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Appene inntar 

Justervesenet!
S 1-3.

Årsavgift gir mer 

målrettet tilsyn.
S 6

Hvorfor ruller vann-
dråper rundt på 

kokeplata?
Baksiden

App for meir effektiv taksameterkontroll
3 studentar frå Høgskolen i Oslo og Akershus har avlagt bacheloroppgåva si til gode skotsmål 

frå både sensor og oppdragsgivar. Oppgåva blei gitt av Justervesenet og skal gi Justervesenet 

sine kontrollørar eit betre verktøy for taksameterkontroll.

Parkerer PDA-en

Kontrollørane nyttar i dag to einingar ved taksameterkontroll: PDA-en (personleg data-assistent) 

og nettbrett. PDA-en er ikkje spesielt brukarvennleg, og teknologien er noko utdatert. Dessutan 

er ein avhengig av leverandøren når det trengst endringar i softwaren. Med appen som studenta-

ne utvikla treng kontrolløren no berre å bruka nettbrettet ved sida av GPS-mottakaren. Justerve-

senet får også eigarskap til kjeldekoden og betre systemdokumentasjon.

Meir effektiv kontroll

Ved sida av at ein berre nyttar nettbrett, er 

det mange forbetringar:

• Betre oversikt over framtidige kontrollar.

• Redusert tidsbruk på målingar.

• Høve til å søkje etter relevant informasjon 

   om kontrollen.    

• Viser liste med uløyste ordrar.

For å ta appen i bruk står noko arbeid att med 

synkronisering av databasar. Men når den blir 

teken i bruk, vil appen spare både kontrollørar 

og løyvehavarar for tid. Dermed kan ein trygt 

slå fast at bacheloroppgåva er i tråd med 

føremålet i lov om målenheter, måling og normal-
tid: Ein effektiv bruk av samfunnet 

sine ressursar.

Kart over tilbakelagt strekning. Appen måler og kontrolløren kan 

samanlikne med drosjen sitt taksameter.

Alexander Gård, Håkon Sørby og Adrian Westlund har utvikla ein 

androidbasert app for nettbrett som skal erstatte det noverande 

programmet for taksameterkontroll. Her med rettleiar Robert 

Hughes, som har delt ut eit inngravert kilogram som minne frå 

Justervesenet.

Prosjektomfang. (Illustrasjon frå oppgava).

Tekst/foto: Thomas Framnes     E-post: tfr@justervesenet.no



Når det skal måles rett, må 
man gjøre de rette tiltakene.

I Norge har vi en høy grad av tillit i nærings-

livet, heldigvis. Men denne tilliten skal man 

ikke ta for gitt. Derfor søker Justervesenet 

hele tiden å innrette seg slik at vi kan møte et 

næringsliv i stadig endring. 

I lov om målenheter, måling og normaltid heter 

det at Loven skal bidra til at målinger og må-

leresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut 

fra formålet om effektiv bruk av samfunnets 

ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesver-

dige interesser. Og da Justervesenets finan-

sieringsordning for tilsyn ble evaluert, var 

det nettopp med dette i mente.

For det viser seg at den tradisjonelle tilsyns-

modellen med periodiske kontroller ikke er 

spesielt effektive for å nå formålet i loven. 

Andre tilsynsformer som risikobaserte kon-

troller, stikkprøvekontroller og informasjon 

viser seg mer brukbare i så måte.

1. januar i år ble årsavgift innført som erstat-

ning for det tradisjonelle tilsynsgebyret på 

flere av Justervesenets tilsynsområder. På 

denne måten kan Justervesenet disponere 

ressursene mer hensiktsmessig og med det-

te jobbe mot formålet i loven. Og når tilsy-

net virker der det trengs mest, vil det også 

styrke tilliten til målinger i Norge.

