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Justervesenet er akkreditert!
24. mai 2017 ble Justervesenet akkreditert av Norsk Akkreditering. Dette innebærer en teknisk akkreditering som dekker 

sertifisering av produkter omfattet av de to EU-direktivene «Måleinstrumentdirektivet» og «Direktivet for ikke automa-

tiske vekter». Begge direktivene er implementert i norsk lovgivning.

Akkrediteringen betyr at Justervesenet tilfredsstiller kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17065 som er akseptert 

internasjonalt, og gir derfor tillit over hele verden.

Kvalitetsstempel

– Å bli akkreditert er et kvalitetsstempel for Justervesenet og en bekreftelse på at det vi utfører av sertifisering gjøres 

på en seriøs og kvalitetsmessig god måte. En akkreditering gir trygghet for oss, men også trygghet og tillit hos våre 

kunder. At en tredjepart som Norsk akkreditering jevnlig kikker oss i kortene gjør at vi alltid er ekstra skjerpet og opptatt 

av å gjøre ting korrekt. Vi ønsker kontinuerlig forbedring i av vårt sertifiseringsarbeid og en akkreditering er et godt 

hjelpemiddel i en slik sammenheng, sier senioringeniør Gunnstein Hæreid, som er TKO-koordinator i Justervesenet. 

(TKO som i teknisk kontrollorgan, ikke teknisk knock-out).

Justervesenet er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet som teknisk kontrollorgan for de to overnevnte direktivene 

i Norge, og er derav også registrert i EU sin database over godkjente tekniske kontrollorgan i Europa.

– Nå har vi altså kronet denne utpekingen med en teknisk akkreditering. Hele organisasjonen i Justervesenet har lagt ned 

mye jobb for å oppnå denne akkrediteringen, og er veldig stolte av å ha fått dette til, sier Gunnstein.

Tekst og foto: Gunnstein Å. Hæreid/Thomas Framnes

Senioringeniørene Gunn Kristin Svendsen og Gunnstein Å. Hæreid i Justervesenet er både stolte og glade for akkrediteringsbeviset 
fra Norsk Akkreditering.



Kjære leser

Mine første måneder som direktør for Jus-

tervesenet har bekreftet det inntrykket jeg 

allerede hadde. JV er en nøytral tredjepart 

for næringsliv og forbrukere, og bidrar med 

den tilliten til målinger som er en forutset-

ning for et velfungerende samfunn. Dette er 

veldig motiverende, og jeg ser frem til fort-

settelsen. Vi har høy tillit til målinger i Norge. 

Nordmenn bekymrer seg generelt ikke for å 

bli lurt der det ligger et måleresultat til grunn 

for en handel. Men dette er ingen selvfølge. 

Betydningen av nøyaktige målinger forven-

tes å øke framover, samtidig som måletek-

nologien er i stadig utvikling. Områder som 

energi, miljø, helse, kommunikasjon og stadig 

mer komplekse IKT-system er drivende for 

denne utviklingen. Det vil være essensielt for 

Justervesenet å sikre at vår kompetanse og 

virksomhet fortsatt skal være relevant for 

samfunnet. Det betyr at vi må ha evne til å 

tilpasse oss utviklingen, gjennom riktige til-

synsformer og tjenestetilbud.

Flere av Justervesenets brukergrupper er nå 

underlagt årsavgift, som erstatter det

tradisjonelle tlsynsgebyret. Dette gir oss 

større fleksibilitet i måten å drive tilsyn på, 

og mulighet til å sette inn ressursene der de 

trengs mest. 

Videre gjennomfører vi i strategiperioden 

2017-2020 et prosjekt for modernisering og 

utvikling av etatens IKT-verktøy, som blant 

annet vil gi oss bedre saksbehandler- og 

planleggingsverktøy. Samhandlingen blir let-

tere og mer effektiv. Internt i Justervesenet, 

og i neste omgang også etatens samhandling 

med kunder og andre interessenter. 

