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Kalibrering af virksomhedens måleudstyr
Hvorfor og hvordan 

 
Hvorfor skal vi blive ved med at 
egenskaber? Det skal vi først og fremmest for at sikre vores målingers sporbarhed til ”De 
internationale SI-enheder”.  
Udstyrets måletekniske egenskaber skal løbende 
kunder og leverandører ”taler samme sprog”, hvilket vil sige at de 
(sporbarhed) for målingerne. Vi skal samtidig
giver anledning til forkerte be
betyder, at kendskabet til de 
at kalibrerings- og måleusikkerheden efterfølgende kan bestemmes
er dokumenteret. 
Bemærk at en fastlæggelse af måleusikkerheden i forbindelse med kalibrering og måling er den 
vigtigste af flere forskellige forudsætninger for, at man kan dokumentere sporbarheden af sine 
målinger.    

På grund af det bastante krav i DS/ ISO 9001 med
kravene til det måletekniske system 
kalibreringsopgaverne til en eller fle
Disse eksterne leverandører af 
kalibreringsopgaverne og godkendelseskravene
bl.a. at sikre en ensartet arbejdsgang og rapportering
leverede certifikat er dokumentationen 
på et måleudstyr. Har man 
for at udarbejde instruktionerne. Men
pakkeløsning, som den eksterne samarbejdspartner har på hylden.
tilfælde ikke kan bruge resultatet af kalibreringen, da det ikke er sikkert, at det leverede 
kalibreringscertifikat indeholder de oplysninger, som den aktuelle måle

Den ansvarlige for virksomhedens måleteknik har en væsentlig opgave i proaktivt at sikre, at 
dataene fra kalibreringscertifikaterne bliver brugt aktivt 
viden. Kalibreringsresultaterne skal 
fastsatte MPE-værdier (maksimale tilladelige afvigelser)

 
Send venligst din tilmelding på e
 
 
 
 
 

Kalibrering af virksomhedens måleudstyr 

 2015               
 

Kalibrering af virksomhedens måleudstyr
og hvordan kalibrerer vi vores måleudstyr? 

blive ved med at styre vores måleudstyr og kalibrere dets metrologiske 
først og fremmest for at sikre vores målingers sporbarhed til ”De 
 

måletekniske egenskaber skal løbende kalibreres først og fremmest for
kunder og leverandører ”taler samme sprog”, hvilket vil sige at de benytter samme grundlag 
(sporbarhed) for målingerne. Vi skal samtidig minimere risikoen for, at ukorrekte måleres
giver anledning til forkerte beslutninger omkring godkendelse af produkternes 
betyder, at kendskabet til de benyttede måleudstyrs metrologiske egenskaber er nødvendig, for 

måleusikkerheden efterfølgende kan bestemmes, og at sporbarheden dermed 

læggelse af måleusikkerheden i forbindelse med kalibrering og måling er den 
vigtigste af flere forskellige forudsætninger for, at man kan dokumentere sporbarheden af sine 

grund af det bastante krav i DS/ ISO 9001 med den supplerende standard DS/ISO 10012
kravene til det måletekniske system har mange virksomheder valgt at outsource 
kalibreringsopgaverne til en eller flere eksterne samarbejdspartnere i stedet for selv at kalibrere. 
Disse eksterne leverandører af kalibrering har naturligvis valgt a

og godkendelseskravene ud fra udarbejdede kalibreringsinstruktioner
bl.a. at sikre en ensartet arbejdsgang og rapportering således, som DANAK kræver det

er dokumentationen for resultatet af en kalibrering af en eller flere egenskaber 
Har man derfor valgt at outsource kalibreringsopgaverne

for at udarbejde instruktionerne. Men det leverede certifikat vil som regel være resultatet af
den eksterne samarbejdspartner har på hylden.  Det betyder, at 

tilfælde ikke kan bruge resultatet af kalibreringen, da det ikke er sikkert, at det leverede 
certifikat indeholder de oplysninger, som den aktuelle måleopgave 

Den ansvarlige for virksomhedens måleteknik har en væsentlig opgave i proaktivt at sikre, at 
dataene fra kalibreringscertifikaterne bliver brugt aktivt – og ikke blot bliver arkiveret som passiv 

Kalibreringsresultaterne skal som minimum sammenlignes med de af virksomheden 
værdier (maksimale tilladelige afvigelser), før de kan tages i brug igen.

