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Denna vägledning ingår i en serie vägledningsdokument som tillhandahålls av kommissionens tjänsteavdelningar för att stödja genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växt1
husgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG .
Vägledningen representerar kommissionens tjänsteavdelningars synpunkter vid tidpunkten för offentliggörandet. De är inte rättsligt bindande.
Vägledningen tar hänsyn till de diskussioner som hållits vid mötena för den informella
tekniska arbetsgruppen om förordningen om övervakning och rapportering inom arbetsgrupp III i kommittén för klimatförändringar (CCC) samt skriftliga synpunkter som
mottagits från intressenter och experter i medlemsstaterna. Vägledningen stöddes genom skriftligt förfarande av alla utom en av medlemsstaternas företrädare vid mötet i
kommittén för klimatförändringar den 28 september 2012.
Alla vägledningar och mallar kan laddas ned från kommissionens webbplats på följande adress:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.
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1.1

INLEDNING
Om denna vägledning

Denna vägledning hör till en serie vägledningsdokument som tillhandahålls av kommissionen avseende vissa frågor gällande övervakning och rapportering inom EU:s
utsläppshandelssystem. Medan vägledningsdokument nr 1 ger en allmän översikt
över övervakning och rapportering av utsläpp från anläggningar inom ramen för EU:s
utsläppshandelssystem och vägledningsdokument nr 2 ger liknande vägledning för
luftfartygsoperatörer beskriver denna vägledning (vägledningsdokument nr 4) närmare
kraven för osäkerhetsbedömning av anläggningar. Syftet med dessa riktlinjer är att
stödja genomförandet av förordningen om övervakning och rapportering samt vägledningsdokument nr 1 genom att förklara förordningens krav på ett enkelt och förståeligt
sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att förordningens krav har företräde.
Vägledningen är en tolkning av förordningen om övervakning och rapportering när det
gäller kraven för anläggningar. Dokumentet bygger också på riktlinjer och bästa praxis
som tagits fram under de två första faserna av EU:s utsläppshandelssystem (2005–
2007 och 2008–2012), särskilt medlemsstaternas erfarenheter av riktlinjerna från
2007, inklusive en uppsättning riktlinjer som benämns ETSG-vägledningen2, som tagits fram inom ramen för IMPEL.
Värdefulla bidrag från arbetsgruppen om övervakning, som inrättats inom ramen för
EU ETC Compliance Forum och den informella tekniska arbetsgruppen (TWG) med
experter från medlemsstaterna som inrättats under arbetsgrupp 3 i kommittén för klimatförändringar, har också beaktats.

1.2

Hur använder jag vägledningen?

Om artikelnummer anges utan närmare uppgifter avser de alltid förordningen om
övervakning och rapportering. Akronymer, hänvisningar till rättsakter och länkar till
andra viktiga dokument ges i bilaga 1.
Denna symbol markerar viktiga tips för verksamhetsutövare och behöriga myndigheter.
Den här symbolen används för att markera viktiga förenklingar av de allmänna kraven
i förordningen om övervakning och rapportering.
Symbolen med en glödlampa används för att markera bästa praxis.
Symbolen ”liten anläggning” används för att markera punkter som är tillämpliga för anläggningar med låga utsläpp.

2

small

ETS stödgrupp – IMPEL är Europeiska unionens nätverk för införande och genomdrivande av
miljölagstiftning. Närmare upplysningar finns på http://impel.eu/projects/emission-trading-proposalsfor-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond.

3

Verktygssymbolen visar läsaren att andra dokument, mallar eller elektroniska verktyg
finns tillgängliga från andra källor (även sådana som fortfarande är under utarbetande).
Boksymbolen visar exempel på de frågor som diskuteras i det textavsnittet.

1.3

Var hittar jag mer information?

Alla vägledningar och mallar som tillhandahålls av kommissionen till förordningen om
övervakning och rapportering och till förordningen om ackreditering och verifiering kan
laddas ned från kommissionens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Följande dokument tillhandahålls3:
Vägledningsdokument nr 1: ”Förordningen om övervakning och rapportering –
Allmän vägledning för anläggningar”. I detta dokument behandlas de principer och
övervakningsmetoder i förordningen om övervakning och rapportering som är relevanta för stationära anläggningar.
Vägledningsdokument nr 2: ”Förordningen om övervakning och rapportering –
Allmän vägledning för luftfartygsoperatörer”. I detta dokument behandlas de principer och övervakningsmetoder i förordningen om övervakning och rapportering som
är relevanta för luftfartssektorn. Riktlinjerna innehåller även vägledning om kommissionens mallar för övervakningsplaner.
Vägledningsdokument nr 3: ”Biomassafrågor i EU:s utsläppshandelssystem”. I
detta vägledningsdokument diskuteras tillämpningen av hållbarhetskriterierna för
biomassa samt kraven i artiklarna 38, 39 och 53 i förordningen om övervakning och
rapportering. Detta dokument är relevant både för verksamhetsutövare vid anläggningar och verksamhetsutövare inom luftfarten.
Vägledningsdokument nr 4 (detta dokument): ”Vägledning för osäkerhetsbedömning”. I detta vägledningsdokument upprepas en del av vägledningen i vägledningsdokument 1 ”Allmän vägledning för anläggningar” för att vägledningen ska
kunna användas som en fristående referens.
Vägledningsdokument nr 5: ”Vägledning för provtagning och analys” (endast för
anläggningar). I dessa riktlinjer behandlas kriterierna för användning av ej ackrediterade laboratorier, utarbetande av provtagningsplaner och flera andra frågor i
samband med utsläppsövervakning inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem.
Vägledningsdokument nr 6: ”Dataflödesverksamhet och kontrollsystem”. Här diskuteras olika metoder för att beskriva dataflödesverksamheter för övervakningen
inom ramen för utsläppshandelssystemet, riskbedömningar som en del av kontrollsystemet och exempel på kontrollverksamheter. Detta dokument är relevant både
för anläggningar och luftfartygsoperatörer.
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Förteckningen är inte uttömmande. Fler dokument kan läggas till senare.

Kommissionen tillhandahåller dessutom följande elektroniska mallar4:
Mall nr 1: Övervakningsplan för utsläpp från stationära anläggningar
Mall nr 2: Övervakningsplan för utsläpp från luftfartygsoperatörer
Mall nr 3: Övervakningsplan för tonkilometeruppgifter för luftfartygsoperatörer
Mall nr 4: Årliga utsläppsrapporter från stationära anläggningar
Mall nr 5: Årliga utsläppsrapporter från luftfartygsoperatörer
Mall nr 6: Rapporter om tonkilometeruppgifter från luftfartygsoperatörer

Förutom dessa dokument som rör förordningen om övervakning och rapportering,
finns en separat uppsättning riktlinjer för förordningen om ackreditering och verifiering
på samma adress.
All EU-lagstiftning finns på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/
De viktigaste rättsakterna anges dessutom i bilagan till dessa riktlinjer.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kan också stå till tjänst med användbar vägledning på sina webbplatser. Verksamhetsutövare vid anläggningar bör särskilt
kontrollera om deras behöriga myndigheter anordnar seminarier, besvarar vanliga frågor eller driver hjälpcentraler etc.

4

Förteckningen är inte uttömmande. Fler mallar kan läggas till senare.
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2.1

RELEVANSEN AV OSÄKERHETSBEDÖMNING
Vad innebär osäkerhet?

