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8.1

8. SMK – STATISTISK MÅLERKONTROL
Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift.
Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med
ensartede karakteristika.
Eksempel på overordnet arbejdsgang
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overblik over årgangene på vandværkets målere
Oprettelse af målerpartier
Tilknytning af måler til forbruger
Tilknytning af målerparti til måler
Stikprøveudtagning
Udskrivning udtagningsliste
Udskrivning målerombytningsskema
Udførelse af målerudskiftninger
Indtastning af resultat fra akkrediteret målerlaboratorium

En forudsætning for brug af SMK-modulet er, at forbrugere med måler-stamdata er
indlagt i systemet. Ellers indtastes data, som beskrevet i kapitel 2.
I skrivende stund er seneste Måleteknisk Vejledning MV 02.36-01 udg. 9 17. oktober
2008 udgivet, og der er forskellige måder at benytte Rambøll SMK i den forbindelse.
Her vises, delt op i 3 forskellige måder, at varetage dette ansvar på, hvordan:
1. Turnusudskiftning, dvs. udskiftning af alle målere efter en 6-årig brugsperiode.
2. Turnusudskiftning suppleret med stikprøvekontrol af nedtagne målere jf. pkt. 1
til bestemmelse af, om første levetidsperiode for de nye målere, som skal
opsættes til erstatning, kan gøres længere end 6 år.
3. Statistisk stikprøvekontrol, dvs. etablering af et kontrolsystem, der er opbygget
således, at de i drift værende målere ikke overskrider det dobbelte af de
maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.
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8.1 Parti
Generelt
Målerbestanden inddeles i partier efter årgang, størrelse og gerne placering i samme
geografiske område, så stikprøveresultatet kan betragtes som repræsentativt for det
målerparti, målerne er udtaget fra.
Det anbefales, at partiernes størrelse er max. 500 målere af hensyn til kassationsrisikoen. Hvis de udtagne målere ikke kan godkendes efter driftskontrol-grænsen, skal
disse nedtages/udskiftes med 500 nye målere indenfor 1 år fra den dato, hvor partiet er
blevet kasseret.
Procedure

•

Vælg SMK – Parti. Efterfølgende dialog fremkommer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3

Partinummer. Parti-identifikationsnummer indtastes.
Partinavn. Navn på målerpartiet indtastes.
Måleprincip. F.eks. vingehjulsmåler, magnetisk induktiv måler mv. indtastes.
Fabrikat. Målerfabrikat indtastes.
Type nr. Typegodkendelsesnummer. F.eks. EØF 90 456 indtastes.
Målertype. F.eks. MOK 2,5 QN indtastes.
Årgang på måleren indtastes, f.eks. 2016.
Årstal for næste stikprøve skal indtastes, f.eks. 2022.
Målerstørrelse Qn (m3/h), f.eks. Qn 2,5 indtastes.
Målerstørrelse Q3 indtastes
Målerklasse A, B eller C vælges.
Gruppe-nr indtastes.
Antal. Angiver hvor mange målere, der er indeholdt i partiet.
Bemærkning. Valgfri tekst kan indtastes.
Testresultater vises, når der foretages stikprøveudtagning.
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•

Vælg Næste for næste parti

•

Vælg Forrige for forrige parti

•

Vælg Søg for at søge et bestemt parti

•

Vælg Ret for at rette i et parti

•

Vælg Ny for at oprette nyt parti

•

Vælg Slet for at slette et parti

•

Vælg Udskriv for at udskrive en stikprøveplan over partierne

•

Vælg Afslut for at Afslutte dialogen med parti

Eksempel på udskrift med stikprøveplan:
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8.2

8.5

Udvælg målere

Generelt
Når der er blevet oprettet målerpartier, skal de enkelte målere tildeles et parti. Dette kan
gøres på to måder.
1. Via menupunktet SMK - Udvælg målere.
2. Via menupunktet Forbrugere - Målerstamdata, kapitel 2.1.3.
Procedure

Vælg SMK – Udvælg målere. Efterfølgende dialog fremkommer:

8.6

•
•
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Under Målerparti vælges det parti, som målerne skal tilhøre.
Klik Start, hvis alle målere skal tilhøre det samme parti.