Leder

Geir Samuelsen

direktør

På vei mot bedre 
målestandarder for LNG
Justervesenet er stadig med når forskningsprogrammet Metrology for 

Liquified Natural Gas (LNG) går inn i sin tredje prosjektperiode.

Det overordnede målet med EURAMETs (the European Association of Na-

tional Metrology Institutes) LNG-prosjekter, er å bidra til at LNG og LBG 

skal kunne brukes som drivstoff til transport i stor skala. Prosjektet knyt-

tes direkte til EUs «clean fuel»-strategi med mål om å etablere alternati-

ver til diesel som drivstoff. LNG ses som et attraktivt drivstoff i shipping 

(reduksjon i Nox og sulfuremisjoner), og i urbane områder (LNG-motorer 

gir mindre partikkelforurensning og mindre støy). For at LNG og LBG skal 

kunne brukes i stor skala er det nødvendig med en tilstrekkelig nøyaktig 

måling av mengde, komposisjon, energi og motoregenskaper. 

Det er store beløp involvert når flytende naturgass flyttes fra et sted til et 

annet. Da blir målinger essensielt. Som i annen handel er man avhengig av 

tillit. Derfor måler man for å sette tall på overførselen av denne væsken. 

Man vil jo ha det man betaler for, og de som selger ønsker ikke å gi bort 

noe. 

Men målinger handler ikke bare om tillit i handel, det handler også om 

å kunne forstå. For målinger er alltid forbundet med en viss usikkerhet 

rundt faktorer som kan påvirke måleresultatet. Da søker man til metrolo-

gien for å forstå usikkerheten og risikoen knyttet til den. Jo mer man vet, 

jo mindre usikkerhet og feil må man forholde seg til.

LNG for metrology 

LNG for metrology søker å forbedre og utvikle metoder og standarder for 

måling, slik at man får mindre måleusikkerhet. Dette vil redusere den fi-

nansielle risikoen, samt føre til en mer transparent handel. Prosjektet er 

initiert av EMRP (the European Metrology Research Programme), og er et 

samarbeid mellom flere europeiske metrologiinstitutter. LNG-prosjektet 

har hatt flere faser som har ført stafettpinnen videre. LNG2 tok over i 2013, og LNG3 igangsettes fra høsten 2017. Målet er 

imidlertid det samme: Søke bedre metoder og standarder for måling av LNG. 

Justervesenet og LNG

Justervesenet har i en årrekke jobbet 

med lovregulerte målinger i petroleums-

næringen. I 2004 søkte Justervesenet 

på et forskningsprosjekt på måling av 

LNG, i regi av Forskningsrådet. Siden 

har Justervesenet fokusert på de me-

trologiske aspektene ved måling av LNG. 

Justervesenet bidrar med testing i felt 

av både statiske og dynamiske målinger, 

usikkerhet og anbefalinger til standardi-

seringer.

I LNG3-prosjektet, som er i regi av EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), skal Justervesenet 

bidra hovedsakelig i arbeidspakkene 1 og 5. I Arbeidspakke 1 skal det jobbes med å etablere kalibreringsstandarder med hensikt  

å redusere måleusikkerheten i gjennomstrømningsmåling av LNG. Flere typer LNG-

gjennomstrømningsmålere skal testes i en kalibreringssløyfe nylig bygd av VSL, og 

Justervesenet skal bidra med å definere testprosedyrene, analysere resultatene og 

estimere usikkerheten. Målet med arbeidspakke 5 er å sørge for at kunnskap og 

resultater fra prosjektet spres til offentligheten og inkorporeres i industrien i form 

av best practice, med nye og oppdaterte normer. Justervesenet har hovedansvar for 

arbeidspakke 5. 

Prosjektet har egen nettside

Justervesenet har med arbeidspakke 5 ansvar for å drifte prosjektets nettside: www.

lngmetrology.info. Nettsiden skal fungere som en informasjonskanal for prosjektet, der 

blant annet funn og rapporter skal publiseres.

Hva er egentlig LNG? 