[Detta avsnitt är identiskt med avsnitt 4.7 i vägledningsdokument nr 1 (Allmän vägledning för anläggningar. Det inkluderas här för att informationen ska vara komplett och
för att denna vägledning ska kunna läsas fristående.]
Den centrala frågan när det gäller kvaliteten på övervaknings-, rapporterings- och verifieringssystem för alla utsläppshandelssystem är ”hur bra är uppgifterna?” eller snarare ”kan man lita på de mätningar som ligger till grund för utsläppsuppgifterna?” I internationella standarder används begreppet ”osäkerhetsgrad” för att bedöma mätningarnas kvalitet. Detta begrepp kräver en närmare förklaring.
Det finns flera vanliga termer som ofta används på ett liknande sätt för att beskriva
osäkerhet. De är dock inte synonymer, utan var och en av termerna har en bestämd
mening:
Noggrannhet: Termen noggrannhet används för att bedöma graden av överensstämmelse mellan det uppmätta och det faktiska värdet för en mängd. Om en mätning är noggrann är genomsnittet av mätningsresultaten nära det ”faktiska” värdet
(som t.ex. kan vara det nominella värdet för ett certifierat standardmaterial5). Felaktiga mätningar kan ibland bero på systematiska fel. Detta kan ofta lösas genom att
man kalibrerar och justerar instrumenten.
Exakthet: Termen exakthet används för att bedöma graden av överensstämmelse
mellan samma uppmätta mängd under samma förhållanden, dvs. samma mängd
mäts flera gånger. Exakthet kvantifieras ofta som standardavvikelsen för värden
kring genomsnittet. Alla mätningar omfattar slumpmässiga fel. De kan minskas men
inte elimineras helt.
Osäkerhet6: Osäkerhet beskriver ett angivet konfidensintervall som det faktiska
värdet förväntas ligga inom. Det är ett övergripande begrepp, som kombinerar exakthet och uppskattad noggrannhet. Såsom visas i Bild 1:
Illustration av begreppen noggrannhet, exakthet och osäkerhet. Skottavlan representerar det antagna
faktiska värdet och ”skotten” representerar mätningsresultaten.
Bild 1:
Illustration av begreppen noggrannhet, exakthet och osäkerhet. Skotttavlan representerar det antagna faktiska värdet och ”skotten” representerar mätningsresultaten.
kan mätningar vara noggranna men inexakta, eller tvärtom. Den idealiska situationen är naturligtvis att mätningarna är både exakta och noggranna.
Om ett laboratorium uppskattar och optimerar sina metoder väljer man ofta att skilja
mellan noggrannhet och exakthet, eftersom det på så vis är möjligt att upptäcka fel
och misstag. Laboratoriet kan få fram många olika felorsaker, till exempel behov av

5

6

6

Även ett standardmaterial, t.ex. en kopia av kilogramprototypen, har en osäkerhetsgrad på grund av
produktionsprocessen. Osäkerheten är oftast liten jämfört med osäkerheten längre ned i
användningsledet.
I förordningen om övervakning och rapportering ges följande definition i artikel 3.6: ”osäkerhet: en
parameter, kopplad till resultatet av fastställandet av en storhet, som beskriver spridningen av de värden
som rimligen kan tillskrivas denna storhet, inbegripet effekterna av både systematiska och slumpmässiga
faktorer; osäkerheten uttrycks i procent och beskriver ett konfidensintervall som omfattar 95 procent av de
värden som fås fram med beaktande av varje asymmetri i fördelningen av värden”.

Formaterat:
Absatz-Aufzählung
1, Radavstånd:
enkelt

underhåll eller kalibrering av instrument eller förbättrad personalutbildning. Slutanvändaren för mätresultaten (i utsläppshandelssystemet är det verksamhetsutövarna och
de behöriga myndigheterna som är slutanvändare) vill bara veta hur stort intervallet är
(uppmätt genomsnitt ± osäkerhet) inom vilket det faktiska värdet förmodligen finns.
I utsläppshandelssystemet anges endast ett utsläppsvärde i de årliga utsläppsrapporterna. Endast ett värde förs in i den verifierade utsläppstabellen i registret. Verksamhetsutövaren kan inte överlämna ”N ± x %” utsläppsrätter, utan måste ange det exakta
värdet N. Det står klart att det ligger i allas intresse att osäkerheten ”x” kvantifieras och
minskas så mycket som möjligt. Det är också skälet till att övervakningsplanerna
måste godkännas av den behöriga myndigheten, och verksamhetsutövarna måste
visa att de följer fastställda nivåer som är relaterade till tillåtliga osäkerheter.
Närmare uppgifter om definitionen av nivåer ges i kapitel 6 i vägledningsdokument nr
1. Osäkerhetsbedömningen, som ska bifogas övervakningsplanen som en styrkande
handling (artikel 12.1), diskuteras i avsnitt 5.3 i vägledningsdokument .

High accuracy

Low uncertainty

High uncertainty
High precision
Picture by

Bild 1:

Illustration av begreppen noggrannhet, exakthet och osäkerhet. Skottavlan
representerar det antagna faktiska värdet och ”skotten” representerar
mätningsresultaten.

High accuracy

Hög noggrannhet

Low uncertainty

Låg osäkerhet

High uncertainty

Hög osäkerhet

High precision

Hög exakthet

Viktigt! Osäkerhetsbedömningen är viktig för att fastställa vilken nivå som uppnås.
Det är den nivå som faktiskt tillämpas som ska anges i övervakningsplanen, inte den
nivå som minst krävs. Den allmänna principen är att verksamhetsutövarna ska försöka
förbättra sina övervakningssystem överallt där det är möjligt.
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2.2

Osäkerhet i förordningen om övervakning och rapportering

”Osäkerhet” nämns på flera ställen i förordningen om övervakning och rapportering.
De viktigaste avsnitten är följande:
I enlighet med artikel 12.1 måste verksamhetsutövare i anläggningar lämna in ett
dokument som styrker övervakningsplanen och som ska innehålla följande information:
7
Bevis som visar att osäkerhetströsklarna följs när det gäller verksamhetsuppgifter.
I förekommande fall, bevis som visar att osäkerhetströsklarna följs när det gäller beräkningsfaktorer8.
I förekommande fall, bevis som visar att osäkerhetströsklarna följs när det gäller beräkningsbaserade metoder.
Om en alternativ metod tillämpas för åtminstone en del av anläggningen ska en
osäkerhetsbedömning för anläggningens sammanlagda utsläpp lämnas in för att
bekräfta att osäkerhetströskeln enligt artikel 22 c följs.
I enlighet med artikel 47.4 undantas verksamhetsutövare vid anläggningar med
låga utsläpp från kravet att lämna in en osäkerhetsbedömning till den behöriga
myndigheten. I enlighet med punkt 5 undantas dessa verksamhetsutövare även
från kravet att inkludera osäkerhet vid fastställandet av lagerändringar i sina osäkerhetsbedömningar.
Denna vägledning ger en översikt av vikten av osäkerhet samt hur osäkerhet behandlas i förordningen om övervakning och rapportering.

2.3

Översikt av denna vägledning

Bild 2 är avsedd att identifiera relevanta kapitel i denna vägledning som innehåller
vägledning för att bedöma osäkerhet för de övervakningsmetoder som har valts för en
anläggning.

7

8

8

Sådana bevis kan t.ex. vara att tillhandahålla dokument som innehåller tillverkarens specifikationer eller
genomförda beräkningar. Dessa bevis måste vara tillräckliga för att den behöriga myndigheten ska kunna
godkänna den därtill hörande övervakningsplanen.
Detta gäller endast när provtagningsfrekvensen för analyser fastställs enligt ”1/3”-regeln för
osäkerhetströsklarna när det gäller verksamhetsuppgifter (artikel 35.2).

Choose one or more
monitoring approaches

Calculation-based
(chapter 3)

Activity data (3.1)

Measurement-based
(chapter 4)
EN 14181, EN 15259 or
other standards

Fall-back
(chapter 5)
Uncertainty over the whole
installation (also see Annex
///, section 8.4)

Operator’s control (3.1.1)
•
Route CO-1/2a/2b/3
Not operator’s control (3.1.2)
•
Route CT-1/2

Calculation factors (3.2)
•
•

Bild 2:

“1/3” rule
Reference to GD5 “Sampling
& Analysis”

Relevanta kapitel och avsnitt i denna vägledning avseende fastställande av
osäkerhet.