Jeg både håper og tror at våre brukere kan 

leve godt med et tilsyn i utvikling, og vi ser 

fram til å møte næringslivet med åpenhet og 

kunnskap. Den nye årsavgiften er et ledd i 

dette, og sammen med våre brukere skal vi 

jobbe for å sikre tillit til målinger i Norge.

Tekst/illustrasjoner: Chi Kwong Tang

E-post: ckt@justervesenet.no
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Nils Magnar 
Thomassen 

avdelingsdirektør
Tilsyn

Kalibrering av disse instrumentene er 

utført av laboratorier som, etter krav 

fra 1. oktober 2015, må være akkredi-

tert i henhold til ISO 17025. Dette har 

ført til at Justervesenet har fått man-

ge henvendelser fra laboratorier om 

kalibrering av deres egne referanser/

normaler som igjen brukes til kalibre-

ring av måleinstrumentene hos verk-

stedene. En av de store tjenestene er 

kalibrering av gråfilter som brukes til 

å sjekke avgassens opasitet fra die-

selmotorer. 

Måleprinsipper

Kravet til en avgass fra dieselmotor 

omhandler blant absorpsjonskoeffisi-

ent som ikke kan overstige visse ver-

dier [1]. En måte å undersøke dette på 

er å måle hvor mye lys som kommer 

seg gjennom et bestemt område fullt med en avgass. Figur 1a viser et 

kammer fullt med en avgass og en laserlysstråle som delvis blir absor-

bert på vei til en detektor. Denne absorpsjonen er avhengig av lengden til 

kammeret, noe som må være kjent for å finne absorpsjonskoeffisienten 

til avgassen. I mange tilfeller vil slike måleinstrumenter hos verkstedene 

kun oppgi en absorbsjonskoeffisient som resultat uten andre spesifika-

sjoner.

Kalibrering av måleinstrumentet gjøres ved å bytte ut avgassen med 

et sporbart kalibrert gråfilter med en kjent transmittans (se figur 1b). 

Transmittans og absorpsjonskoeffisient relateres med hverandre via en 

fysisk lov ved navn ”Beer-Lamberts lov”, og omregning mellom disse 

to verdiene forutsetter en kjent lengde. I de enkleste tilfellene så vil en 

direkteberegning med Beer-Lamberts lov være nok til å beskrive absorp-

sjonskoeffisienten til en avgass, men det finnes måleinstrumenter der 

måleprinsippet er annerledes (med tilbake-refleksjon) og/eller at absorp-

sjonskoeffisienten som vises på instrumentet baserer seg på en teore-

tisk kammerlengde (og ikke den reelle fysiske lengden). 

Bedre forståelse av måleresultatet

For at brukere enkelt skal kunne kontrollere et måleinstrument ved å 

sammenlikne målte verdier fra instrumentet og verdiene fra våre kali-

Justervesenet med Android-app 
for gråfilterkalibrering

(Bitte) litt lengre nyttårsfeiring i år

Periodisk kjøretøykontroll, eller EU-kontroll, er noe enhver bileier har en 

viss kjennskap til. Korrekt bruk og kalibrering av måleinstrumenter som 

brukes til kontrollen er viktig for at den kan utføres på en betryggende 

måte. 

breringsbevis, så har Justervesenet utviklet en Android app ved navn ”Filterkalku-

lator” [2]. I tillegg til bedret kvalitetssikring i tolkning av måleresultater, er hensik-

tene bak appen å formidle kunnskap om målemetodens grunnleggende fysikk.

IERS, det internasjonale byrået som overvakar jordrotasjonen, 

vurderer når det skal leggjast til eitt sekund – eit såkalla skot-

sekund – til verda sin offisielle tidsskala UTC. Dei har bestemt 

at 2016 treng eit slikt sekund, og at det skal leggjast til i over-

gangen mellom 2016 og 2017. På nokre klokker vises skotse-

kundet som 23:59:60 (UTC) i eitt sekund før den tikkar vidare 

inn i 2017. Dermed eitt ekstra stjerneskotsekund.