Onsdag den 28. januar 2015 
Hotel Sørup Herregård  

Sørupvej 26, 4100 Ringsted 

på e-mail industriel@maaleteknik.dk senest fredag

 

 

Kalibrering af virksomhedens måleudstyr - 
kalibrerer vi vores måleudstyr?   

styre vores måleudstyr og kalibrere dets metrologiske 
først og fremmest for at sikre vores målingers sporbarhed til ”De 

først og fremmest for at sikre, at 
benytter samme grundlag 

ukorrekte måleresultater 
produkternes egenskaber. Det 

metrologiske egenskaber er nødvendig, for 
, og at sporbarheden dermed 

læggelse af måleusikkerheden i forbindelse med kalibrering og måling er den 
vigtigste af flere forskellige forudsætninger for, at man kan dokumentere sporbarheden af sine 

standard DS/ISO 10012 med 
virksomheder valgt at outsource 

i stedet for selv at kalibrere. 
rligvis valgt at ”standardisere” 

ud fra udarbejdede kalibreringsinstruktioner for 
således, som DANAK kræver det. Det 

resultatet af en kalibrering af en eller flere egenskaber 
valgt at outsource kalibreringsopgaverne, så slipper man selv 

som regel være resultatet af den 
Det betyder, at du i mange 

tilfælde ikke kan bruge resultatet af kalibreringen, da det ikke er sikkert, at det leverede 
opgave kræver. 

Den ansvarlige for virksomhedens måleteknik har en væsentlig opgave i proaktivt at sikre, at 
og ikke blot bliver arkiveret som passiv 

sammenlignes med de af virksomheden 
før de kan tages i brug igen. 

fredag den 23. januar 2015 til: 
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Her finder du en beskrivelse af 
 

”Metrologi og metrologisk kompetence er 
helt nødvendig element af den grundlæggende 
tekniske infrastruktur i et moderne 
Det anslås, at omkring 6% af samfundsøkonomien 
anvendes på målinger - målinger der anvendes til 
kvalificering og optimering af produkter og processer, 
specifikation og afregning af varer, afgifter og skatter 
og til information om helbred og sikkerhed. ”
Udtalelsen kommer fra Dansk
Fundamental Metrologi. 
 
Det betyder, at der bruges mere end 
kroner om året på måling og kalibrering, hvor 
kalibrering skønsmæssigt tegner sig på et par 
milliarder. 
 
Hvad er grundlaget for disse kalibreringer og 
målinger – og kan vi få mere ud af de penge, som 
vi bruger på dette område? 
 
Hvorfor kalibrerer vi? 
Som allerede beskrevet kalibrerer vi vores måle
udstyr for at sikre, at alle de målinger
er sporbare til de internationale definitioner på den 
pågældende enhed. Vi skal derfor opbygge et kali
breringssystem med et kalibreringshierarki, som be
skriver, hvorledes denne sporbarhed tilvejebringes.
 
Sporbarheden er karakteriseret af et antal 
væsentlige elementer: 
Udgangspunktet er en ubrudt kæde af 
sammenligninger tilbage til en normal, der er 
acceptabel for begge parter i en aftale. Det er 
normalt nationale eller internationale normaler, som 
benyttes i denne sammenhæng. 
Samtidig skal måleusikkerheden for hver
sporbarhedskæden være kendt og beregnet på 
grundlag af anerkendte metoder (GUM) og være 
dokumenteret således, at den samlede usikkerhed 
for hele kæden kan beregnes. 
Kalibreringen i hvert led i kæden skal være udført i 
henhold til dokumenterede og generelt anerkendte 
måleprocedurer (kalibreringsinstruktio
Kalibreringerne skal gentages med regelmæssige 
intervaller, hvor længden af disse skal afhænge af 
den nødvendige nøjagtighed, brugsfrekvensen, 
brugsmåden, og udstyrets stabilitet. 
 
