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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (1)
Kvalitetsmåling/analyseinstrumenter er et samlebegrep om 
instrumenter som benyttes innen VA. De viktigste "online" 
instrumentene er følgende:

- pH-måling           
- Turbiditet
- Ledningsevne
- Klorrest måler
- Oksygen måler
- Ozon måler
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (2)
pH-måling
pH-instrumenter benyttes får måling av vannets "surhetsgrad". 
Nøytralt vann har pH = 7.
Under pH = 7 sier vi at vannet er SURT
Over   pH = 7 sier vi at vannet er BASISK (alkalisk)

Mest brukte analyseinstrumentet som benyttes for "online" 
måling og primært benyttet for å regulere tilsetning av 
fellingskjemikalier eller styring av doseringsanlegg 
for å oppnå ønsket pH (ledningsnett ønskes en pH over 7)

Instrumenter har AKTIV sensor og 
må jevnlig vedlikehold (rengjøring ) 
og må ofte kalibres
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (3)
Turbiditetsmåler
Turbiditetsmålere er basert på måling av lysets spredning i en oppløsning

Høy turbiditet kan forårsakes av leire eller andre svevepartikler som gjør vannet 
uklart, blakket eller lite gjennomsiktig som igjen kan skape problemer med 
slamdannelse i varmtvannstanker og rør.

I råvannet kan partikler redusere      
desinfeksjonseffektiviteten både 
ved klorering og UV-bestråling.

Benyttes for:

- Overvåking av råvann inn på renseanlegget
- Overvåking og måling av flokkulering
- Overvåking og kontroll av filter
- Filterfunksjon/spyling
- Overvåking av forsyningen på nettet
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (4)
LEDNINGSEVNE
For å måle ledningsevne benyttes et induktivt måleprinsipp og hvor en måler 
ledningsevner over 2 elektroder som er stukket ned i mediet

Ledningsevnen er et utrykk for et stoffs evne til å lede elektrisitet og benevnes i 
Simen (S). 
Ledningsevnen påvirkes av partikler og stoffet i vannet og er et utrykk for 
FORURENSNINGSGRADEN

RENT vann har ingen ledningsevne 

Må ha en "liten ledningsevne" (> 1-2 μS) for å kunne 
benytte f. eks en elektromagnetisk mengdemåler 
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (5)
KLORRESTMÅLER
Klor benyttes som desinfiseringsmiddel i drikkevann (og svømmebassenger) og er 
den mest benyttes HYGIENISKE BARRIEREN for fjerning av uønskede partikler

Klorrestmåleren er basert på elektrolytt-prinsippet og hvor en måler 
strømvariasjoner mellom 2 ulike metaller.  Målecellen er tilknyttet en 
signalomformer/transmitter som omdanner variasjoner til et 4 - 20 mA signal. 
Restklor oppgis som en teknisk verdi i mg Cl/l

Klorrest måles etter 10 og 30 min. kontakttid 

Klorrestmålerne er MEGET nøyaktige  
og en kan måle helt ned i 0,05 mg Cl/L
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (6)
OKSYGENMÅLER
Oksygenmåler benyttes f.eks for å måle oksygeninnholdet i luftebasseng i et 
biologisk rensetrinn for avløpsvann eller for kontroll av oksygeninnhold i vann

En benytter et måleprinsipp basert på elektrolyse og hvor en måler antall 
oksygenmolokyler som slipper gjennom en membran.

Måles i ppm, mg/l eller i % via en     
4 - 20 mA utgang  fra instrumentet
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (7)
OZONMÅLER
Ozonmåler benyttes for å måle oppløst ozon i vann

Instrumentet benytter en sonde med membran som er spesifikk for molekylær O³. 
ozonet strømmer gjennom membranen og blir redusert til oksygen som måles.

Normal levertid er ca 5 år for målecellen.