Choose one or more monitoring approaches

Välj en eller flera övervakningsmetoder

Calculation-based (chapter 3)
Activity data (3.1)
Operator’s control (3.1.1)

Beräkningsbaserad (kapitel 3)
Verksamhetsuppgifter (3.1)
Under verksamhetsutövarens kontroll
(3.1.1)
• Väg CO-1/2a/2b/3
Inte under verksamhetsutövarens
kontroll
• Väg CT-1/2
Beräkningsfaktorer (3.2)
• ”1/3”-regeln
• Hänvisning till vägledningsdokument nr 5 ”Provtagning och analys”
Mätningsbaserad (kapitel 4)
EN 14181, EN 15259 eller andra standarder
Alternativ övervakningsmetod (kapitel 5)
Osäkerhet i hela anläggningen (se även
bilaga III, avsnitt 8.4)

• Route CO-1/2a/2b/3
Not operator’s control
• Route CT-1/2
Calculation factors (3.2)
• “1/3” rule
• Reference to GD 5 “Sampling & Analysis)
Measurement-based (chapter 4)
EN 14181, EN 15259 or other standards
Fall-back (chapter 5)
Uncertainty over the whole installation (also
see Annex III, section 8.4)

Denna vägledning är även indelad i kapitel enligt övervakningsmetod:
Beräkningsbaserade metoder diskuteras i kapitel 3.
Mätningsbaserade metoder diskuteras i kapitel 4.
Alternativa metoder beskrivs i kapitel 5.
Eftersom förordningen om övervakning och rapportering innehåller vissa förenklingsmöjligheter har en verksamhetsutövare vanligen flera sätt att visa att osäkerhetsnivå-

Formaterat: Normal, Radavstånd:
enkelt
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erna som motsvarar vissa nivåer uppfylls, enligt vad som visas i Bild 2: Relevanta
kapitel och avsnitt i denna vägledning avseende fastställande av osäkerhet.
Bild 2: Relevanta kapitel och avsnitt i denna vägledning avseende fastställande av
osäkerhet.
Dessa alternativ (eller vägar) har tilldelats koder genom hela vägledningen. Exempel:
om en beräkningsbaserad metod tillämpas och verksamhetsuppgifter för ett bränsle/materialflöde övervakas av ett mätsystem som är utom verksamhetsutövarens egen
kontroll ger framför allt kapitel 3 och avsnitten 3.1 och 3.1.2 (väg CT-1, CT-2 eller CT3) relevant vägledning för att bedöma osäkerhet i samband med de verksamhetsuppgifterna.
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3

OSÄKERHET I BERÄKNINGSBASERADE
METODER

Följande formel visar beräkningen av utsläpp i det vanligaste fallet, dvs. vid bränsleförbränning, med standardmetoden för beräkning i enlighet med artikel 24.1:

Exempel: Beräkningsbaserad övervakning av bränsleförbränning
Em = AD ⋅ NCV ⋅ EF ⋅ OF ⋅ (1 − BF )
där
Em ...... Utsläpp [t CO2]
AD ....... Verksamhetsuppgifter (= bränslemängd) [t eller Nm3]
NCV .... Effektivt värmevärde [TJ/t eller TJ/Nm3]
EF ....... Emissionsfaktor [t CO2/TJ, t CO2/t eller t CO2/Nm3]
OF ....... Oxidationsfaktor [dimensionslös]
BF ....... Biomassafraktion [dimensionslös]

Förordningen om övervakning och rapportering definierar vilken nivå som tillämpas för
varje parameter, under förutsättning att det är tekniskt möjligt och inte leder till orimligt
höga kostnader.
Parametrarna kan delas in i följande två typer:
Verksamhetsuppgifter (AD): Nivåerna här hänför sig till erforderlig lägsta osäkerhet över rapporteringsperioden avseende mängden bränsle som har förbränts
(osäkerhet diskuteras för detta ändamål i avsnitt 3.1).
Beräkningsfaktorer (effektivt värmevärde, emissionsfaktor, kolinnehåll etc.):
Nivåerna här hänför sig till vissa metoder som anges i förordningen om övervakning
och rapportering för att fastställa varje faktor, dvs. genom att använda standardvärden eller utföra analyser (motsvarande osäkerhetsfrågor diskuteras i avsnitt 3.2).

3.1

Verksamhetsuppgifter

Observera att allt som anges här om verksamhetsuppgifter för bränsle-/materialflöden
som övervakas med en beräkningsbaserad metod även är tillämpligt på insatsmaterial
eller produktionsresultat från ett bränsle-/materialflöde som övervakas med en massbalansmetod.
Nivåerna för verksamhetsuppgifter avseende ett bränsle-/materialflöde (se avsnitt 4.5 i
vägledningsdokument 1) definieras genom trösklar för maximal tillåten osäkerhet för
bränsle- eller materialmängden under rapporteringsperioden i fråga. Verksamhetsutövarna måste bevisa att de uppnår nivån genom att lämna in en osäkerhetsbedömning
tillsammans med övervakningsplanen till den behöriga myndigheten, förutom om det
är en anläggning med låga utsläpp Nivådefinitionerna för bränsleförbränning visas i
Tabell 1:
Etablerade nivådefinitioner för verksamhetsuppgifter baserat på osäkerhet. Exemplet visar bränsleförbränning.Tabell 1:. En fullständig förteckning över
förordningens trösklar anges i avsnitt 1 i bilaga II till förordningen.
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Tabell 1:

Etablerade nivådefinitioner för verksamhetsuppgifter baserat på osäkerhet.
Exemplet visar bränsleförbränning.

Nivå

Definition

1

Bränslemängd [t] eller [Nm ] under rapporteringsperioden fastställs med
en maximal osäkerhet på mindre än ± 7,5 procent.

2

Bränslemängd [t] eller [Nm ] under rapporteringsperioden fastställs med
en maximal osäkerhet på mindre än ± 5,0 procent.

3

Bränslemängd [t] eller [Nm ] under rapporteringsperioden fastställs med
en maximal osäkerhet på mindre än ± 2,5 procent.

4

Bränslemängd [t] eller [Nm ] under rapporteringsperioden fastställs med
en maximal osäkerhet på mindre än ± 1,5 procent.

3

9

3

3

3

Observera att osäkerheten avser ”alla källor till osäkerhet, inklusive osäkerheten hos
de mätdon som används, osäkerhet i samband med kalibrering, ytterligare osäkerhet i
samband med hur mätdonen används i praktiken och osäkerhet i samband med miljöfaktorer”, om inte någon av förenklingarna är tillämpliga. Inverkan från lager i början
och slutet av perioden ska inbegripas i tillämpliga fall (se exemplet i avsnitt 8.3 i bilaga
III).
Det finns i princip två möjligheter att fastställa verksamhetsuppgifter i enlighet med artikel 27.1:
Baserat på fortlöpande mätning i den process som leder till utsläppen.
Baserat på sammanställning av mängder som levereras separat med beaktande
av relevanta lagerförändringar.
Förordningen kräver inte att varje verksamhetsutövare måste utrusta sin anläggning
med mätinstrument till vilken kostnad som helst. Detta skulle strida mot förordningens
inriktning på kostnadseffektivitet. Man kan antingen använda instrument som är
under verksamhetsutövarens egen kontroll (se avsnitt 3.1.1)
under andra parters kontroll (särskilt bränsleleverantörers, se avsnitt 3.1.2). Vid
affärstransaktioner som inköp av bränsle är det till exempel vanligt att mätningen utförs av en handelspartner. Den andra parten kan anta att den osäkerhet som är
kopplad till mätningen är rimligt låg, eftersom sådana mätningar omfattas av
lagstadgad metrologisk kontroll. Alternativt kan krav på kvalitetssäkring av instrument, inklusive underhåll och kalibrering, ingå i inköpsavtalen. Verksamhetsutövarna måste dock bekräfta osäkerheten hos de mätinstrument som används för att
kunna bedöma om den tillämpliga nivån kan uppnås.
Verksamhetsutövarna kan följaktligen välja om de vill använda sina egna instrument
eller förlita sig på de instrument som används av leverantören. Förordningen om övervakning och rapportering innehåller dock en bestämmelse som i viss mån ger företräde åt verksamhetsutövarens egna instrument: om verksamhetsutövarna trots att de
förfogar över egna instrument beslutar att använda andra instrument, måste de förse
den behöriga myndigheten med bevis som visar att användningen av leverantörens
instrument ger dem möjlighet att följa minst samma nivå och ger tillförlitligare resultat

9

12

Rapporteringsperioden är kalenderåret.

och mindre benägenhet för kontrollrisker jämfört med den metod som baseras på de
egna instrumenten. Bevisen ska åtföljas av en förenklad osäkerhetsbedömning.
I enlighet med artikel 47.410 ges ett undantag till verksamhetsutövare i anläggningar
med låga utsläpp, som får fastställa mängden bränsle eller material med hjälp av tillgängliga och dokumenterade inköp och uppskattade lager utan att jämföra kvaliteten
på de egna instrumenten med leverantörens instrument.

small

Denna vägledning diskuterar olika sätt att bedöma osäkerhet. Man bör hålla i åtanke
att många av dessa alternativ ska ses som förenklingar av en fullständig osäkerhetsbedömning. De förenklade sätten är dock inte att föredra. Verksamhetsutövaren har
alltid rätt att utföra en individuell (komplett) osäkerhetsbedömning (se bilaga III till
denna vägledning).