Behovet for skotsekund kjem av at jorda roterer ujamt og grad-

vis saktere, medan dei rundt 400 atomura som fastset UTC går 

jamt. Dei siste åra har eit døgn i gjennomsnitt vore omtrent eit 

tusendels sekund lengre enn nøyaktig 24 timar. Ordninga med 

skotsekund starta i 1972 og det siste blei lagt til natt til 1. juli i 

2015.

I praksis sørgjer ordninga med skotsekund for å halde UTC i takt med jordrotasjonen slik at sola står i sør ved nullmeridianen i 

Greenwich på eit tidspunkt som avvik med mindre enn eitt sekund frå kl. 12:00:00 UTC.

Figur 1: Illustrasjon på a) test av avgass for en diesel bil, og 

b) bruk av gråfilter til kalibrering av måleinstrumentet.

Sidemeny for navigering i appen. Appen er 

utviklet av senioringeniør Chi Kwong Tang i 

Justervesenet.

Kalkulator der man selv skriver inn trans-

mittans og kammerlengde. Resultater for 

forskjellige betingelser vises.

[1] Directive 2009/40/EC, ”On roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers”

[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ckt.filterverdi_kalkulator

Eit ekstra stjerneskudd til nyttårsfeiringa. 

Illustrasjonsbilete: Thomas Framnes

Kontaktperson i Justervesenet: Harald Hauglin



Avgassmålere skal være MID-merket Justervesenet mener: Uber ikke et 
taksameter

Litt direktiv-info

Tekst/foto: Thomas Framnes   
E-post: tfr@justervesenet.no

Foto: Thomas Framnes   

Kontaktperson i Justervesenet: 
Eli Mogstad Ranger   

E-post: emr@justervesenet.no

Forskriften om krav til avgassmålere er det Justervesenet som 

forvalter. I det ligger det at Justervesenet fører tilsyn med om 

målere som selges eller tilbys for salg er godkjent i henhold til 

regelverket. Det er leverandørenes ansvar å påse at målerne 

har samsvarserklæring og korrekt merking. Når instrumentene 

er solgt, er det Vegdirektoratet fører tilsyn med at verksteder 

som utfører EU-kontroll har riktig utstyr.

EU-kontroller

Avgassmålingene skjer i forbindelse med EU-kontrollene, og 

verkstedene stoler på at utstyret fra leverandørene er godkjent. 

Det er leverandørene som har ansvar for at de selges med gyl-

dig samsvarserklæring og merking. 

Instrumenter for måling av avgasser i eksos, for eksempel CO2, skal oppfylle mange krav, i henhold til Forskrift om krav til 

avgassmålere. I tillegg skal de også være samsvarserklærte og merket etter Måleinstrumentdirektivet (MID). Akkurat dette 

er nok ikke alle leverandører av slikt utstyr klar over.

For å være underlagt krav og tilsyn i 

henhold til taksameterforskriften, må 

et måleredskap omfattes av definisjo-

nen av et taksameter i forskriftens § 

2 a: «Taksameter: en innretning som 

sammen med en signalgenerator utgjør 

et måleredskap. Innretningen måler va-

righet og beregner distanse på grunnlag 

av et signal levert av avstandssignalge-

neratoren og beregner og angir beløpet 

som skal betales for en tur, på grunnlag 

av turens beregnede distanse og/eller 

målt varighet».

Definisjonen er en ordrett oversettelse 

fra måleinstrumentdirektivet (MID), som 

fastsetter krav til taksametre. Det er 

ikke tillatt å fastsette ytterligere nasjo-

nale krav til måleredskaper som anses 

som taksametre i henhold til definisjo-

nen, utover krav til at tilleggsinnretnin-

ger skal være tilkoblet taksametre.

Ved bruk av UBER-appen fremgår det 

av kvittering at kunde betaler endelig 

pris basert på hvor lang tid turen tar og 

strekningen turen utgjør. Tid og distanse 

kommuniseres via internett, til en server 

i USA. Som grunnlag for beregning av 

distanse benyttes telefonens kommuni-

kasjon med signaler fra satellitt (for ek-

sempel GPS-sensorer).