LNG er naturgass som er kjølt ned til flytende tilstand ved en temperatur under -160 oC. Volumet av naturgassen per enhet 

masse er da ca. 600 ganger lavere enn i gassform, noe som muliggjør effektiv transport og lagring, og øker energitettheten.

Naturgass (hovedsakelig metan) kommer vanligvis fra naturlige forekomster i jordskorpen. Etter rensing og kondisjonering 

avkjøles den til LNG i en LNG-terminal. Man kan også bruke biogass som kilde, man snakker da om LBG (Liquefied Bio Gas). 

LNG kan fraktes over lange distanser på 

havet i skip, eller på land i lastebiler og 

tog. LNG kan gjøres om til gass igjen ved 

en terminal for regassifisering, men kan 

også brukes direkte som drivstoff i mo-

torer.

LNG er en del av en voksende verdikjede, 

og med flere økonomiske oppgjør er det 

behov for målinger. 

 

LNG ved kokepunktet (Foto: Osaka Gas Co. Ltd).

LNG verdikjede (Ill: Enagas).

Tekst: Gaël Chupin/Thomas Framnes

Som en del av prosjektet, vurderes det om Laser Doppler Velocimetry (LDV) kan brukes som primær 

standard for måling av LNG volumrate (Foto: Cesame).

3D-modell av VSL kalibreringsfasiliteten for LNG. Målinger skal kunne spores direkte til det internasjonale kilogrammet. (Ill: VSL).



Tøffe vekter trenger heavy metall
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Hans Arne Frøystein valgt til leder for EURAMET

En risikoanalyse som Justervesenet har gjennomført viser at tungvekter (vekter med kapasitet fra 5 tonn og oppover) har 

en høy andel av tilbakevisninger. Disse kontrollene utgjør en ikke ubetydelig del av Justervesenets tilsynsarbeid og krever 

god planlegging og logistikk. 

På Justervesenets distriktskontor Øst jobber fem 

mann med kontroll av tungvekter fra påske og ut 

året. De har ca. 1000 slike vekter i sitt distrikt, og 

kontrollerer 300 av dem årlig. Det er mange bran-

sjer og ulike installasjoner hvor slike vekter spiller 

sin rolle: Vekter ved trafikkstasjoner, beholdervekter 

ved kornsiloer, kranvekter, søppelbiler, store gjen-

nomstrømningsmålere, kjørebrovekter etc. Vekte-

ne er et av leddene i omfattende verdikjeder. Bare 

innenfor renovasjon viser 2014-tall fra SSB at om-

setning etter innsamling, gjenvinning og behandling 

av avfall er på rundt 20 milliarder.

Kontrollør Knut Dahle hos Justervesenet er ute på tungvektturne, og starter med 

Haraldrud gjenvinningsanlegg i Oslo. Anlegget drives av kommunen, og her kommer 

det lassevis med skrot av diverse slag hver dag. På vei inn kjører bilene over en såkalt 

inn-vekt hvor den blir veid. Så veies den på ut-vekt når den drar, og differansen viser 

hvor mye som er levert. Disse vektene danner grunnlag for økonomiske oppgjør, og 

dermed må de kontrolleres av Justervesenet. Men en kontroll av slike vekter er en 

møysommelig prosess, og krever ekstra ressurser i form av transport og lossing av 

lodd. For det er ikke smågodt disse vektene skal håndtere.

Evne til improvisering

Traileren med Justervesenets 500 kilos lodd ankommer, og trucken som blir en viktig bidragsyter for kontrollen, losser av lod-

dene og kjører de til vekta. Men så kommer en beskjed fra anleggets driftstekniker. Han forteller oss at vektene skal kontrol-

leres på 70 tonn, noe som ikke stemmer med Justervesenets ordre. I den står det 60. Og 10 tonn ekstra har ikke Knut liggende 

å slenge. På kontoret til driftsteknikeren letes det etter papirer som kan si noe om når denne endringen ble bestemt, uten og 

lykkes. Men Knut, som ikke er en lettvekter på tungvekter, finner fram kalkulator og ark. Han regner om og kommer fram til at 

de ti veiecellene skal belastes med 7780 kg hver. Den praktiske kontrollørhverdagen er full av uventede hendelser, og da hjelper 

det med erfaring og evne til å improvisere. Overraskende vendinger gir også rom for kreativitet: Når vekten senere skal maks-

belastes sier Knut at vi også kan bruke trucken som et lodd. 