3.1.1 Mätsystem under verksamhetsutövarens egen kontroll
3.1.1.1 Allmänna aspekter
Verksamhetsutövare som använder mätresultat som baseras på mätsystem under
egen kontroll måste säkerställa att osäkerhetströskeln för den relevanta nivån uppnås.
Följaktligen måste man göra en osäkerhetsbedömning. Även om verksamhetsutövarna vid anläggningar med låga utsläpp är undantagna från kravet att tillhandahålla osäkerhetsbedömningar till den behöriga myndigheten kan de fortfarande behöva sådana
bedömningar för egna ändamål, t.ex. för att hävda att en viss nivå avseende verksamhetsuppgifter följs.

small

Det finns flera källor till osäkerhet, särskilt fel som orsakas av bristande exakthet (i
princip avser detta mätinstrumentens osäkerhet enligt tillverkarens angivelser för användning i en lämplig miljö och vissa installationsförhållanden, t.ex. längd på raka rörledningar före och efter en flödesmätare) och brist på noggrannhet (t.ex. till följd av instrumentets åldrande eller korrosion, som kan leda till en glidning i mätvärdena). Ett
krav i förordningen om övervakning och rapportering är därför att mätinstrumentens
osäkerhet, osäkerhet i samband med kalibrering och alla andra parametrar som kan
påverka mätinstrumenten ska beaktas i osäkerhetsbedömningen. En sådan detaljerad
osäkerhetsbedömning är dock mycket krävande att genomföra i praktiken och kräver
ibland mer resurser än vad verksamhetsutövaren har. För en ambitiös granskare avslutas en osäkerhetsbedömning ”aldrig”. Det går alltid att ta i beaktande ännu fler källor till osäkerhet. Därför behövs en pragmatisk inställning och inriktning på de mest relevanta parametrarna som bidrar till osäkerheten. Förordningen innehåller därför flera
pragmatiska förenklingar.
Bild 3: Verksamhetsuppgifter för beräkningsbaserade metoder: Metoder för att fastställa uppnådd osäkerhet (”C” betyder beräkningsbaserad, ”O” betyder att instrumentet är under verksamhetsutövarens egen kontroll).

Formaterat: Normal, Radavstånd:
enkelt
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Följande anges i artikel 47.4: ”Genom undantag från artikel 27 får verksamhetsutövaren vid en anläggning
med låga utsläpp fastställa mängden bränsle eller material med hjälp av inköpsregister och uppskattade lagerförändringar under förutsättning att dessa inköpsregister finns tillgängliga och är dokumenterade. Verksamhetsutövaren ska också undantas från kravet att lämna in en osäkerhetsbedömning till den behöriga
myndigheten enligt artikel 28.2.”
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Bild 3 visar olika metoder för osäkerhetsbedömning som anges i förordningen om
övervakning och rapportering för att bevisa att nivåkraven i förordningen följs.

Measuring instrument is
subject to national legal
metrological control

Measuring instrument is not
subject to national legal
metrological control

Measuring instrument is
installed in an environment
appropriate for its use
specifications

Route CO-1

Uncertainty = Maximum
permissible error in service
allowed by national legal
metrological control

Bild 3:

Route CO-2a/2b
Uncertainty = Maximum
permissible error specified for
that measuring instrument in
service
OR
Uncertainty = Uncertainty
obtained by calibration
multiplied by a conservative
adjustment factor

Specific
uncertainty
assessment

Verksamhetsuppgifter för beräkningsbaserade metoder: Metoder för att fastställa
uppnådd osäkerhet (”C” betyder beräkningsbaserad, ”O” betyder att instrumentet
är under verksamhetsutövarens egen kontroll).

Route CO-1
Measuring instrument is subject to national legal metrological control
Uncertainty = Maximum permissible error in service allowed by national legal
metrological control
Measurement instrument is not subject
to national legal metrological control
Route CO-2a/2b
Measuring instrument is installed in an
environment appropriate for its use
specifications
Uncertainty = Maximum permissible error specific for that measuring instrument in service
OR
Uncertainty = Uncertainty obtained by
calibration multiplied by a conservative
adjustment factor
Route CO-3
Specific uncertainty assessment
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Route CO-3

Väg CO-1
Mätinstrumenten är underkastade
nationell lagstadgad metrologisk
kontroll
Osäkerhet = största tillåtna fel vid
drift som är tillåten enligt nationell
lagstadgad metrologisk kontroll
Mätinstrumenten är inte underkastade nationell lagstadgad metrologisk kontroll
Väg CO-2a/2b
Fel! Inget bokmärkesnamn
Mätinstrumentet
angivet..
har installerats i en miljö
som är lämplig med tanke på specifikationerna
Osäkerhet = största tillåtna fel som
har specificerats för instrumentet
som används
ELLER
Osäkerhet = osäkerhet som erhållits genom kalibrering som multiplicerats med en konservativ justeringsfaktor
Väg CO-3
Specifik osäkerhetsbedömning

Verksamhetsutövaren kan förenkla osäkerhetsbedömningen i följande fall:
Mätinstrumentet11 är underkastat lagstadgad metrologisk kontroll (väg CO-1). I
detta fall kan det största tillåtna felet vid drift som anges i relevanta nationella,
lagstadgade metrologiska dokument användas som övergripande osäkerhet.
11

Mätinstrumentet
är inte underkastat nationell metrologisk kontroll men har installerats i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna. Verksamhetsutövaren kan då anta att osäkerheten över hela rapporteringsperioden enligt kraven i
nivådefinitionen för verksamhetsuppgifter i bilaga II till förordningen om övervakning
och rapportering motsvarar
största tillåtna fel som har specificerats för instrumentet vid drift (väg CO-2a)
osäkerheten som uppnåtts genom kalibrering, om den finns tillgänglig och är
lägre, multiplicerad med en konservativ justeringsfaktor för att ta i beaktande effekten av osäkerhet vid drift (väg CO-2b).
Om sådana förenklingar inte är tillämpliga eller inte visar att den erforderliga nivån
uppnås måste en särskild osäkerhetsbedömning i enlighet med väg CO-3 och bilaga III utföras. En verksamhetsutövare måste inte använda någon av de förenklade
metoderna. Man kan alltid använda väg CO-3.

3.1.1.2 Val av metod
En verksamhetsutövare som söker efter enklaste metoden bör börja med att kontrollera om väg CO-1 är tillämplig, dvs. om mätinstrumentet är underkastat nationell
lagstadgad metrologisk kontroll och minst den erforderliga nivån12 uppfylls. Om högsta
tillåtna fel vid drift som anges i relevant lagstiftning om nationell lagstadgad metrologisk kontroll är högre än osäkerheten som krävs för att nivån ska uppfyllas, kan verksamhetsutövaren använda en annan, mindre förenklad, metod, dvs. antingen väg CO2a eller CO-2b. Om de inte leder till det erforderliga resultatet måste verksamhetsutövaren utföra en särskild osäkerhetsbedömning i enlighet med väg CO-3 och bilaga III.
Oavsett vilken väg som väljs måste resultaten utgöra tillförlitliga bevis för att den fastställda osäkerheten uppfyller den nivå som krävs. Om så inte är fallet måste verksamhetsutövaren vidta nödvändiga åtgärder för att följa förordningen om övervakning och
rapportering genom att
vidta korrigerande åtgärder, dvs. installera ett mätsystem som uppfyller nivåkraven
framlägga bevis för att det är tekniskt ogenomförbart eller skulle leda till orimligt
höga kostnader, och använda en lägre nivå i enlighet med resultatet av osäkerhetsbedömningen.