UBER-appen inneholder en prisbereg-

ningsalgoritme som beregner prisen 

basert på tid og distanse, og også andre 

momenter. Algoritmen finnes på serve-

ren i USA, som er fysisk adskilt fra te-

lefonen med appen som brukes ved den 

enkelte tur. I henhold til definisjonen av 

Bilde av en JV-er med mobil på vei inn i en 
privat bil?

Justervesenet har vurdert om UBER 

kan anses som et taksameter som er 

underlagt krav og kontroll jfr Juster-

vesenets regelverk.

et taksameter skal innretningen beregne 

og angi beløpet som skal betales for en 

tur. Dersom innretningen skal tolkes som 

telefonen, oppfyller ikke UBER-appen på 

telefonen dette vilkåret i definisjonen av 

et taksameter, og omfattes dermed ikke 

av kravene som stilles i taksameterfor-

skriften. Det er tvil om et målesystem 

som består av både smarttelefon, app 

og en internettbasert tjeneste kan anses 

som en innretning.

Basert på den måten MID praktiseres 

på i dag er det dermed betydelig tvil om 

UBER-appen tilfredstiller definisjonen 

av et taksameter. Det er av betydning 

at kravene i harmoniserte direktiver, slik 

som MID, skal etterleves likt i EØS.

Målingen er i gang og verdiene vises på skjermen. Kravet for denne bilen er 0,03 % CO i 

eksosen. Det måles også Lambdaverdi, som er hvor mye oksygen det er i eksosen i forhold 

til bensin. Eldre biler kan slippe unna med noe høyere avvik.

Mekaniker Robert Ijagor hos Møller Bil på Skedsmo fører sonden inn i eksosrøret 

og starter målingen.

Eksempel på godkjent merking. M-en tilsier at den følger 

MID-direktivet.

Møller Bil ved Olavsgaard tok mer enn gjerne Måleteknytt i mot for en demonstrasjon 

på avgassmåling.

Dieselbiler omfattes ikke av forskrift om krav til avgassmålere

Forskrift om krav til avgassmålere omfatter instrumentene som 

kontrollerer bensinmotorer. Dieselbiler derimot, bruker røyk-

gassmålere, som reguleres under et annet EU-direktiv. Denne 

forskriften er ikke under MID-direktivet, og røykgassmålerne 

skal derfor ikke ha samme MID-merking som avgassmålerne.

–Generelt er det lite feil på avgassmålingene. De fleste lig-

ger på 0,1 til 0,2 prosent. Og vi stoler på at utstyret vi kjø-

per inn er i henhold til regelverk, sier Eirik Vesteng som er 

leder for Volkswagen Service.

Godkjent merking

I 2014 vedtok EU-kommisjonen opp-

daterte versjoner av måleinstru-

mentdirektivet (MID) og direktivet om 

ikke-automatiske vekter (NAWI), som 

setter krav ved salg av måleredskaper 

og ikke-automatiske vekter.  De nye 

direktivene er implementert i norsk 

regelverk, og trådte i kraft i hele EØS 

20. april 2016.

Hva er endret?

De nye direktivene fører til få reelle 

endringer, mye er bare omskrivninger 

og tydeliggjøring av allerede gjelden-

de praksis, for eksempel tydeligere 

krav til økonomiske aktører. Krav til 

CE-merkets utforming er fjernet fra di-

rektivene, og inntatt i EØS-vareloven.

Hva med deg som bruker av målered-

skap?

Endringene medfører ingen endring 

for deg som bruker, annet enn dette:

For at du skal kunne bruke et målered-

skap som oppfyller de gamle kravene 

etter 20. april 2016, må måleredska-

pet ha vært mulig å kjøpe før denne 

datoen. Dersom du har kjøpt målered-

skapet før 20. april 2016, kan du trygt 

selge eller bruke dette også etter den-

ne datoen.