Akkreditering sikrer sporbarheden
Et af de vigtigste punkter i listen over krav
laboratorium er dokumentation af sporbarhed. En 
akkreditering af et laboratorium betyder, at en uvildig 
organisation udefra (DANAK) påser, at relevante 
krav til laboratoriets måletekniske system 
overholdes. Det er samtidig en forudsætn
opnå en akkreditering, at den måletekniske 
organisation følger den internationale standard ISO 
17025. Dette gælder specielt også overholdelse af 
sporbarhed.       
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eskrivelse af baggrunden for og indholdet i den næste 

”Metrologi og metrologisk kompetence er stadig et 
den grundlæggende 

 industrisamfund. 
af samfundsøkonomien 

målinger der anvendes til 
kvalificering og optimering af produkter og processer, 
specifikation og afregning af varer, afgifter og skatter 

sikkerhed. ” 
Udtalelsen kommer fra Dansk Institut for 

mere end 50 milliarder 
om året på måling og kalibrering, hvor 

kalibrering skønsmæssigt tegner sig på et par 

Hvad er grundlaget for disse kalibreringer og 
vi få mere ud af de penge, som 

Som allerede beskrevet kalibrerer vi vores måle-
for at sikre, at alle de målinger, der foretages, 

er sporbare til de internationale definitioner på den 
ed. Vi skal derfor opbygge et kali-

breringssystem med et kalibreringshierarki, som be-
hvorledes denne sporbarhed tilvejebringes. 

Sporbarheden er karakteriseret af et antal 

n ubrudt kæde af 
tilbage til en normal, der er 

acceptabel for begge parter i en aftale. Det er 
normalt nationale eller internationale normaler, som 

åleusikkerheden for hvert led i 
sporbarhedskæden være kendt og beregnet på 

ag af anerkendte metoder (GUM) og være 
dokumenteret således, at den samlede usikkerhed 

Kalibreringen i hvert led i kæden skal være udført i 
henhold til dokumenterede og generelt anerkendte 

(kalibreringsinstruktioner). 
Kalibreringerne skal gentages med regelmæssige 
intervaller, hvor længden af disse skal afhænge af 
den nødvendige nøjagtighed, brugsfrekvensen, 

 

Akkreditering sikrer sporbarheden 
over kravene til et 

laboratorium er dokumentation af sporbarhed. En 
akkreditering af et laboratorium betyder, at en uvildig 

påser, at relevante 
krav til laboratoriets måletekniske system 
overholdes. Det er samtidig en forudsætning for at 
opnå en akkreditering, at den måletekniske 
organisation følger den internationale standard ISO 
17025. Dette gælder specielt også overholdelse af 

En akkreditering gavner derfor 
laboratorier som deres kunder
laboratoriet en dokumentation for, at de udfører
deres arbejde korrekt og i overensstemmelse med 
internationale retningslinjer.
laboratoriet benytter passende standarder
kalibreringsmetoder som grundlag for deres 
kalibreringer.  
 
Krav til måleudstyrenes egenskaber
De måleudstyr, som vi påtænker at benytte i 
forbindelse med de aktuelle måleprocesser, skal 
være i besiddelse af netop de måletekniske 
egenskaber, som er nødvendige og tilstræk
forhold til den aktuelle måleopgave. 
særlig vigtigt at kalibrere de forskellige metrologiske 
egenskaber i de måleudstyr, vi benytter til verifikation 
af produkternes karakteristika.
 
Det betyder, at kravene til måleudstyrenes 
egenskaber skal være definere
stilles større krav til MPE-værdierne end det, som er 
nødvendigt for at sikre passende og økonomisk 
forsvarlige måleusikkerheder.
De aktuelt nødvendige, maksimal
bygger på de givne specifikationer, som dermed 
danner det grundlag, som resten af systemet tager 
udgangspunkt i.     
 
De måletekniske egenskaber 
tilladelige værdier for disse egenskaber skal 
så målingerne kan ”gennem
i overensstemmelse med kravene til overvågning og 
måling”.  
Kravene til en sådan styring er først og fremmest 
formuleret i en række 
ringsstandarder som f.eks. ISO 9001
samt ISO 13485.  
 