Tidkrevende

Etter at alle veiecellene er kontrollert skal 30 tonn fordeles utover hele 

vekten. Så sjekkes veiecellenes følsomhet ved å bruke 2 kilos lodd oppå 

alt dette igjen, for å se hvor ”vippepunktet” slår inn. Deretter repeterer 

man denne øvelsen med vippepunktsloddene for å sikre at måleresulta-

Bilvektene på Haraldrud gjenvinningsstasjon

Basert på Justervesenets statistikk for kjørebrovekter 
i renovasjonsbransjen i perioden 2008 - 2015, var 
sannsynligheten for avvik 17 %.

Anlegget på Haraldrud er en av Oslo kommunes mange 
gjenvinningsanlegg.

Servicetekniker Lars Østheim (t.v.) fra Scanvaegt AS er med for å innregulere veiecel-
lene på stedet, etter kontrollen som Knut Dahle gjennomfører. Denne kontrollen viste at 
3 av veiecellene kom utenfor toleransegrensen.

Trucken belaster hver av veiecellene med 7780 kg, og Knut noterer hva indikatoren mener den har 
fått. Denne vekta opererer med 20 kg delinger, noe som betyr at opp til 10t  belastning, kan den ha 
et avvik på inntil 20 kg. 

tene ikke er tilfeldige. Kontroll av en slik vekt kan fort ta en 

dag, for det er mye rigg og truckkjøring. Og avviksprosenten 

for slike vekter er relativt høy. Typiske feil kan være at smuss 

og gjenstander bygger seg opp under kjørebro/veieplate, 

manglende vedlikehold av dempere eller at det blir skade på 

veieceller, kabler og indikatorer. 

Av og til kan også været bli en usikkerhetsfaktor. Ved vind, 

sludd og regn vurderer kontrollør om det blir behov for å leg-

ge inn en usikkerhetsmargin på 25g per 500kg. Videre er det 

lett å tenke seg at i dårlig vær er det ikke så greit å bruke 

elektroniske hjelpemidler heller, og da må god gammeldags 

måleprotokoll med penn og papir til.

Skrot satt i system

Oslo kommune har rammeavtaler på gjenvinning, og det er viktig å ha kontroll 

på hvor mye skrot som omsettes. Noe betales for når det blir levert til Harald-

rud, og enkelte typer skrot må gjenvinningsanlegget selv betale for å bli kvitt. 

Det som ikke går til gjenvinning, f eks enkelte typer trevirke, havner i forbren-

ningsovnen. Ellers gjenvinnes det som kan; metall, papp og papir, elektriske 

artikler, etc. Skrot til tross, det skal uansett måles rett. Da trenger vektene 

heavy metall av typen 500 kilos lodd, røffe blokker som skremmer vettet av 

sine mindre slektninger av typen milligramsflak til bruk hos gullsmeden. Og 

ikke minst trenger vektene kontrollører som Knut.

Hans Arne leder til daglig Nasjonalt laboratorium hos Justervesenet. 

Fra juni 2018 skal han i tillegg ha sjefsstolen i EURAMET i tre år.

European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) er en 

stiftelse av nasjonale måletekniske laboratorier i Europa. Organisasjonen 

driver de måletekniske forskningsprogrammene som EMRP og EMPIR, og 

jobber blant annet også med sammenligningsmålinger og kunnskapsfor-

midling.

Hans Arne er ikke ukjent med EURAMETs arbeid. Han har gjennom nesten 

30 år hatt ulike roller i tekniske komiteer, samt opparbeidet god kunnskap 

og erfaring med det metrologiske miljøet i Europa. I rollen som leder for 

EURAMET vil Hans Arne blant annet jobbe for å koordinere den europeiske 

metrologiske infrastrukturen og utvikle organisasjonens strategi. 

