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Hvem er vi?

KROHNE:

Produsent av instrumentering for

-MENGDE, NIVÅ, TRYKK, TEMP OG ANALYSE

• HQ, Duisburg Tyskland

• Ca 4000 ansatte globalt

• 15 fabrikker i 11 land

KROHNE Norway AS:

KROHNE Instrumentation

• 28 ansatte i Moss + Salgs.rep i Stavanger

• Leverer instrumentering til VA, industri, akva, O&G.

KROHNE Marine; egen avdeling med 25 ansatte i Brevik
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INSTRUMENTERING FRA GRØFT TIL SCADA
Agenda

1. BEHOVET

-Hva er det EGENTLIG vi trenger?

2. GRØFTA

-Roten til alt godt…eller vondt?

3. GRENSESNITT OG KOMMUNIKASJON

-Hvis du bestiller pizza og får sushi….

4. PROSJEKTERING OG KONKURRANSE

-Når vi ikke tørr snakke sammen og lurer på hvorfor noe ble feil…
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VA-infrastruktur
Omfattende og i økende grad høyteknologisk og kompleks



Definere behovet

-kunsten å stille de rette spørsmålene

Hva skal måledataene brukes til?

❑ Styring av prosess?

❑ Datainnsamling?

• For dokumentasjon av f.eks overløp

• Identifisere andre avvik?

• Sonevannmåling / lekasjesøk

❑ Som faktureringsgrunnlag?

Krav til kvalitet (nøyaktighet) på dataene der de utnyttes?

❑ Egenpålagte vs formelle krav

❑ Produktenes tekniske spesifikasjoner vs krav til sertifisering.

Behov = kostnad = enkel matematikk

▪ Dersom man raskt identifiserer at det ikke er samsvar mellom behov og budsjett må man TIDLIG i prosessen starte vurderingen  

om det er handlingsrom til å justere behovet eller budsjettet.

Felles for disse og andre grunnleggende spørsmål er at de gir viktige premisser for videre spesifisering og til slutt 

prioriteringer i valg av løsning..



«Grøfta» –der måledata skapes

• Hvilket medie ønsker vi å måle på?

• Hvilken egenskap eller verdi ønsker vi data på?

• Hvilke egenskaper har mediet?

• Hvilke miljø skal vi utføre målingene i

• Hvilke andre forhold påvirkerker installasjonen

• Hvilke måleusikkerhet kan aksepteres?

• Hvilke måleprinsipper er fysisk mulig?

• Oppfyller de kravene til ønsket datakvalitet?
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Måleusikkerhet og Datakvalitet
-Hva påvirker målingene og kvaliteten på signal/dataoverføring?

MÅLEPRINSIPP

• Mange teknologier og prinsipper for ulike behov, med forskjellig potensiale for nøyaktighet.

• Mengdemåling i fylt rør vs delvis fylt eller åpen renne

• Nivåmåling med ULTRALYD vs RADAR vs TRYKKTRANSMITTER

• Analyseinstrumentering med AMPEROMETRISK vs OPTISK sensor osv osv

INSTRUMENTET

• Spesifikasjoner forutsetter at INSTALLASJONSBETINGELSER OVERHOLDES

• Dekker spesifikasjonen DITT MÅLEOMRÅDE?

• Viktig f.eks ved lav flow natt

KOMMUNIKASJON

• 4-20mA vs modbus e.l

• Kontinuerlig overføring vs DATALOGGER

• Integrasjon til SCADA
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9

F= ±3,4416%     0,25l/sek      0,032 m/sek



Kvalitet, -fra definert behov til ferdig levert løsning
-Balansegangen mellom integrert samarbeid og regler for anskaffelser.

Det viktige samarbeidet mellom EIER (kommunen), KONSULENT og LEVERANDØR

• Viktig å lykkes med dette for å få gode løsninger med riktig kvalitet og kostnad.

• Utfordringen er ofte å balansere opp mot reglene for anskaffelser.

Noen erfaringer på dette:

• Still kritiske spørsmål tidlig så leverandørene kan bidra til å belyse muligheter og begrensninger i 

en tidlig fase. 

• Fokus på hva du ønsker å oppnå og ikke låse til bestemt teknisk løsning for tidlig.

• Velg om mulig prosjektform som tillater tekniske diskusjoner underveis i prosessen.

• Bruk mulighetene til å kvalitetssikre detaljer i kravspesifikasjon.

• Utelukker man utilsiktet relevante gode løsninger?

• Er kombinasjonen av kriterier realistisk og teknisk mulig?
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To reelle eksempler med forskjellig utfall

Case 1:

Kompleks løsning for kommunal avløps –og overløpshåndtering

Utfordring:

• Kun mulig med kommunikasjon gjennom portal i anskaffelsen.

• Utfordring med urealistiske kriterier:

• 0D rettstrekk for mengdemåling i åpne kanaler/delfylte rør

• Konvertere spesifisert med «IP68 for nedgraving»

RESULTAT:

• Konkurranse kansellert når ingen kunne tilby uten forbehold

• Kommentar fra kommune ved dialog i etterkant:

«Denne samtalen skulle vi tydeligvis tatt litt før»
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Case 2

Kompleks totalløsning for sonevannmåling på batteridrift.

Utfordringer:

• Skulle knyttes til rammeavtale

• Batteridrift

• Ønske om integrering av flere sensorer

• Integrering av data fra batteriloggere til SCADA 

RESULTAT

• Kommune tok tidlig styring på dialog med alle aktuelle parter

• Både ambisjonsnivå og løsning justert i prosessen

• Dialog mellom instrumentleverandører, SCADA leverandør, leverandør av ekstra skytjenste ble 

avgjørende for at prosjektet er realiserbart.
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Noe å tenke på til slutt…

«Når det viktige ikke er målbart, blir det målbare viktig»

PÅSTAND:

«Å skylde på systemet er bortkastet energi.

Mennesker som samarbeider kan alltid finne en løsning»
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Takk for oppmerksomheten!


