
Flowcenter Danmark inviterer til 
Flowtemadag 2018 
- Sådan håndterer du egenkontrol i fremtiden

En af følgerne af Sikkerhedsstyrelsens nye bekendtgørelse inden for legal metrologi 
er krav til egenkontrol i forsyningsnetværket. Flowtemadagen sætter fokus på de nye 
regler, muligheder og krav - samt hvordan I som forsyning skal forholde jer i forhold til 
egenkontrol i fremtiden.

Siden den nye bekendtgørelse trådte i kraft i juli 2018, har forsyningsnetværket forberedt 
sig på overgangen fra stikprøvekontrol og faste verifikationsintervaller til egenkontrol af 
vandmålere og varmeenergimålere. 

På Flowtemadagen får du mulighed for at høre Sikkerhedsstyrelsen informere om rammerne 
for egenkontrol, få branchens anbefalinger til egenkontrol fra Center for Legal Metrologi 
(CLM) og høre om mulige løsninger fra dansk industri. 

Dertil får du nyeste viden om flowmåling og -kalibrering fra aktuelle udviklingsprojekter i 
regi af Flowcenter Danmark. 

Målgruppe
Flowtemadagen er målrettet dig som arbejder med måling af flow i vand- og varmeenergi-
forsyningsnetværket i Danmark. Sekundært er temadagen relevant for alle producenter og 
andre brugere af flowmåleudstyr.

Dato, tid & sted

27/11-18 Kl. 9.15-15.00:

FORCE Technology 
Park Allé 345
2605 Brøndby

Pris

1.495,- DKK ex. moms

Gratis for medlemmer af CLM 
erfa-grupperne 1 og 4.



09.15-10.00

10.00-10.10

10.10-10.55

10.55-11.25

11.25-11.35

11.35-12.15

12.15-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.10

14.10-15.00

Registrering, morgenmad og netværk

Velkomst
v/ Anders Niemann, Teknologisk Institut

Nye regler for egenkontrol 
v/ Anna Radoor Abrahamsen, Sikkerhedsstyrelsen

CLM’s forslag til egenkontrol 
v/ Michael Møller Nielsen, FORCE Technology / CLM

Smileyordning til egenkontrol 
v/ Peter Morell, FORCE Technology

Permanent driftsovervågning som egenkontrol 
v/ Søren Lang, Kamstrup 

Frokost og netværk

Resultater af Flowcenter Danmarks F&U projekter 2016-2018: Installationsforhold og dynamisk aftapning
v/ Johan Bunde Kondrup FORCE Technology

Egenkontrol og måleteknik 
v/ Anders Niemann, Teknologisk Institut 

Tak for i dag 
v/ Michael Møller Nielsen, FORCE Technology 

Rundvisning i væskeflowlaboratoriet
v/ Carsten B. Hansen, FORCE Technology 

Program

FORCE Technology • Hovedkontor • Park Allé 345 • DK-2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • info@forcetechnology.com • forcetechnology.com

Yderligere information 
Fornavn Efternavn: Tlf. xx xx xx xx  / E-mail: xxx@force.dk.

xxxx-x-xx: Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Tilmeld dig Flowtemadagen på FORCE Technologys hjemmeside under “Arrangementer”. 

Tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle-princippet, da der er begrænset antal pladser.

Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding er 16. november 2018.

Yderligere infomation
Michael Møller Nielsen: Tlf. 43 25 01 08/ E-mail: mmn@force.dk

5021-1-da