Kravene i den kommende ISO 9001 standard.
Virksomheden skal sikre, at der er de nødvendige 
ressourcer til rådighed for at sikre pålidelige 
måleresultater. Disse ressourcer skal være 
og skal vedligeholdes ud fra den type af målinger, 
som skal foretages. 
Virksomheden skal opretholde
dokumenteret information over egnetheden af de
måletekniske ressourcer og udstyr
Måleudstyret skal være verificeret eller kalibreret 
gennem brug af normaler, som er sporbare til 
internationale normaler.  
 
Kalibrering – hvad skal vi vælge?
Kalibreringen kan udføres af virksomheden selv eller 
af et kalibreringslaboratorium. Hvad man i det 
aktuelle tilfælde skal vælge afhænger af flere 
forskellige faktorer, først og fremmest kompetence 
og tilstedeværelse af kalibreringsudstyr og normaler
Når virksomheden modtager et udstyr, skal de 

dholdet i den næste FVM temadag. 

derfor såvel de pågældende 
laboratorier som deres kunder ved at give 
laboratoriet en dokumentation for, at de udfører 

korrekt og i overensstemmelse med 
internationale retningslinjer. Det betyder også, at 

passende standarder og 
som grundlag for deres 

rav til måleudstyrenes egenskaber.  
De måleudstyr, som vi påtænker at benytte i 
forbindelse med de aktuelle måleprocesser, skal 
være i besiddelse af netop de måletekniske 
egenskaber, som er nødvendige og tilstrækkelige i 

måleopgave. Derfor er det 
særlig vigtigt at kalibrere de forskellige metrologiske 
egenskaber i de måleudstyr, vi benytter til verifikation 
af produkternes karakteristika. 

Det betyder, at kravene til måleudstyrenes 
egenskaber skal være definerede, og at der ikke 

værdierne end det, som er 
nødvendigt for at sikre passende og økonomisk 
forsvarlige måleusikkerheder. 

maksimale usikkerheder 
bygger på de givne specifikationer, som dermed 

resten af systemet tager 

De måletekniske egenskaber og de maksimalt 
tilladelige værdier for disse egenskaber skal styres, 

gennemføres på en måde, der er 
i overensstemmelse med kravene til overvågning og 

Kravene til en sådan styring er først og fremmest 
 forskellige kvalitetssty-

ringsstandarder som f.eks. ISO 9001, ISO TS 16949 

ISO 9001 standard. 
Virksomheden skal sikre, at der er de nødvendige 
ressourcer til rådighed for at sikre pålidelige 

Disse ressourcer skal være egnede 
og skal vedligeholdes ud fra den type af målinger, 

Virksomheden skal opretholde en passende 
dokumenteret information over egnetheden af de 

og udstyr. 
Måleudstyret skal være verificeret eller kalibreret 
gennem brug af normaler, som er sporbare til 

hvad skal vi vælge? 
Kalibreringen kan udføres af virksomheden selv eller 

ingslaboratorium. Hvad man i det 
aktuelle tilfælde skal vælge afhænger af flere 

, først og fremmest kompetence 
og tilstedeværelse af kalibreringsudstyr og normaler.  
Når virksomheden modtager et udstyr, skal de 
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måletekniske egenskaber vurderes (valideres
uanset prisen og kompleksiteten, for kun på denne 
måde kan vi se, om vi har fået det, som vi skal 
bruge, og/ eller som er bestilt.  
 
Her kan vi så vælge mellem at kalibrere selv, sende 
det til kalibrering eller lade leverandøren ka
udstyret. Formålet er at få en overensstemmelses
vurdering i forhold til de krav, som der er stillet til 
udstyret i forbindelse med indkøbet. 
 