11

Observera att singularformen ”mätinstrument” används här för att göra det enkelt. Om flera olika
instrument är inblandade i fastställandet av verksamhetsuppgifter för ett bränsle-/materialflöde gäller
förenklingen dem alla. Osäkerheten som härrör från de resulterande verksamhetsuppgifterna kan
fastställas genom felfortplantning (se bilaga III).
12
Artikel 26 i förordningen om övervakning och rapportering definierar vilka nivåer som ska tillämpas för
beräkningsbaserade metoder beroende på anläggningskategori och bränsle-/materialflödets kategori. Se
vägledningsdokument nr 1 för närmare upplysningar.
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3.1.1.3 Förenkling (”väg CO-1”)
Mätinstrumentet är underkastat nationell lagstadgad metrologisk kontroll
Övergripande osäkerhet = högsta tillåtna fel vid drift

Den första förenklingen som är tillåten enligt förordningen om övervakning och rapportering är i praktiken enklast: om verksamhetsutövaren på ett sätt som är godtagbart för
den behöriga myndigheten visar att ett mätinstrument omfattas av nationell lagstadgad
metrologisk kontroll kan det största tillåtna felet vid drift som är tillåtet enligt lagstiftning
om lagstadgad metrologisk kontroll användas som övergripande osäkerhetsfaktor utan
att ytterligare bevis läggs fram13. Det lämpligaste beviset för att visa att man är under
nationell lagstadgad metrologisk kontroll är ett intyg över den officiella verifikationen
14
av instrumentet .
Nationell lagstadgad metrologisk kontroll är vanligen tillämplig när marknadstransaktioner (handel) kräver hänvisning till godkänd standard (spårbarhet). Inom ramen för
nationell lagstadgad metrologisk kontroll bedöms varje typ av mätinstrument genom
utvärdering av mätresultaten som erhållits från ett stort antal tester.
Mätinstrument som omfattas av nationell lagstadgad metrologisk kontroll anses i allmänhet vara mer tillförlitliga eftersom en bedömning av mätinstrumentet är obligatorisk och mätinstrumentet kontrolleras och kalibreras (se väg CO-2b för kalibrering) av
en statlig myndighet eller av ett betrott ackrediteringsorgan.

Bakgrundsinformation om högsta tillåtna fel inom ramen för nationell lagstadgad
metrologisk kontroll
Kalibrering anses vara giltig inom ramen för lagstadgad metrologisk kontroll när osäkerhetsfaktorn som är resultatet av kalibreringsprocessen är lägre än det högsta tillåtna
felet vid verifikation. Termen ”vid verifikation” är här ett metrologiskt begrepp och ska
inte förväxlas med verifiering inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem.
Utrustning i regelbunden drift anses dessutom utsättas för mätförhållanden som kan
påverka mätresultatet. Denna aspekt har lett till introduktion av en parameter kallad
högsta tillåtna fel vid drift. Värdet representerar en rättvis uppskattning av osäkerheten för en anordning i regelbunden drift, som genomgår regelbunden lagstadgad metrologisk kontroll som följer därtill hörande bestämmelser. Det anger en tröskel för förenklade kontroller som kan tillämpas under regelbunden drift och måste därför anses vara
den osäkerhetsfaktor som ska tillskrivas daglig drift av mätutrustningen. Detta innebär
att högsta tillåtna fel vid drift är lämpligare att använda för att säkerställa ett rättvist utbyte av varor, vilket är målet med lagstadgad metrologisk kontroll.
För vissa mätinstrument regleras högsta tillåtna fel ”under nominella driftsförhållan15
den” i mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG) eller av direktivet om icke-automatiska
13

Filosofin bakom detta tillvägagångssätt är att det inte är den behöriga myndigheten som är ansvarig för
utsläppshandelssystemet som utövar kontrollen i det här fallet, utan en annan myndighet, nämligen den
som ansvarar för frågor som rör metrologisk kontroll. På så sätt undviks dubbelreglering och
administrationen minskas.
14
Följande fastställs i artikel 3 c av mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG): ”lagstadgad metrologisk kontroll:
en kontroll av ett mätinstruments mätfunktioner avsedda för tillämpningsområdet med hänsyn till allmänt
intresse, folkhälsa, allmän säkerhet, den allmänna ordningen, miljöskydd, uttag av skatter och avgifter,
konsumentskydd och handel på lika villkor.”
15
Följande fastställs i bilaga I till mätinstrumentdirektivet: ”Nominella driftsförhållanden: Nominella värden på
den mätstorhet och de influensstorheter som utgör de normala betingelser under vilka mätinstrumentet
används.” Definitionen av högsta tillåtna fel som ges i mätinstrumentdirektivet hänvisar alltså till högsta

16

vågar (2009/23/EG), vars avsikt är att skapa en gemensam marknad för mätinstrument
inom EU:s medlemsstater. Högsta tillåtna fel vid drift omfattas av nationell lagstiftning.
Metrologiska kontrollsystem tillämpar vanligen en faktor på 2 för att konvertera högsta
tillåtna fel som härletts under verifikation till högsta tillåtna fel vid drift. Man bör även
nämna att denna faktor inte härleds från statistik (till skillnad från skillnaden mellan
standardosäkerhet och utvidgad osäkerhet), utan följer en allmän erfarenhet inom
lagstadgad metrologi med mätinstrument som har genomgått lyckade tester för typgod16
kännande .

3.1.1.4 Förenkling (”väg CO-2a”)
Mätinstrumentet är inte underkastat nationell metrologisk kontroll men har installerats i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna.
Övergripande osäkerhet = högsta tillåtna fel vid drift

Den andra förenklingen som är tillåten enligt förordningen om övervakning och rapportering gäller mätinstrument som inte är underkastade nationell metrologisk kontroll,
men som har installerats i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna.
Inför den andra fasen i EU:s utsläppshandelssystem föreslogs en förenklad metod i de
så kallade ETSG-riktlinjerna17. Enligt den förenklade metoden är det möjligt att uppskatta den totala osäkerheten i verksamhetsuppgifterna för en känd bränsle/materialmängd för en viss instrumenttyp förutsatt att andra osäkerhetskällor begränsas i tillräcklig utsträckning. Detta anses särskilt vara fallet om instrumentet installeras
enligt vissa villkor. Noterna till ETSG-riktlinjerna innehåller en förteckning över instrumenttyper och installationsvillkor som fungerar som vägledning för användare av
denna metod.
Principen för denna metod har tagits med i förordningen om övervakning och rapportering. Verksamhetsutövarna får följaktligen använda det ”största tillåtna felet vid
18
drift” som anges för instrumentet som total osäkerhet, förutsatt att instrumenten installeras i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna. Om ingen information finns tillgänglig om största tillåtna fel vid drift eller om verksamhetsutövarna kan
uppnå bättre värden än standardvärdena kan de använda den osäkerhet som erhålls
genom att kalibreringen multipliceras med en konservativ justeringsfaktor för att ta
hänsyn till effekten av osäkerheten ”vid drift”. Den senare metoden avspeglar väg CO2b.

tillåtna fel vid drift. Man bör dock notera att mätinstrumentdirektivet endast reglerar utsläppande på marknaden och
ibruktagande. Det reglerar inte kalibrering eller underhåll som ska utföras vid drift.
16
Erfarenhet har lett till att andra värden för denna faktor, allt från 1,25 (t.ex. för automatiska vågar) upp till
2,5 (t.ex. för mätanordningar för trafikhastighet) ofta används för vissa typer av anordningar.
17
Närmare upplysningar finns som bilaga på http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-forfuture-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond.
18
Största tillåtna fel vid drift är betydligt högre än största tillåtna fel för ett nytt instrument. Största tillåtna fel
vid drift uttrycks ofta som en faktor multiplicerad med det nya instrumentets största tillåtna fel.