Tekst og foto: Thomas Framnes

Foto: Kilian Munch
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Fotonikkens århundre

Optisk teknologi brukes i økende grad i samfunnet til bl. a. kommunikasjon, og i medisinske og industrielle anvendelser. Hvor 

man tidligere snakket i fasttelefon ble signaler sendt via elektriske signaler. Nå sendes telefon, internett og kringkastingssig-

naler via optisk fiber til brukere. Blodprøver blir i økende grad analysert på stedet ved raske optiske metoder istedenfor lang-

somme kjemiske prosesser som krever at prøvene må inn til spesielle laboratorier. Belysning gjøres med energieffektive LEDs i 

motsetning til gammeldagse glødelamper. Lasere har i økende grad tatt over for materialbearbeiding i industrien som sveising, 

3D-printing, kutting og markering, i stedet for elektriske eller mekaniske metoder. Dette er eksempler på at fotonikkindustrien 

tar mer og mer over for tradisjonell industri. Ledende europeiske eksperter mener derfor at det 21. århundret vil være fotonik-

kens århundre, på samme måte som det 20. århundret var elektronikkens århundre. 

Optisk effekt ved ulike bølgelengder er nøkkelstørrelsen som brukes til å kalibrere måleutstyr for bruk i jordobservering og kli-

maovervåking. I mange tilfeller brukes satellittbaserte målinger og/eller referansestasjoner til å kalibrere utstyret. Mye av dette 

utstyret ligger på avsidesliggende og ofte utilgjengelige steder. Selvkalibreringsteknologien som Justervesenet utvikler vil 

styrke nøyaktigheten og robustheten i slike målinger og bidra til at instrumentene som brukes i klimaovervåking kan kalibrere 

seg selv på stedet hvor de er. Dette kan i framtiden tenkes blir fjernstyrt fra laboratorier eller gjennom innebygde algoritmer 

på stedet.

Ny teknologi for selvkalibrering av måleinstrumenter
Justervesenet utvikler ny teknologi for måling av optisk effekt slik at nøyaktigheten bygges direkte inn i måleinstrumentet. 

Det gjør instrumentene i stand til å kalibrere seg selv der de er i bruk.

Lab på en chip

Lab på en chip-teknologien, der to måleteknikker kombineres, gjør det mulig for detektoren å kalibrere seg selv. Dette gjøres 

gjennom et eksperiment som går igjennom tre steg. Først måler man fotostrømmen fra fotodioden med lyset på. Deretter bry-

ter man strømkretsen fra fotodioden og måler temperaturøkningen som den absorberte lyseffekten gir på fotodioden. Deretter 

kalibreres den termiske responsen til systemet ved at lyset slås av og strøm sendes gjennom fotodioden. Da kan man måle hvor 

stor elektrisk effekt som må til for å få tilsvarende temperaturøkning som lyseffekten gir.

Fra Justervesenets radiometrilab: I dag gjøres kalibreringer ved at måleinstrumenter transporteres til Justervesenet eller andre kalibreringslaboratorier for å finne 
sin korreksjon og nøyaktighet. Der kalibreres de med sporbarhet til nasjonale normaler som er konsistente i SI-systemet.

Detektoren kombinerer to ulike måleteknikker for måling av optisk effekt. I fotostrøm-modus omgjøres innkommende 
stråling til en elektrisk strøm, mens i termisk modus omgjøres strålingen til varme.

Eksperimentet med fotodioden har vakt oppsikt i 
fagmiljøet.

Fra venstre: Senioringeniør Chi Kwong Tang, sjefingeniør Jarle Gran og overingeniør 
Marit U. Nordsveen står bak arbeidet med metoden som kan «flytte laboratoriet» ut 
til instrumentet.