Kalibreringsinstruktionen 
Grundlaget for kalibreringerne er kalibreringsinstruk
tionerne. Dette gælder uanset, om vi selv kalibrerer 
udstyret eller sender det ud til kalibrering. FVM har 
længe haft til hensigt at udarbejde et nyt sæt af 
instruktioner i stedet for dem, som indtil nu har været 
gældende.     
Årsagen hertil er som bekendt fremkomsten af ISO 
standarder for diverse geometriske måleudstyr samt 
erkendelsen af, at det er de enkelte
måletekniske egenskaber, som skal kalibreres.
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvorledes de nye 
instruktioner skal udformes, og hvad de skal 
indeholde. Det er ikke så ligetil, hvorfor vi i 
forbindelse med temadagen inviterer
give input til indholdet. Det gælder også 
udformningen af de datablade over kravene til 
udstyrene, som er grundlaget for 
Kom og vær med til også at fastlægg
kommentere de fremtidige FVM datablade.
 

Hvordan vælges hvad det er nødvendigt at 
kalibrere?  
Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt 
efterfølgende at kalibrere alle de metrologiske 
egenskaber, der er specificeret enten af 
virksomheden eller i den standard (datablad), som 
oprindeligt specificerede kravene til det aktuelle 
udstyr. Det har vist sig som regel at være overflødigt 
og dermed forbundet med unødvendige 
omkostninger at foretage en såkaldt ”Global” 
kalibrering. Vi skal naturligvis kun kal
egenskaber, som har betydning for størrelsen af den 
usikkerhed, der er aktuelle ved brugen af udstyret i 
virksomheden. Spørgsmålet er:  
Hvordan fastlægger vi i det enkelte tilfælde, hvad det 
er nødvendigt at kalibrere? 
 
Nye og allerede kendte ISO standarder og andre 
normer til bestemmelse af måleusikkerheden
Der er større og større fokus på den måleusikkerhed, 
som forekommer i forbindelse med godkendelse af 
produkter og emner. Det har vist sig, at hvis vir
somheden ikke har styr på usikkerheden, 
det både denne og kunderne med unødvendige 
ekstraudgifter. Det er derfor en naturlig
som stilles, at måleusikkerheden er kendt og står i 
passende forhold til godkendelses-
fremkommet nye standarder og guidelines, s
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ber vurderes (valideres) 
or kun på denne 

måde kan vi se, om vi har fået det, som vi skal 

vælge mellem at kalibrere selv, sende 
til kalibrering eller lade leverandøren kalibrere 

Formålet er at få en overensstemmelses-
vurdering i forhold til de krav, som der er stillet til 

 

Grundlaget for kalibreringerne er kalibreringsinstruk-
om vi selv kalibrerer 

udstyret eller sender det ud til kalibrering. FVM har 
længe haft til hensigt at udarbejde et nyt sæt af 

i stedet for dem, som indtil nu har været 

Årsagen hertil er som bekendt fremkomsten af ISO 
ndarder for diverse geometriske måleudstyr samt 

erkendelsen af, at det er de enkelte, aktuelle 
måletekniske egenskaber, som skal kalibreres. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvorledes de nye 
og hvad de skal 

kke så ligetil, hvorfor vi i 
bindelse med temadagen inviterer deltagerne til at 

give input til indholdet. Det gælder også 
udformningen af de datablade over kravene til 
udstyrene, som er grundlaget for kalibreringerne. 
Kom og vær med til også at fastlægge og 
kommentere de fremtidige FVM datablade. 

hvad det er nødvendigt at 

Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt 
efterfølgende at kalibrere alle de metrologiske 
egenskaber, der er specificeret enten af 

den standard (datablad), som 
oprindeligt specificerede kravene til det aktuelle 
udstyr. Det har vist sig som regel at være overflødigt 
og dermed forbundet med unødvendige 
omkostninger at foretage en såkaldt ”Global” 
kalibrering. Vi skal naturligvis kun kalibrere de 
egenskaber, som har betydning for størrelsen af den 
usikkerhed, der er aktuelle ved brugen af udstyret i 

Hvordan fastlægger vi i det enkelte tilfælde, hvad det 

standarder og andre 
normer til bestemmelse af måleusikkerheden. 

r større og større fokus på den måleusikkerhed, 
som forekommer i forbindelse med godkendelse af 

. Det har vist sig, at hvis vir-
omheden ikke har styr på usikkerheden, så belaster 

det både denne og kunderne med unødvendige 
ekstraudgifter. Det er derfor en naturlig del af de krav 
som stilles, at måleusikkerheden er kendt og står i 

-kravene. Der er 
nye standarder og guidelines, som 

definerer og understøtter de metoder, der skal 
anvendes for at beregne usikkerheden i de enkelte 
situationer. Det drejer sig om 
ISO 14253 serien samt MSA version 4. 
 
