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Hurtigere, sikrere og mere 
omkostningseffektiv!

Fortum Värme har i alt 35 flowmålere, 
af typen Proline Promass 83I fra 
Endress+Hauser installeret i 
kraftvarmeværket. Flowmålerne måler 
mængden af olie, som forbrændes i 
hver kedel.
"Det er vigtigt at vi kan stole på 
måleresultaterne og data fra 
procesinstrumenteringen, for at kunne 
styre processen og foretage 
forbedringstiltag og dermed opnå 
målet om reducerede emissioner, 
bedre virkningsgrad og 
energieffektivitet. Desuden skal vi 
være i stand til at vise vores 

Hvert fjerde år kalibrerer Fortum Värme i Sverige flowmålerne i 
kraftvarmeværket for at kunne opfylde kvalitets- og sikkerhedsstandarder, 
effektivisere driften og for at myndighederne skal kunne verificere 
kuldioxidemissioner fra anlægget. Til denne opgave anvender Fortum Värme 
Endress+Hauser’s mobile kalibreringsservice.

kulstofemissioner til myndighederne, 
som kræver at flowmålerne kalibreres 
hvert fjerde år", fortæller Magnus 
Forslöf, vedligeholdelsesingeniør på 
Fortum Värme.

Godtgørelser
Ligesom andre kraftvarmeværker og 
sværindustrier i Sverige har Fortum 
Värme en ”udlednings-kvote”. Det 
betyder, at de kun har ret til at udlede 
en vis mængde kuldioxid i løbet af en 
given periode. Hvert år undersøges 
Fortum Värme af et uafhængigt 
selskab, som er ansat af Stockholms 

Med Endress+Hauser’s mobile kalibreringsservice sparer Fortum Värme en masse tid, kompliceret logistik og risikoen for at miste måleinstrumenter 
under forsendelse. Efter det udførte arbejde udstedes et kalibreringscertifikat på hver flowmåler.

kommune for at kontrollere, at 
emissionerne ikke overstiger det 
tildelte niveau.
"Vi er forpligtet til at rapportere vores 
udledninger for perioden, og det er 
vigtigt, at vi også kan vise protokoller 
på at vores flowmålere er kalibrerede. 
På den måde kan vi garantere 
sporbarheden af udledningsværdierne 
for CO2. Vi har dermed fuld kontrol, og 
hvis der er sket et fejlagtigt udslip, så 
kan vi gå tilbage til tidspunktet for 
den sidste kalibrering og se, hvor 
længe udslippet har varet", forklarer 
Magnus Forslöf.
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Kalibreringsriggen består af et lukket system med en 300 liters vandtank, pumpe, reference 
instrumenter og systemer til kontrol og dataopsamling. Alt udstyr er kompakt nok til at passere 
gennem en standard dør.

    
Godtgørelser anvendes som et økonomisk styreredskab til at opfylde krav om reducerede udslip af drivhusgasser fastsat 
i Kyoto-protokollen. Derfor har EU indført emissionshandel. Systemet er baseret på at energiintensive industrier og 
kraftvarmeværker får tildelt et maksimalt antal kvoter for en bestemt tidsperiode. Handlen begyndte i januar 2005 og 
dækker omkring 13.000 anlæg i industrien og energiproduktionen i EU. Den reguleres gennem et særligt direktiv, der 
dækker alle EU-lande, hvor det overordnede mål er at reducere emissionerne.

Godtgørelser

Der er også et økonomisk incitament 
for virksomhederne til at have fuld 
kontrol over udledningsmængden. 
Virksomheder, der udleder en mindre 
mængde end deres tildeling, kan 
enten have det til gode til næste 
periode eller sælge 
udlednings-kvoterne til andre 
virksomheder, der har opbrugt deres 
rationer.

Mobil flow kalibrering
I nogle år har Fortum Värme anvendt 
Endress+Hauser’s mobile 
kalibreringsservice, hvilket betyder at 
flowmålerne bliver kalibreret on-site.
"Efterhånden ser flere virksomheder 
fordelene ved, at vi kommer ud til dem 
og foretager kalibrering", fortæller 
Mathias Pontell, servicetekniker hos 
Endress+Hauser.
"Kalibreringsriggen består af et lukket 
system med en 300 liters vandtank, 
pumpe, vores reference instrumenter 
og systemer til kontrol og 
dataopsamling. Alt udstyr er kompakt 
nok til at kunne passere igennem en 
dør med standardmål. Måleområdet 

på udstyret er fra cirka 100 liter op til 
32.000 liter i timen, og vi kan 
kalibrere flowmålere op til størrelse 
DN65. Kalibrering af en flowmåler 
tager omkring en time, men vi kan 
være nødt til at foretage justeringer og 
derefter gentage proceduren", tilføjer 
Mathias Pontell.

Sparer tid
Brug af Endress+Hauser’s mobile flow 
kalibrering har betydet store gevinster 
for Fortum Värme.

"Tidligere har vi været nødt til at sende 
alle flowmålere ud af huset til 
kalibrering. Det tog tid og indebar ofte 
problemer, såsom at flowmålerne blev 
væk eller beskadiget under 

forsendelsen. Der var næsten altid 
problemer. Desuden tog det lang tid, 
op til en måned, før arbejdet var 
færdigt, og flowmålerne igen var på 
plads. Tid er også en kritisk faktor for 
os, da alt arbejde må udføres under 
driftsstop i sommerperioden", forklarer 
Magnus Forslöf og fortsætter:
"Med Endress+Hauser’s mobile 
kalibreringsrig sparer vi en masse tid. 
Denne sommer tog det blot syv dage 
at få alle flowmålerne kalibreret. Vi 
slipper også for alle de logistiske 

problemer og den stress, der er 
forbundet med at sende flowmålerne 
ud af huset til kalibrering. Nu handler 
det bare om at demontere 
flowmålerne, rengøre dem, og vente 
på at Endress+Hauser kommer og gør 
arbejdet on-site. Dette er en virkelig 
god service, der letter vores arbejde, 
og er en mere sikker og hurtig 
håndtering end før. Hvis man under 
kalibreringen opdager nogle 
afvigelser, så kan Endress+Hauser’s 
serviceteknikere foretage de 
nødvendige justeringer med det 
samme. Efter det udførte arbejde får vi 
et kalibreringscertifikat for hver 
flowmåler”, afslutter Magnus Forslöf.

Udover dokumentation i form af 
certifikater og rapporter, har Fortum 
Värme også adgang til 
Endress+Hauser’s W@M portal, hvor 
alle dokumenter for de kalibrerede 
flowmålere er opbevaret digitalt under 
hele deres levetid.

”Den mobile flow kalibrering er en virkelig god 
service, der letter vores arbejde, og er en mere 
sikker og hurtig håndtering end før”