September 2016MåletekNYTT  



Dagligvarebransjen er en av de som er underlagt den nye årsavgiften. Bakgrunnen for dette er at den tradisjonelle tilsyns-

formen med periodevise kontroller ikke ga ønsket effekt. Nå baseres tilsynet på risikovurderinger hvor kunnskap om ulike 

vekter og aktører spiller inn. Men også på informasjon og opplæring.

– Det viser seg at mange kassevekter viser 

feil på grunn av manglende kunnskap om 

bruk av dem, sier fagansvarlig for dagligva-

revekter i Justervesenet, Ivar Olstad.

– Da kan feilen likegjerne oppstå rett etter 

av vi har vært på tilsyn. Nettopp derfor er 

informasjon og kunnskapsoverføring mer 

effektivt enn periodevise kontroller.

Årsavgiften er lik for alle aktører i bran-

sjen. Ettersom tilsynet nå baserer seg på 

risikovurderinger og informasjon har ikke 

antall vekter noe å si for størrelsen på års-

avgiften.

Informasjonsvideo om vedlikehold av kas-

sevekter

De fleste feilene hos kassevekter går i butik-

kens disfavør, og kan potensielt påføre be-

driften store tap over tid dersom man ikke 

gjør noe med dem. Disse feilene er imidlertid 

lette å unngå dersom man vet hvordan. Justervesenet har laget en informasjonsvideo som viser hvordan man med regelmessig 

vedlikehold sørger for å eliminere målefeil, slik at verken butikken eller dens kunder blir lurt.

- I tillegg viser videoen hvordan du enkelt kan 

gjennomføre en kontroll selv, enten med lodd 

eller en gjenstand man kjenner vekten på. Bu-

tikker som tar ansvar for vektene vil på sikt 

redusere risikoen for feil og et eventuel av-

viksgebyr dette vil medføre. 

Årsavgift og avviksgebyr

Årsavgiften skal dekke de utgiftene Juster-

vesenet har med selve tilsynet for bransjen. 

Avviksgebyret slår inn når det avdekkes feil, 

og er basert på gjennomsnittlige oppfølgings-

kostnader for det aktuelle tilsynsområdet. 

Og informasjonsvideoen? 

Den finner du her: 

https://vimeo.com/114237140

Årsavgift gir mer målrettet tilsyn Nytt fra hygrometrilaben

– Egenkontroll av kassevekter er enkelt å utføre, og vil kunne spare butikken for unødvendige tap. Og det er 

tross alt brukeren av vekta som har ansvar for at det er i henhold til regelverket, sier Ivar Olstad i Justervese-

net. Her demonstrerer han en egenkontroll med et 5 kilos lodd.

Klimakammer med oppsett. Justervesenet har også et stort klimarom som brukes til testing av måle-

instrumenter. Se Justervesenets nettsider for mer informasjon.

Tall fra de 3 siste årene viser at det ikke er antall kontroller som har noe å si på effekten av tilsynet. Med finani-

sering i årsavgift kan Justervesenet sette inn ressursene der de trengs mest.

Tekst/foto: Thomas Framnes   

E-post: tfr@justervesenet.no

Bedre måleevne og økt måleområde

Hygrometrilaben har fått nytt og bedre utstyr for kalibrering av relativ fuktighet, lufttemperatur og duggpunkt. 

– Vi kan kalibrere lavere luftfuktighet enn før, samtidig som temperaturen kan være betraktelig lavere, sier overingeniør Peter 

Rothmund fornøyd.

Nytt klimakammer

Et nytt klimakammer som fungerer etter to-trykk-prinsipp generer stabilt duggpunkt. Gjennomstrømning av kjøle/varme-væske 

i veggene og døra i kammeret skaper stabil og jevn temperatur. Resultatet av dette gir veldig bra kontroll av miljøet i kammeret.