Usikkerhedsbudgettet.  
Bestemmelse af usikkerheden er en uund
af dokumentation af overensstem
og specifikationerne. Det gælder kraven
produkterne, og det gælder kravene til det enkelte 
udstyr (de såkaldte MPE-værdier). 
Hvis du også skal dokumentere sporbarhed på 
måleresultaterne, så er usikkerheden et helt 
uundværligt element.  
 
Bemærk: Uden usikkerhedsangivelse ingen spor
barhed.   
 
Hvordan bruger vi de resultater, der findes i 
ringscertifikaterne i usikkerhedsberegningerne
Hvad er indholdet, og hvordan indgår det i 
virksomhedens eget måletekniske 
Her er usikkerhedsbudgetterne for kalibreringen og 
for den senere produktionsmåling udgangspunktet. 
Den eneste måde optimalt økonomisk at fastlægge 
kalibreringsomfanget på er kravet til de ak
målingers usikkerhed. Kan vi leve med relativt store 
usikkerheder, så investerer vi selvfølgelig ikke de 
store summer i kalibreringerne.
 
Kom på temadagen og hør, hv
penge på dit måletekniske system, og hvordan du får 
mest ud at de penge, som er til rådighed til 
måleprocesserne.  
 
Auditering af det måletekniske 
En regelmæssig vurdering
system af en auditor eller et
kontrollerer alle aspekter
aktiviteter i laboratoriet. Det er nødvendigt for 
dokumentere grundlaget og
nøjagtige og pålidelige data.
aktiviteter til forbedringer af systemet 
drøftes. En detaljeret auditrapport
af hver gennemgang giver mulighed for at sikre, at 
vedtagne aktiviteter gennemføres.
 
På temadagen vil en erfaren auditor (assessor) give 
eksempler på, hvor de typiske svage punkter i det 
måletekniske system findes.
 
Uddannelse af laboratoriepersonale
Kravene til uddannelsen i ISO 9001 siger, at 
virksomheden skal fastslå de enkelte medarbejderes 
nødvendige kompetence og sikre, at de pågældende 
medarbejdere får tilbudt en passende uddannelse og 
træning. Det er ikke nok at give udda
Virksomheden skal også evaluere effektiviteten af 
den gennemførte uddannelse. 
vi som virksomhed få gennemført den nødvendige 
uddannelse af de personer, som foretager 
målingerne? 

understøtter de metoder, der skal 
beregne usikkerheden i de enkelte 

Det drejer sig om ISO 22514-7, VDA5 og 
ISO 14253 serien samt MSA version 4.  

af usikkerheden er en uundværlig del 
af dokumentation af overensstemmelse med kravene 

specifikationerne. Det gælder kravene til 
og det gælder kravene til det enkelte 

værdier).  
Hvis du også skal dokumentere sporbarhed på 

r usikkerheden et helt 

Uden usikkerhedsangivelse ingen spor-

de resultater, der findes i kalibre-
i usikkerhedsberegningerne? 

og hvordan indgår det i 
måletekniske system? 

Her er usikkerhedsbudgetterne for kalibreringen og 
for den senere produktionsmåling udgangspunktet. 
Den eneste måde optimalt økonomisk at fastlægge 
kalibreringsomfanget på er kravet til de aktuelle 
målingers usikkerhed. Kan vi leve med relativt store 
usikkerheder, så investerer vi selvfølgelig ikke de 
store summer i kalibreringerne. 