17

Informationskällan för största tillåtna fel vid drift19 och specifikationerna för lämplig användning anges inte närmare i förordningen, vilket ger utrymme för flexibilitet. Man
kan anta att
tillverkarens specifikationer
specifikationer från lagstadgad metrologisk kontroll
riktlinjer såsom kommissionens vägledningsdokument

20

utgör lämpliga källor för högsta tillåtna fel vid drift. Osäkerhetsfaktorerna som anges
där kan endast behandlas som övergripande osäkerhet om mätinstrumenten är installerade i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna (samt att steg 1 till 4
nedan är uppfyllda). Om så är fallet kan värden från dessa källor anses representera
högsta tillåtna fel vid drift, och inga ytterligare korrigeringar av dessa osäkerhetsvärden behövs.
Verksamhetsutövaren kan anta att kraven i förordningen om övervakning och kontroll
uppfylls i sådana fall, om bevis kan framläggas att alla krav i följande fyra steg är uppfyllda:

19

Observera att största tillåtna fel och största tillåtna fel vid drift för instrument som omfattas av nationell
lagstadgad metrologisk kontroll baseras på erfarenhet och inte inte överföras till industriella mätningar.
För enkelhetens skull används samma värde för instrument som inte omfattas av nationell lagstadgad
metrologisk kontroll.
20
I bilaga II till detta vägledningsdokument anges konservativa värden för osäkerhetsintervall för vanliga
mätinstrument samt ytterligare villkor.
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Steg 1: Driftsförhållanden för relevanta påverkansparametrar finns tillgängliga21
Tillverkarens specifikationer för mätinstrumentet innehåller krav avseende driftsförhållanden, dvs. en beskrivning av den miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna för relevanta påverkansparametrar (t.ex. flöde, temperatur, tryck, medium etc.) och
högsta tillåtna avvikelser för påverkansparametrarna. Som ett alternativ kan tillverkaren ha deklarerat att mätinstrumentet följer en internationell standard (CEN- eller ISO22
standard) eller andra normativa dokument (t.ex. rekommendationer från OIML ) som
anger godkända driftsförhållanden för relevanta påverkansparametrar.
Steg 2: Driftsförhållanden som avser relevanta påverkansparametrar uppfylls
Verksamhetsutövaren uppvisar bevis för att driftsförhållandena för relevanta påverkansfaktorer uppfylls. Som bevis för detta ska verksamhetsutövarna upprätta kontrolllistor över relevanta påverkansparametrar (exempel finns i avsnitt 8, särskilt i tabell 2
och tabell 3) för olika mätinstrument och sedan jämföra det intervall som har angetts
för varje parameter med det intervall som används. Listan ska bifogas som en del i
osäkerhetsbedömningen när en ny eller uppdaterad övervakningsplan lämnas in till
den behöriga myndigheten.
Slutresultatet för detta steg ska visa att
mätinstrumenten är installerade på ett lämpligt sätt
mätinstrumenten lämpar sig för att mäta mediet i fråga
inga andra faktorer finns som skulle kunna påverka mätinstrumentets osäkerhet
på ett negativt sätt.
Endast om alla dessa punkter stämmer kan man anta att det högsta tillåtna felet
vid drift som anges i lämplig källa (se ovan) är lämpligt att använda utan ytterligare korrigeringar.
Steg 3: Genomförande av kvalitetssäkrade kalibreringsförfaranden
Verksamhetsutövaren ska uppvisa bevis för att regelbunden kalibrering (se väg CO-2b
för kalibrering) utförs av en institution som är ackrediterad enligt EN ISO/IEC 17025
och tillämpar CEN- eller ISO-standarder eller nationella standarder enligt vad som är
lämpligt. Som ett alternativ, om kalibreringen utförs av en icke-ackrediterad institution
eller genom tillverkarens kalibrering, måste verksamhetsutövaren uppvisa bevis (t.ex.
genom ett kalibreringsintyg) över lämplighet och att kalibreringen är utförd på det sätt
som rekommenderas av instrumenttillverkaren, samt att resultatet överensstämmer
med tillverkarens specifikationer.

21

”CE”-märkta mätinstrument följer de grundläggande krav som anges i bilaga I till mätinstrumentdirektivet.
Enligt bilagan måste tillverkare ange sådana lämpliga driftsförhållanden. Om tillverkarens specifikationer
inte innehåller krav avseende driftsförhållanden och relevanta påverkansfaktorer måste
verksamhetsutövaren utföra en individuell osäkerhetsbedömning (väg CO-3). I enkla fall kan dock ett
expertutlåtande räcka, särskilt för mindre och små bränsle-/materialflöden och för anläggningar med låga
utsläpp.
22
Dokument med tekniska specifikationer som antagits av Organisation Internationale de Métrologie Légale
(OIML). http://www.oiml.org/
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Steg 4: Ytterligare kvalitetssäkringsförfaranden för att mäta verksamhetsuppgifter
I enlighet med artikel 58.3 måste verksamhetsutövaren upprätta, dokumentera, genomföra och upprätthålla olika skriftliga förfaranden för att säkerställa ett effektivt kontrollsystem bl.a. för kvalitetssäkring av relevant mätutrustning och hantering av resul23
tatuppgifter. Om certifierade kvalitets- eller miljöledningssystem används , t.ex. EN
ISO 9001, EN ISO 14001 eller EMAS, för att säkerställa att kontrollverksamhet (kalibrering, underhåll, övervakning, förlust- och felhantering etc.) utförs, rekommenderas
att systemen även omfattar kvalitetssäkring för mätning av verksamhetsuppgifter enligt EU:s utsläppshandelssystem.

Såvida inte alla kraven i de fyra stegen uppfylls kan man anta att det högsta tillåtna
felet vid drift som anges i lämplig källa (se ovan) kan användas för osäkerhet utan ytterligare korrigeringar. Övergripande osäkerhet kan dock beräknas genom att kombinera osäkerheten som anges i lämpliga källor och en konservativ uppskattning av
osäkerhet knuten till de parametrar som orsakar den bristande överensstämmelsen –
exempelvis flödet står delvis utanför det normala driftsintervallet – genom felfortplantning (se väg CO-3 och bilaga III).

3.1.1.5 Förenkling (”väg CO-2b”)
Mätinstrumentet är inte underkastat nationell metrologisk kontroll men har installerats i en miljö som är lämplig med tanke på specifikationerna.
Övergripande osäkerhet = osäkerhet från kalibrering x konservativ justeringsfaktor

Kalibrering24
Regelbunden kalibrering är förfarandet där metrologi tillämpas på mätutrustning och
förfaranden för att säkerställa att mätinstrumenten följer en känd internationell mätstandard. Detta görs genom kalibreringsmaterial eller metoder som säkerställer en
sluten spårbarhetskedja till det ”faktiska värdet” som används som mätstandard.
Kalibreringen bör, om möjligt, utföras av ett ackrediterat laboratorium.
Lämpliga kalibreringsförfaranden och intervaller anges i tillverkarens specifikationer,
25
standarder som getts av ackrediterade laboratorier osv.

23

Ett kontrollsystem upprättas vanligen på anläggningen för andra ändamål, såsom kvalitetskontroll eller för
att minimera kostnader. Många gånger är material- och energiflöden även av särskild relevans för andra
interna rapporteringssystem (t.ex. ekonomistyrning).