•

Klik på Ja til alle, hvis du er sikker på at alle skal over i Målerparti 2
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8.7

• Ønskes partierne opdelt i mindre partier, klik på Alle, og efterfølgende dialog vil
fremkomme.

•
•
•
•

I denne dialog er det muligt at inddele parti efter Datointerval,
Forbrugernummerinterval, Målernummerinterval, Skønnet forbrug,
Anvendelse, Opkrævningsgruppe, Fabrikat, Qn, Måler monteret eller Adresse.
Klik på den metode, der skal inddeles efter, f.eks. forbrugernummerinterval.
Indtast da det nummer, der skal startes ved og det nummer, der skal sluttes ved,
begge numre inkl.
Klik på Start. Forbrugernumrene indenfor det valgte interval vil nu komme til at
tilhøre det valgte målerparti.
Klik Afslut for at afslutte dialogen.

8.8
8.3
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Tilknytning af måler til parti

Procedure
• Forbrugere vælges i hovedmenuen, og forbrugerstamdata billedet fremkommer:

•

Forbrugeren søges som beskrevet i kapitel 2.
• Der klikkes én gang i feltet Målernummer som angivet ovenfor. Efterfølgende
skærmbillede fremkommer, og fanebladet Parti vælges:
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•
•
•

8.9

I listeboksen vælges, hvilket Partinavn måleren tilhører. Herefter vil data på det
valgte parti fremkomme i dialogen.
Opsætn. dato er indtastet.
Dialogen forlades ved Ok.

8.10
8.4
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Flyt Parti

Generelt
Målere fra et parti kan flyttes til et andet eller flere andre partier. Hvis man har oprettet
et parti, men senere finder ud af, at der er udvalgt de forkerte målere, kan man med
denne funktion flytte alle eller enkelte målere til et andet parti.
Procedure

•

Vælg SMK – Flyt parti.
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•
•
•

8.11

Det øverste målerparti vælges det parti, hvorfra målerne skal flyttes.
Det nederste målerparti vælges det parti, som målerne skal tilhøre.
Klik Start, hvis alle målere skal flyttes til det samme parti.
• Ønsker man kun at flyttes en mindre del af et parti, klik på Alle og en dialog vil
fremkomme.
• I denne dialog er det muligt at udvælge de målere, der skal flyttes efter
Datointerval, Forbrugernummerinterval, Målernummerinterval, Skønnet
forbrug, Anvendelse, Opkrævningsgruppe, Fabrikat eller Adresse.
• Klik på den metode, der ønskes brugt. F.eks. Forbrugernummerinterval. Indtast
det nummer, der skal startes ved, og det nummer der skal sluttes ved, begge numre
inkl.
• Klik på Start. Forbrugernumrene indenfor det valgte interval vil nu blive flyttet til
det nye målerparti.
• Klik Afslut for at afslutte dialogen.
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Stikprøveudtagning

Generelt
Inden måleren har været i drift mere end 6 år, skal der udføres en stikprøve-kontrol.
Overholder stikprøven kravene til nye og verificerede målere, kan det pågældende parti
forblive opsat i indtil 6 år før en ny stikprøvekontrol.
Hvis stikprøven ikke overholder kravene til nye målere (verifikations-grænsen), men
alene kravene til målere i drift (driftskontrolgrænsen), kan det pågældende parti forblive
opsat i indtil 3 år, før der skal udføres en ny stikprøvekontrol.
Forkastes målerpartiet ved stikprøven, skal partiet nedtages indenfor 1 år. Renoveres,
reverificeres og genanvendes målerne, skal næste stikprøve-kontrol udføres indenfor 6
år.
Nøjagtighedskrav
Kontrolsystemet skal sikre, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af
de tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Dvs. max fejl +/- 4% i måleområdet QtQmax og +/- 10% i måleområdet Qmin-Qt. Se efterfølgende skitse:

Qmin

Qt

Qn

Qmax
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8.13

Procedure

•

•

Vælg SMK – Stikprøveudtagning.