Kun behov for enkelt vedlikehold 
ved å tørke med en REN klut
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Kvalitetsmåling (analyseinstrumenter) (8)
FLERBRUKSMÅLER
Ved måling av flere parametere samtidig kan en 
benytte en FLERBRUKSMÅLER med flere optiske 
sensorer som kan måle parametere som f. eks:

• Oksygen
• pH
• Ledningsevne
• Temperatur
• turbiditet
• Klorofyll
• Blå-grønn alger
• etc
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Meteorologiske instrumenter for bruk innen VA (1)

- Temperaturmåling (utendørs)
- Nedbørsmåling
- Vindhastighet og retning
- Fuktighetsmåler
- (Snødybdemåler)
- Snøføler (type Aiwell eller 

Grosch)
- Lysmåler? (Luxmåler)

Det er anbefalt at en følger retningslinjer/
anbefalinger fra Meteorologiske institutt 
slik at målinger kan sammenlignes med andre
målinger
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Meteorologiske instrumenter 
for bruk innen VA (2)
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KOMMUNIKASJON (1)
En kommunikasjonsprotokoll er et fastlagt sett av regler og prosedyrer 
for informasjonsutveksling som både en SENDER og en MOTTAKER må 
forstå for at de skal kunne kommunisere. 

På forhånd må det spesifiseres hvordan SENDER og MOTTAKER skal kunne 
kommunisere med hverandre (oppsett "av telegrammene")
- Hvordan dataene skal "pakkes" 
- Hvordan en skal legge inn sikkerhet får at riktige data kommer 

(kontrollsjekk) frem evt behov for omsending (re-transmittering)
- osv
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KOMMUNIKASJON (2)
FELTBUS: For kommunikasjon mellom sensorer/instrumenter og givere 
og PLS benytter en ofte en FELTBUS som er en fellesbetegnelse på 
kommunikasjonsprotokoller som er effektive og som mange leverandører kan 
tilby. De mest kjente er bl. a:

• PROFIBUS DP Høyhastighetsbus for kommunikasjon mot 
instrumenter(som spenningsforsynes med 230 V), tavler, 
intelligente motorstartere, frekvensomformere, etc

• Profibus PA Lavhastighetsbus for kommunikasjon mot sensorer og 
instrumenter og hvor disse spenningsforsynes via bus'en (24 V)

• MODBUS "Gammel" industrikommunikasjonsprotokoll som mange benytter 
pga enkelthet , sikker og robust

• M-BUS "Meter-bus" måler-bus for overføring fra energimålere, 
(kWh, etc)

• (HART) Instrumentbus utviklet i USA og mye benyttes innen olje og gass

• (FIELDBUS FOUNDATION) Instrumentbus tilsvarende PROFIBUS og benyttes 
mest innen offshore
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KOMMUNIKASJON (3)

Et drifts-/fjernkontrollanlegg er ofte inndelt i 3 nivåer:

1) NIVÅ 1:  Operatørnivå (driftssentral)

2) NIVÅ 2:  Automatiseringsnivå (PLS)

3) NIVÅ 3: Feltnivå (sensorer/instrumenter og givere)
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KOMMUNIKASJON (4)

Her kommer en oversikt over de viktigste kommunikasjonsprotokoller som 
benyttes innen VA-teknikken:

1) Mellom feltnivå (Nivå 3) (instrument, sensorer og givere) og 
automatiseringsnivå (Nivå 2) (PLS) benyttes "Feltbus-typer"

PROFIBUS DP/PA, (HART, Fielbus Foundation), MODBUS, M-bus, etc

2) Mellom automatiseringsnivå (Nivå2) (PLS) og Operatørnivå (Nivå1)
(driftssentral) benyttes følgende:

PROFINET, ETHERNET (TCP/IP), DEVICENET, etc
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KOMMUNIKASJON (5)
Kommunikasjon mellom nivå 1 og nivå 2 
benyttes f. eks:
- Ethernet (TCP/IP)
- PROFINET
- Modbus TCP/IP

Kommunikasjon mellom nivå 3 og nivå 2 
benyttes f. eks:
- PROFIBUS DP og PA, 
- M-BUS
- MODBUS

- HART
- FIELDBUS FOUDATION
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KOMMUNIKASJON inne byggautomatisering

Innen Byggautomatisering benyttes bl.a følgende:

- BACnet (overordnet kommunikasjonsprotokoll primært benyttet 
mellom automasjonsenheter/PLS og driftssentral men kan 
også benyttes helt ned på sensor-/instrument nivå

- KNX (benyttes for styring av varme og ventilasjon, persienner, etc)

- LonMark (samme som KNX men utviklet i USA)

- DALI (spesielt utviklet for lys-styring)

- enocean (trådløs kommunikasjonsprotokoll)

-
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• Benytte RINGSTRUKTUR (kan nå VA-stasjonen fra 2 veier)

• Benytte dublerte modem (kommunikasjonsenhet)

• Dublering av samband 

• Benytte alternative samband (fiber/kobber/mobilt/radio) (satellitt i K-båndet)

• Inngå serviceavtale med leverandør med GARANTERT 
utrykningstid?? (og med kompetent personell)
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BACnet - KNX/IP - Modbus TCP
www
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Alt teknisk utstyr i VA-installasjoner SKAL merkes og TAG-KODES (objektidentifikasjon)

Her har Norsk Vann utgitt noen hjelpemidler som bør benyttes evt lages EGNE TAG-
KODER, tabeller og oversikter:

• Rapport nr 154  (Norm for TAGkoding i VA-anlegg)

• Rapport nr 155  (Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-
prosjekter)
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MERKING 
I kommuner bør det utarbeides en EGEN retningslinjer for 
MERKING/INSTALLASJON (evt kopi av utkast fra NORSK VANN)for bl.a:

• Farge, størrelse og utførelse på MERKESKILT (benytt NORSK tekst)

• Montering av merkeskiltene (fast montering, "tynn wire" på instrumenter, etc)

• Merking av elektro- og teletekniske anlegg

• Fargekoder for RØR-merking (inklusiv kanalmerking) og Farger på signallamper og 
brytere

• Krav til installasjon av teknisk utstyr (benytt Metrisk standard, kvalitet og 
levertid, CE-merking, termofotografering av tavler i normalt bruk, etc)

• QR-koding?? (http://baerum.kommune.no)
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I en VA-installasjon er det VIKTIG at hvert objekt blir merket 
med en unik kode (TAG-kode). 

Hensikten med denne merkingen er å skape et register/kartotek 
som gjør det mulig å identifisere det enkelte objekt med en unik 
kombinasjon av tall og bokstaver som på en KLAR og 
KORTFATTET måte beskriver objektets tilhørighet i prosessen 
eller til bygget
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TAG-koding innen  BYGG:

For TAG-koding (objektidentifikasjon) i bygninger benyttes (som oftes)
TFM-systemet (TverrFaglig Merkesystem) som Statsbygg følger opp.

Oppbygging:      +AAAA=NNN.nn-BBnn   

hvor indikatorene betyr:

(+) = (Lokalisering)    Angir lokalisering innenfor et bygg eller område
(=) = (System)            Angir et avgrenset system iht. NS 3451 (bygningsdelstabellen)
(-) = (Produkttype) Angir produkt som danner en funksjonell enhet

Eksempel:
+A(01100)=432.01-KW01  (400 V kabel (nr 1) i hovedfordeler (skap nr 1) i 

Kanten borettslag (bygg A, rom nr 100 i 1. etasje)
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TAG-koding innen VA:
Ref forslag fra NORSK VANN (rapport 154/2007) er TAG-koden følgende:

+(xxxx)AAaaa=BBBbb-CCcc;DDd
hvor:
(xxxx) = Kommunenummer (vurderes om BEHOV)

+AAaaa = Lokalitet/stasjonstype (5 kar.) f. eks VB001 (Kanten vannbehandlingsanlegg)
=BBBbb = Prosessområde (5)kar.
-CCcc = Objekt (4 kar.)
;DDd = Driftssignal (3 kar.)

Eksempel:
• +(1502)VB001=SIL01-PU01;PV1  (strømmåling på pumpe 1 i silanlegg 1 i 

Fannefjord vannbehandlingsanlegg i Molde kommune)

Forrige utgave av TAG-koden: VB001_SIL01_PU01_PV1
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Takk for 
oppmerksomheten