24

Se även ”EA 4/02 - Guidance to Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration”

http://www.europeanaccreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%
20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF
25

Se
även
”International
vocabulary
of
metrology”
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf
NOT 1 Kalibrering kan uttryckas genom redogörelse, kalibreringsfunktion, kalibreringsdiagram, kalibre-
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Exempel: Kalibreringskrav för en flödesmätare
vattenhaltiga vätskor med statisk start/stopp-mätning

för

icke-

Följande aspekter behöver tas i beaktande vid kalibrering:
Att flödesmätaren är installerad enligt tillverkarens specifikationer.
Att flödesmätaren liksom resten av kalibreringssystemet är fullständigt
fylld och utan gaser.
Att flödesmätaren har driftstemperatur.
Att alla parameterinställningar, i möjligaste mån, är dokumenterade.
Att ingen signal som indikerar flöde upptäcks då flödet är noll före och
efter mätningen.
Att kalibreringsförhållandena (flöde, temperatur, tryck, vätsketyp etc.) är
inom angivna driftsförhållanden.
Att flödet är stadigt.
Att trycket är högt nog för att undvika förgasning eller kavitation26. Även
densitet och viskositet påverkar kalibreringskurvan. Det är därför optimalt att kalibrera under samma förhållanden som under (avsedd) normaldrift och, om möjligt, använda samma eller liknande vätska.
Justering till noll (”nollställning”) ska göras före, och inte under, en mätserie. Vätskeförhållanden (temperatur och tryck) ska dokumenteras vid
nollställningen. Nollställning krävs inte om utsignalen när flödet är noll
är lägre än intervallet för nollvärde som tillhandahålls av tillverkaren.

Huvudelementet i varje kalibreringsförfarande är jämförelse av mätresultat med en
standardreferens genom att använda ett förfarande som möjliggör fastställande av kalibreringsfunktion och mätosäkerhet. Resultatet av kalibreringen är en pålitlig bedömning av kalibreringsfunktionen, dess linjäritet (om detta är ett krav) och mätosäkerheten. Osäkerheten som erhålls genom kalibrering bör, i den utsträckning det är möjligt,
relatera till driftsintervallet för det mätinstrument som faktiskt används. Kalibreringsförfarandet bör, i den utsträckning det är möjligt, återspegla de driftsförhållanden där instrumentet är installerat (dvs. där det faktiskt används).
Många gånger mäts inte den eftersökta mätstorheten direkt, utan den beräknas snarare från andra insatsmängder med funktionsförhållanden. Exempelvis beräknas volymetriskt flöde (fV) genom att mäta faktorer som densitet (ρ) och tryckdifferens (∆p)
genom förhållandet fV=fV(ρ, ∆p). Osäkerheten för den eftersökta mätstorheten fast27
ställs sedan som den kombinerade standardosäkerheten via felfortplantning (se bilaga III). Den kombinerade standardosäkerheten som förknippas med mätresultatet,
osäkerhetsbidraget från drift på lång sikt samt driftsförhållanden är också viktiga påverkansfaktorer som måste beaktas (utöver osäkerheten i samband med kalibrering).
Den utvidgade mätosäkerheten fås genom att multiplicera den kombinerade standardosäkerheten med en täckningsfaktor. Denna faktor antas ofta motsvara 2 för
ringskurva eller kalibreringstabell. I vissa fall kan den bestå av ett tillägg eller en korrigering genom att avläsningen multipliceras med därmed förknippad mätosäkerhet.
NOT 2 Kalibrering ska inte förväxlas med justering av ett mätsystem, vilket ofta felaktigt kallas ”självkalibrering” eller med [metrologisk] verifikation av kalibrering.
26
Kavitation innebär att kaviteter formas och omedelbart imploderar i en vätska, och kan uppstå när vätskor
utsätts för snabba tryckändringar t.ex. i turbiner.
27
Det är mer lämpligt att kalla det ”osäkerhetsfortplantning” även om ”felfortplantning” oftare används.
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normalfördelning av data (gaussisk fördelning). En faktor på 2 motsvarar en sannolikhet på 95 procent att det korrekta värdet täcks (dvs. ett konfidensintervall på 95 procent). Observera att täckningsfaktorn fortfarande är en del av uttrycket för mätosäkerhet vid kalibrering. Denna täckningsfaktor utgör inte den konservativa justeringsfaktorn
(se nedan).

Kalibreringsfrekvens
Beroende på mätinstrumentets typ och rådande miljöförhållanden kan mätosäkerheten öka över tid (glidning). Det är nödvändigt att med lämpliga mellanrum omkalibrera
instrumentet och kvantifiera och minska ökningen i osäkerhet som orsakas av glidningen.
För mätinstrument som är underkastade nationell lagstadgad metrologisk kontroll (väg
CO-1) regleras kalibreringsfrekvensen i relevant lagtext.
För andra mätinstrument ska omkalibreringsintervall fastställas baserat på tillhandahållen information, t.ex. tillverkarens specifikationer eller andra lämpliga källor. Eftersom den glidning som har uppstått kvantifieras genom resultatet av varje kalibrering
kan även tidsserieanalyser av tidigare kalibreringar vara användbara för att fastställa
ett relevant kalibreringsintervall. Baserat på denna information ska verksamhetsutövaren använda lämpliga kalibreringsintervall i enlighet med den behöriga myndighetens
godkännande.
Verksamhetsutövaren måste under alla omständigheter årligen kontrollera att mätinstrumenten som används fortfarande uppfyller nivåkravet (i enlighet med b i första
punkten i artikel 28).

Branschens praxis
Man bör passa sig för vissa situationer när det gäller kalibrering under industriella omständigheter, t.ex.
förenkling för vissa tillämpningar som sedan inte uppfyller kalibreringskraven enligt
lagstiftningen
enpunktstester eller korta kontroller som är utformade t.ex. för att kontrollera nollvärdet och för daglig kvalitetssäkring, men som inte utgör en fullständig kalibrering
uppskjutande av kalibrering på grund av positiva ad-hoc-tester (som tyder på korrekt drift av mätutrustningen) och av kostnadsskäl
underlåtenhet att följa upp resultatet av kalibreringen genom lämpliga korrigeringar.
Problem kan dessutom uppstå när en anordning inte är lättåtkomlig för kalibrering,
dvs. den kan inte avinstalleras för kontroller eller kalibrering medan anläggningen är i
drift och processen kan inte stängas av utan stora avbrott i anläggningen eller produktens leveranssäkerhet. Ibland kan lång tid löpa mellan avstängningar av tillverkningsprocessen, och i sådana fall kan det vara omöjligt att genomföra periodisk kalibrering
med kortare intervall.
När endast begränsade möjligheter finns till kalibrering måste verksamhetsutövaren
söka den behöriga myndighetens godkännande för att använda en alternativ metod.
När övervakningsplanen lämnas in måste relevanta bevis avseende teknisk genom-
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förbarhet eller orimliga kostnader bifogas28. Rangordningen29 som anges i artikel 32.1
för tillämpning av olika standarder ska tas i beaktande.

Konservativ justeringsfaktor
För att ta i beaktande eventuella andra slumpmässiga och systematiska fel vid drift
ska osäkerhetsfaktorn som erhållits vid kalibrering (utvidgad osäkerhet, se ovan) multipliceras med en konservativ justeringsfaktor. Verksamhetsutövaren ska fastställa
den konservativa justeringsfaktorn, t.ex. baserat på erfarenhet, i enlighet med den behöriga myndighetens godkännande. Om information eller erfarenhet saknas rekommenderas användning av en harmoniserad faktor på 2, vilket kan ses om en pragmatisk men lämplig metod. Resultatet som erhålls kan användas som övergripande osäkerhet utan ytterligare korrigering.
En konservativ justeringsfaktor är endast tillämplig om mätinstrumentet används enligt
specifikationerna i enlighet med artikel 28.2, sista stycket. Följaktligen måste kraven
som beskrivs för väg CO-2a (steg 1 till 4) uppfyllas. Om kraven inte uppfylls kan
denna förenklingsväg inte tillämpas, och en särskild osäkerhetsbedömning i enlighet
med väg CO-3 och bilaga III måste göras.