Svares der Ja i dialogen fremkommer efterfølgende dialog. Svares der Nej, vender
programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag
sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

8.14

•
•
•
•
•

SMK – menuen

Navnet på Partiet vælges i listeboksen.
Ekstra målere ved udtagning. Antal kan indtastes. Programmet foreslår 2, som kan
anvendes, hvis en eller to af de udtrukne målere er fejlbehæftede eller er beskadiget
under transporten og derfor ikke egnede til afprøvning.
Metoden for stikprøven vælges. Den mest almindelige metode vil være den der er
valgt Enkelt stikprøve.
Benyt Interpolation er valgt i stikprøvetagningen, da det giver færrest udtagne.
Start-knappen igangsætter stikprøvetagningen. Dialogen forlades ved Afslut.

Flg. udskrift fremkommer efter stikprøveudtagning:
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8.15

Udskriv udtagningsliste

Generelt
Når der har været kørt en stikprøveudtagning, kan du med denne funktion udskrive en
liste med de målere, Rambøll SMK har udtaget i følge den valgte stikprøveudtagningsmetode.
Procedure

•

•
•
•

Vælg SMK – Udskriv udtagningsliste.

Programmet foreslår Lognummeret fra sidste Stikprøvekørsel.
Antal kopier af Udtagningsliste kan vælges.
Klik på Udskriv

8.16
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Flg. udskrift fremkommer:

Til sidst på listen fremgår en summation af prøven, samt antal tilladelige afvigere i flg.
den valgte stikprøveudtagningsmetode.
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8.17

Udskriv Brev/ombytningsskema

Generelt
Med funktionen udskrives et brev/ombytningsskema på hver enkelt måler, som er
udtaget ved stikprøven. Skemaet udfyldes ved forbrugeren, når måleren udskiftes.
Procedure

Vælg SMK – Udskriv brev/ombytningsskema.

•
•

Vælg om der skal udskrives Brev eller ombytningsskema.
Du kan vælge udtagne målere.

8.18
•
•
•
•
•
•
•

•
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Du kan vælge at udskrive partiet, hvor udtagne målere er udeladt ved at afmærke i
feltet til venstre herfor.
Programmet foreslår Lognummeret fra sidste stikprøveudtagning.
Vælges Hele parti er det muligt at udskrive hele partiet f.eks. ved kassation af
partiet.
Vælges Enkelt Forbruger er det muligt at udskrive et ombytningsskema på en
specifik forbruger, enten i forbindelse med en stikprøveudtagning eller til en
almindelig målerudskiftning.
Vælges Enkelt Måler er det muligt at udskrive et ombytningsskema på en specifik
forbruger, enten i forbindelse med en stikprøveudtagning eller til en almindelig
målerudskiftning.
Vælges Interval på installationsdatoer er det muligt at udskrive et
ombytningsskema til forbrugere med målere installeret indenfor et bestemt tidsrum.
Vælges Andre fremkommer følgende dialog.

Her er det muligt at udskrive efter følgende kriterier. Alle opkrævningsgrupper,
Alle zoner 1, Alle zoner 2, Alle anvendelser.
• Skemaet kan udskrives i flere kopier. Indtast Antal kopier.
• Vælg Udskriv.
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Eksempel på et målerombytningsskema:

8.19

8.20
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SMS
Det er også muligt at sende en SMS i stedet for udskrift med samme udvælgelses
kriterier.