Det kreves noe teknologiutvikling for å få dette prinsippet til å fungere optimalt, og Justervesenet har vært pådriveren i dette 

arbeidet gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre institutter, fagmiljøer og studentprosjekter. Dette arbeidet 

har gitt gode resultater som har vakt oppsikt på internasjonale konferanser i optisk måleteknikk.

Direkte kobling til SI

Det arbeides nå med å forbedre dette måleprinsippet vide-

re. Spesielt lovende er det å ta prinsippet ned til kryogene 

temperaturer. 3D-simuleringer av ladningstransporten i 

fotodiodene tilsier at man bør kunne gjennomføre måling 

og sammenligning av to ulike optiske måleprinsipper som 

er ca. 100 x bedre enn det man vanligvis kan gjøre i dag. 

Justervesenet leder derfor nå arbeidet mot en søknad til et 

nytt Europeisk finansiert prosjekt for å kunne utvikle denne 

teknologien. I dette arbeidet samarbeides det med andre 

norske forskningsmiljøer som SINTEF, IFE og HSN/USN. 

Det nye prosjektet tar sikte på å utvikle teknologien som gjør det mulig å måle fundamentale konstanter, og dermed oppnå en 

direkte link mot det nye SI-systemet som trolig blir vedtatt i 2018. 

Lab på en chip-teknologien, støttet av nøyaktige simuleringsmodeller og forbedrede detektorer, vil være enklere realiserbar enn 

eksisterende sporbarhet. Det vil også gi nye muligheter for måling av optisk effekt og avledete størrelser. Teknologiutviklingen 

vil i tillegg gagne norsk næringsliv gjennom billigere og enklere sporbarhet, men først og fremst gjennom kunnskapen som er-

verves og samarbeidet som etableres mellom ulike fagmiljøer.
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Metrologi i kampen for miljøet
Nøyaktige målinger av forurensning er viktig for å beskytte miljøet. IMPRESS, eller Innovative Metrology for Pollution 

Regulation of Emissions from Stacks and area Sources, er et prosjekt initiert av EURAMET (European Association of 

National Metrology Institutes) for å bidra til nettopp dette.

I tillegg til Justervesenet bidrar deltagere 

fra andre europeiske metrologilaborato-

rier. Prosjektet skal jobbe for nøyaktige 

målinger av industrielle utslipp, å belyse 

hvilke måletekniske behov man må møte i 

kampen for et bedre miljø. Det europeiske 

klimaprogrammet har som mål å redusere 

industrielle utslipp med 80 – 95 % innen 

år 2050 sammenlignet med nivået i 1990. 

Foreløpige beregninger viser at vi kun når 

30 % innen 2030. Da er monitorering og 

måling helt essensielt for å kunne gjøre 

innstramninger.

Workshop på Kjeller

Justervesenet inviterte norsk industri til en workshop 26. april. Her ble funn og resultater fra prosjektet formidlet. Re-

levant forskningsarbeid utført av ulike forskningsinstitutter og utfordringer som norsk industri står overfor knyttet til 

måling og beregning av utslipp, var også temaer.

Justervesenet har som en del av prosjektet gjort et analytisk arbeid som peker på noen fallgruver i definerte standarder 

knyttet til både målinger og beregninger. Innen prosjektets arbeidsramme er det også definert videre forskning på meto-

der og instrumenter til å måle flyktige organiske forbindelser. 

Publisering av resultater

Prosjektet ble offisielt avsluttet 30. juni 2017. En god del av resultatene er allerede formidlet til miljødirektoratet og indus-

trien gjennom to workshops. Fra workshopen på Kjeller kom det fram at ikke alle miljø- og utslippseksperter er klar over 

den avgjørende betydningen av usikkerhetsberegninger. Dette er nyttig å få fram, da viktige miljøbeslutninger bør basere 

seg på all aktuell informasjon. Derfor oppfordrer Justervesenet både industri og relevante aktører til å bruke veiledningen 

som er publisert på Justervesenets nettsider.

Tekst og Foto: Thomas Framnes/AYLA87_rgbstock.com