Kom på temadagen og hør, hvordan du kan spare 
måletekniske system, og hvordan du får 

mest ud at de penge, som er til rådighed til 

Auditering af det måletekniske system. 
regelmæssig vurdering af det måletekniske 

n auditor eller et akkrediteringsorgan 
aspekter af de måletekniske 

i laboratoriet. Det er nødvendigt for at 
dokumentere grundlaget og kunne frembringe 

data. På denne måde kan 
af systemet identificeres og 

rapport ved afslutningen 
gennemgang giver mulighed for at sikre, at 

vedtagne aktiviteter gennemføres. 

På temadagen vil en erfaren auditor (assessor) give 
eksempler på, hvor de typiske svage punkter i det 
måletekniske system findes. 

f laboratoriepersonale 
Kravene til uddannelsen i ISO 9001 siger, at 
virksomheden skal fastslå de enkelte medarbejderes 
nødvendige kompetence og sikre, at de pågældende 
medarbejdere får tilbudt en passende uddannelse og 
træning. Det er ikke nok at give uddannelsen. 
Virksomheden skal også evaluere effektiviteten af 
den gennemførte uddannelse. Hvor og hvordan kan 
vi som virksomhed få gennemført den nødvendige 
uddannelse af de personer, som foretager 



FVM Temadag:  
Kalibrering af virksomhedens måleudstyr
 
 
 
  
 
             FVM temadag  
 Den 28. Januar 2015 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadage
 Dirigent Jørgen Meinertz, Metrologic
 
09.40    Hvorfor kalibrerer vi? 
 Dan Petersen, Grundfos. 
 
10.20 Kaffepause. 
 
10.50 Hvad kræves der af et akkrediteret 

laboratorium?   
 Marianne Tambo Andersen, 
 
11.30  Praktiske eksempler på kalibrering og 

kalibreringsusikkerhed.  
 

 
 
 
  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 
Kalibrering af virksomhedens måleudstyr
 
Konferenceafgifter  udgør:  
Ikke medlemmer      
Medlemmer:         Deltager nr. 1
      Deltager nr. 2, 3 og flere   
Studerende og pensionister  
  
Konferenceafgift          i alt kr: ___________
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura, der skal v
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag: 
 
1. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
2. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
3. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
Firma: ___________________________       Adresse:_________________________
 
E-Mail: ___________________________________________________________________
 
P.nr/By: __________________________________________
 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS
GPS á kr. 100,- plus moms og forsendelse. 
Jeg ønsker at købe            
performance, á kr. 695,- plus moms og forsendelse. 
Hvis du deltager i temadagen, vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger.

Kalibrering af virksomhedens måleudstyr 

emadagen 
Jørgen Meinertz, Metrologic ApS. 

Hvad kræves der af et akkrediteret 

 DANAK. 

Praktiske eksempler på kalibrering og 

 
 
 
 
 
                                                                           
 
12.15    Frokost. 
 
13.15 Workshop – Gruppearbejde
 Behovsanalyse på kalibreringsinstruktioner.
 
14.00 Audit på kalibrerings
 Bent Østergaard. 
 
14.45  Kaffepause. 
 
15.15  Uddannelse af laboratoriepersonalet
 Flemming Grønborg, Metal College Aalborg 
  
16.00 Paneldiskussion om kalibrering
 Foredragsholderne.  
 
16.20    Afslutning på temadagen
 
16.30  FVM’s Generalforsamling

Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 23.01.2015   
måleudstyr. 

     
     Kr. 2050 + moms 

Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  

    Kr. 1000 + moms   

alt kr: ___________                 Medlemsnummer:___________

fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen

Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  

___________________________             Titel:_________________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________       Adresse:_________________________

Mail: ___________________________________________________________________

____________________________________________ 

eksemplarer af GPS-Lommebogen i den nye 2. udgave 
plus moms og forsendelse.  

  eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
plus moms og forsendelse.  

vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger.

                                                                            

Gruppearbejde. 
se på kalibreringsinstruktioner. 

slaboratoriet.  

aboratoriepersonalet. 
Flemming Grønborg, Metal College Aalborg  

Paneldiskussion om kalibrering. 
   

på temadagen. 

FVM’s Generalforsamling 

mer:________________ 

re betalt inden temadagen 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________       Adresse:_________________________________ 

Mail: _______________________________________________________________________ 

udgave  –  

, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 

vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