Beskrivelse af brugen af denne SMS skabelon findes i kapitel 2 – Forbrugere menuen.
Bemærk, at der kan vælges at medtage adresser fra BBR både Administrator- og Ejeradresse.
Bemærk der sendes kun den samme adresse en gang, hvis den findes både under
forbruger-adresse samt ved opslag i BBR.
Der er også mulighed for at inkludere ekstra SMS-modtagere, som er oprettet manuelt i
Rambøll FAS
Vælg knappen Næste, der fremkommer følgende skærmbillede (næste side)
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8.21

Der kan vælges om der skal indsættes driftinformation på vandværkets hjemmeside eller
om den ikke skal opdateres via denne SMS.
Der skal indtastes en overskrift, en Gyldighedsperiode (=datostart og datoslut),
Egenskaber på besked (= om den er kritisk og/eller Kræver særlig opmærksomhed) samt
der skal angives en besked.
Vælg knappen Næste for at komme videre

Vælg knappen Næste, da der i dette eksempel ikke er oprettet nogen standardforbrugere. Der fremkommer følgende skærmbillede.

8.22
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Vælg knappen Send SMS og opret driftstatus på web for at sende SMS-besked.
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8.23

Email
Det er også muligt at sende en Email I stedet for udskrift med samme
udvælgelseskriterier.

Adressekriterie er standard sat til Aflæsningskort adresse.
Der er følgende forklaring til Adressekriterie
Adressekriterie
Aflæsningskort adresse
Opkrævningsadresse

Forbruger adresse
Administrator adresse
Ejer adresse

Forklaring
Tager e-mail ud fra Forbrugere – Stamdata
2 – Adresse på aflæsningskort
Tager e-mail fra administrator, hvis
Administrator er udfyldt, ellers er det
forbruger.
Tager e-mail fra forbruger-adressen
Tager e-mail fra administrator-adressen
Tager e-mail fra ejer-adressen
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Vælg herefter faneblad opret og afsend e-mail

Udfyld de relevante felter og vedhæft evt. fil(er) og send e-mail.
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8.25

Eksport til målerskift service
Det er også muligt at eksportere til Rambøll Målerskift service ud fra
valget, der er foretaget.
Ved valg af Eksporter til målerskift service fremkommer der en
kvittering på hvor mange målere, der er sendt til Rambøll Målerskift
service.

Vælg OK for at returnere til forrige skærmbillede.

Vælg Afslut for at afslutte skærmbilledet.
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8.27

Udvælg adresser til udskrift

Generelt
Hvis der ønskes udskrivning af et brev/ombytningsskema til udvalgte forbrugere, efter
vejnavne på forbrugsadresser, foretages udvælgelsen via denne menu.
Procedure

Vælg SMK – Udvælg adresser til udskrift.

8.28
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Udsnit af menuen – Vælg forbrugere til SMK:

Vælg forbrugere:
Vejnavne på forbrugsadresser
• Vælg veje (en ad gangen).
Hvis der skal vælges ud fra alle, lige eller ulige husnumre anvendes:
Markeringer på alle husnumre på vejen
• Vælg:
• Alle numre (alle husnumre markeres)
• Alle lige numre (kun de lige husnumre markeres)
• Alle ulige numre (kun de ulige husnumre markeres), eller
• Fjern Alle (alle markerede husnumre fjernes)
Hvis der skal vælges ud fra et interval af alle, lige eller ulige husnumre anvendes:
Markeringer på udvalgte husnumre på vejen
• Vælg:
• Alle i interval (alle husnumre i intervallet markeres)
• Lige i interval (kun de lige husnumre i intervallet markeres)
• Ulige i interval (kun de ulige husnumre i intervallet markeres), eller
• Fjern i interval (alle markeringer i intervallet fjernes)
Husnumre i intervallet fra / til – begge inkl.
• Her angives et husnummer i hvert felt, hvorfra og hvortil, som derved udgør det
interval hvori der skal markeres.
Der kan også manuelt klikkes i firkanten til venstre for forbrugernummeret, for at
markere enkelte numre!
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Her er valgt, Alle numre:

Når husnumre på en vej er markeret, skal de flyttes til højre spalte.

Tryk på knappen med pilen som peger til højre:
Nu kan der fortsættes med udvælgelse fra den næste vej.