State-of-the-art duggpunktspeil og lufttemperaturmåling

Duggpunktspeilet har “ForceFrost Function” for å skille mellom frostpunkt og underkjølt vann. Luften fra klimakammeret ledes 

via oppvarmede slanger og komponenter til dugg-

punktspeilet. Dermed unngås kondens ved dugg-

punkt over romtemperatur. Duggpunktspeilet har 

endoskop for visuell kontroll av dugg- eller frost-

sjikt på speilet. Speilets følsomme optikk gir oss 

høy målenøyaktighet.

En ny presis og stabil multikanal temperaturmå-

lebru gir oss nøyaktige målinger av temperatur-

fordeling og stabilitet i klimakammeret, sier Peter 

med en oppfordring til både nye og tidligere kun-

der: Ta kontakt med oss for kalibrering!

Kalibreringsområder på fuktighetslaben:

Relativ fuktigheit: 
10 % RH til 95 % RH i temperatur-
området -10 °C til 90 °C

Lufttemperatur: 
– 40 °C til 90 °C

Duggpunkt:   
– 40 °C til 90 °C kalibrert mot 
referanse MBW 373HX

– 75 °C til 20 °C kalibrert mot 
referanse MBW DP30SHSX

Tekst/foto: Thomas Framnes

Kontaktperson i Justervesenet: 

Peter Rothmund 

E-post: pro@justervesenet.no

https://vimeo.com/114237140
https://vimeo.com/114237140
https://www.justervesenet.no/maleteknikk/kalibrering/fuktighet/


MåletekNYTT er et informasjonsskriv fra Justervesenet.

Redaktør: Thomas Framnes

Tidligere utgaver finnes på vår hjemmeside, under MåletekNYTT.

Send oss en e-post om du ønsker å komme på postlisten.

Telefon:  64 84 84 84

Postadresse: Postboks 170, 2027 Kjeller

e-post:  postmottak@justervesenet.no

Internett:  www.justervesenet.no

- en etat under Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan kan vanndråper danse rundt på en varm kokeplate?

Metrologen forklarer:

Leidenfrost-effekten

De fleste av oss har sølt vann på en varm kokeplate og observert hvordan vanndråpene på finurlig vis kan danse rundt på koke-

plata. Mange vil også være overrasket over hvor lang tid det tar det tar før vanndråpene til slutt fordamper og blir borte. Denne 

oppsiktsvekkende oppførselen skyldes et fenomen kjent som Leidenfrost-effekten og oppstår på følgende vis:

I det vanndråpene kommer i kontakt med den varme plata begynner de å koke, ettersom kokeplata er vesentlig varmere enn 

kokepunktet til vanndråpene. Dampen fra kokingen vil sørge for å løfte dråpen litt opp fra plata slik at den vil sveve på tynt sjikt 

av damp. Dampsjiktet vil isolere dråpen fra den varme kokeplata slik at ikke dråpen fordamper med en gang, slik den ville gjort 

uten det isolerende dampsjiktet. Dampsjiktet vil sørge for at det ikke er noe friksjon mellom plata og dråpen. Dråpen vil dermed 

seile av sted dersom vi for eksempel blåser den bortover med et lite pust. 

Gjermund Kvernmo er overingeniør i Justerve-

senet, og kan mer enn ganske mange andre om 

vanndråper.

Dette har du sikkert sett før. Men har du tenkt over hvorfor det er sånn?

Varm overflate

0,1 mm0,2 mm

Væskedråpe som holder seg oppe av et lag 

av damp.Les om Justervesenets 

temperaturtjenester på 

www.justervesenet.no.

Der finner du informasjon om 

instrumenter vi kalibrerer, 

i hvilke temperaturområder, 

og hvilke metoder vi benytter.

Tekst: Gjermund Kvernmo

Foto: Thomas Framnes

Kontaktperson i Justervesenet:

Gjermund Kvernmo 

E-post: gkv@justervesenet.no