8.29

8.30
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Nu vælges udskriftsindstillinger:

Vælg formular til udskrift
• Vælg hvilken brevskabelon der skal udskrives fra (Brev 1 – 10 samt
Målerombytning med eller uden udtagning).
Udskrift
• Angiv antal kopier der skal udskrives (1 – 9)
Markeringer på valgte adresser
• Vælg:
• Marker alle (alle valgte adresser markeres)
• Fjern Alle (alle markerede adresser fjernes)
Der kan også manuelt klikkes i firkanten til venstre for forbrugernummeret, for at
markere enkelte numre!

Når alle valg er foretaget, klikkes på knappen Udskriv.
Udskrifterne kan nu gennemses på skærmen inden de sendes til printeren,
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Læg målere på adresser i parti
Det er også muligt at lægge de udvalgte målere i parti.

Angiv det relevante parti under Parti.
Vælg herefter Læg målere på adresser i parti.

8.31

8.32
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Eksporter til målerskift service.
Det er også muligt at eksportere målerne til Rambøll Målerskift service

Vælg Eksporter til målerskift service

Vælg herefter OK

Tryk på knappen Afslut for at forlade menuen.
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8.33

Udvælg målere - liste

Generelt
Her er det muligt at flytte målere til et parti ud fra følgende kriterier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbrugernummer
Målernummer
Installationsdato
Opkrævningsgruppe
Anvendelseskode
Zone 1
Zone 2
Nuværende Parti
Måler monteret
Skønnet forbrug
Fabrikat
Qn

Der skal først findes alle måler som opfylder et kriterie. Herefter skal der
så kunne vælges enkelte eller alle af disse målere og flyttes til et angivet
parti.
Procedure

•

Vælg SMK – Udvælg målere - liste

8.34

I udvælgelseskriterie er alle felter standard valgt med flueben.

Når alle felterne er fravalgt ser det således ud
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Her kan angives et interval på

•
•
•
•

Forbrugernummer
Målernummer
Installationsdato på målere
Skønnet forbrug på måler

Der kan vælges en bestemt
• Opkrævningsgruppe
• Anvendelseskode
• Zone1
• Zone2
• Parti
• Fabrikat
• Qn-værdi

8.35

8.36
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Og ved Monteret kan der vælges mellem
• Vandret
• Lodret
• Ikke angivet
Et eksempel på Udvælgelseskriterie kunne f.eks. være

Ved valg af knappen Find målere der opfylder valgte kriterier, fremkommer følgende
skærmbillede
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Ved at højreklikke i de søgte målere fremkommer følgende menu

Her ses det, at der kan vælges mellem

• Medtag alle
•
•

Medtag markerede
Tøm liste

I Medtag alle flyttes alle i Søgte Målere til Valgte målere.
I Medtage markerede flyttes alle, hvor der er sat flueben i feltet Valgt til Valgte
målere.
I Tøm liste bliver alle i Søgte målere fjernet.
Når en, flere eller alle i Søgte målere er flyttet til Valgte målere kan der også
højreklikkes her.

8.38
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I Fravælg alle flyttes alle tilbage til Søgte målere
I Fravælg markerede flyttes de, som er markeret med flueben i Valgt tilbage til Søgte
målere
Åben SMK-parti

Når der er valgt et parti f.eks. Målerparti 2015 kan der fås et skærmbillede for Partiet
ved at vælge knappen Åben SMK-parti.

Funktionerne i skærmbilledet er beskrevet tidligere.
Vælg knappen Afslut for at returnere til forrige skærmbillede.
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Flyt valgte målere til parti
Når alle de relevante målere er flyttet til Valgte målere og der er valgte et målerparti
kan der vælges knappen Flyt valgte målere til parti.

Vælg knappen OK for at bekræfte at de valgte 3 målere flyttes til det valgte parti.

8.40

Vælg knappen OK
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Skærmbilledet er nu klar til at foretage ny udvælgelse hvis nødvendigt.
Ellers kan skærmbilledet lukkes ned ved at klikke på ”kryds” øverst til højre i
skærmbilledet.
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