3.1.1.6 Fullständig osäkerhetsbedömning (”väg CO-3”)
Fullständig osäkerhetsbedömning (”väg CO-3”)

Verksamhetsutövaren har alltid rätt att utföra en specifik osäkerhetsbedömning, t.ex.
om verksamhetsutövaren anser att detta ger ett pålitligare resultat. Om så är fallet eller om ingen av förenklingsvägarna (väg CO-1 eller CO-2a/2b) är möjlig måste en
osäkerhetsbedömning i enlighet med bilaga III utföras.
Det är viktigt att observera att skyldigheten att utföra en specifik osäkerhetsbedömning inte nödvändigtvis innebär att bedömningen måste göras helt från början. Många
gånger kan vissa grundförutsättningar vara tillämpliga som gäller förenklingsvägarna
CO-1 eller CO-2a/2b. I dessa fall kan osäkerhetsfaktorer som tagits därifrån fungera
som startpunkt för vidare beräkningar, t.ex. via felfortplantning (se bilaga III, särskilt
avsnitt 8.2). Denna metod erbjuder inte bara ett mer pragmatiskt och mindre betungande sätt för verksamhetsutövare att bedöma osäkerhet, utan kan i många fall även
erbjuda mer tillförlitliga resultat.
Exempel: En verksamhetsutövare använder en turbinmätare som är underkastad nationell lagstadgad metrologisk kontroll för förbrukning av ett flytande
bränsle-/materialflöde. Eftersom förordningen om övervakning och rapportering

28

I förordningen om övervakning och rapportering, artikel 59, andra stycket anges: ”Om delar av
mätsystemen inte kan kalibreras ska verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören identifiera dessa i
övervakningsplanen och föreslå alternativa kontroller.”
29
Följande anges i artikel 32.1: ”Verksamhetsutövaren ska se till att alla analyser, kalibreringar, valideringar
och all provtagning som används för att fastställa beräkningsfaktorer ska utföras genom tillämpning av
metoder som baseras på motsvarande EN-standarder. Om sådana standarder inte finns ska lämpliga
ISO-standarder eller nationella standarder gälla. Om inga offentliggjorda tillämpliga standarder finns, ska
lämpliga utkast till standarder, riktlinjer för branschstandarder för bästa praxis eller andra vetenskapligt
beprövade metoder användas, vilket begränsar snedvridningen vid provtagning och mätning.”
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kräver att det volymetriska flödet konverteras till massaflöden måste verksamhetsutövaren fastställa vätskans densitet. Eftersom detta fastställs regelbundet
med hjälp av en aerometer är ingen förenkling, dvs. väg CO-1 eller CO-2a/2b,
tillämplig för bränsle-/materialflödet om det ska uttryckas i ton. Det kan dock
vara klokt av verksamhetsutövaren att använda osäkerhetsfaktorn som anges i
relevant nationell metrologisk lagstiftning för att fastställa volymen i den övergripande osäkerhetsberäkningen med felfortplantning (se avsnitt 8.3, särskilt exempel 7).

3.1.2 Mätsystem som inte är under verksamhetsutövarens egen kontroll
3.1.2.1 Allmänna aspekter
Verksamhetsutövare kan fastställa verksamhetsuppgifter med hjälp av ett mätsystem
som är utanför deras egen kontroll, under förutsättning att systemet uppfyller en minst
lika hög nivå, ger mer tillförlitliga resultat och har mindre kontrollrisker30 än användning
av eventuella egna instrument. I dessa fall kan verksamhetsuppgifter fastställas antingen genom
mängder som tagits från fakturor som skickats av en handelspartner eller genom
direktavläsning från mätsystemet.
Oavsett vilken metod som används krävs samma nivåer som för system under verksamhetsutövarens egen kontroll (se avsnitt 3.1.1). De enda skillnaderna gäller hur
verksamhetsutövaren kan visa att kraven uppfylls samt vilka förenklingar som kan tilllämpas.
Om fakturor används som huvudsaklig uppgiftskälla för att fastställa bränsle- eller
materialmängder krävs enligt förordningen om övervakning och rapportering att verksamhetsutövare visar att deras handelspartner är oberoende. Detta bör i princip betraktas som en garanti för att fakturorna är lämpligt utformade. Ofta visar det också om
nationell lagstadgad metrologisk kontroll (avsnitt 3.1.1, väg CO-1) är tillämplig.
Observera att en ”hybridmöjlighet” är tillåten enligt förordningen: instrumentet står utanför verksamhetsutövarens kontroll (avsnitt 3.1.2), men avläsningen för övervakningen utförs av verksamhetsutövaren. I detta fall är instrumentets ägare ansvarig för underhåll, kalibrering och justering av instrumentet och i sista hand för det tillämpliga
osäkerhetsvärdet, men uppgifterna om bränsle- eller materialmängder kan kontrolleras direkt av verksamhetsutövaren. Denna situation är vanlig när det gäller naturgasmätare.
Bild 4 visar vilka alternativ förordningen erbjuder för att uppfylla nivåkraven när mätsystem som är utanför verksamhetsutövarens kontroll används.

30
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Närmare upplysningar om riskbedömning finns i vägledningsdokument nr 6 (Dataflödesverksamhet och
kontrollsystem).

•

Use amounts from invoices, provided that a
commercial transaction between two
independent trade partners takes place

•

Use of direct readings from the
measurement system

Measuring instrument is
subject to national legal
metrological control

requirements under national
legal metrological control are at
least as stringent as the
required tier

requirements under national
legal metrological control are
less stringent than the
required tier

Route CT-1
Uncertainty = Maximum
permissible error in service
allowed by national legal
metrological control

Bild 4:

Measuring instrument is not
subject to national legal
metrological control

Route CT-3

Route CT-2
Obtain evidence on the applicable uncertainty from
the trade partner

Verksamhetsuppgifter för beräkningsbaserade metoder: metoder för att fastställa
uppnådd osäkerhet (”C” betyder beräkningsbaserad, ”O” betyder att instrumentet
är under handelspartnerns kontroll).

• Use amounts from invoiced, provided
that a commercial transaction between two independent partners
takes place
• Use of direct readings from the measurement system

• Användning av mängder från fakturor, under förutsättning att en affärstransaktion mellan två oberoende partner äger rum
• Användning av direktavläsning från
mätsystemet

Measuring instrument is subject to national legal metrological control

Mätinstrumenten är underkastade nationell lagstadgad metrologisk kontroll

requirements under national legal metrological control are at least as stringent as
the required tier
Route CT-1
Uncertainty = Maximum permissible error
in service allowed by national legal metrological control

kraven enligt nationell lagstadgad metrologisk kontroll är minst lika stränga
som den nivå som krävs
Väg CT-1
Osäkerhet = största tillåtna fel vid drift
som är tillåten enligt nationell lagstadgad metrologisk kontroll

requirements under national legal metrological control are less stringent than the
required tier
Route CT-2
Obtain evidence on the applicable uncertainty from the trade partner

kraven enligt nationell lagstadgad metrologisk kontroll är mindre stränga än
den nivå som krävs
Väg CT-2
Erhåll bevis på tillämplig osäkerhet från
affärspartner

Measuring instrument is not subject to
national legal metrological control
Route CT-3

Mätinstrumenten är inte underkastade
nationell lagstadgad metrologisk kontroll
Väg CT-3
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Verksamhetsutövaren kan förenkla osäkerhetsbedömningen i följande fall:
Om mätinstrumentet är underkastat lagstadgad metrologisk kontroll kan det
största tillåtna felet vid drift som anges i relevanta nationella metrologiska lagtexter
användas som övergripande osäkerhet för att bedöma huruvida nivåkraven i enlighet med artikel 26 uppfylls (väg CT-1).
Om tillämpliga krav under nationell lagstadgad metrologisk kontroll är mindre
stränga än osäkerhetströskeln för den nivå som krävs i enlighet med artikel 26 kan
verksamhetsutövaren erhålla bevis från handelspartnern avseende den osäkerhet
som faktiskt är tillämplig (väg CT-2).
Om mätinstrumentetFel! Inget bokmärkesnamn angivet. inte är underkastat nationell
lagstadgad metrologiskt kontroll kan verksamhetsutövaren erhålla bevis avseende
osäkerhet från handelspartnern (väg CT-3).

Formaterat:
Svenska (Sverige)

Verksamhetsutövaren måste säkerställa att den nivå som krävs i enlighet med artikel
26 kan uppnås. Detta diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.1.1.2. Om detta inte kan säkerställas måste antingen korrigerande åtgärder vidtas eller, om verksamhetsutövaren
kan uppvisa bevis för att detta skulle medföra orimliga kostnader eller vara tekniskt
omöjligt, en lägre nivå tillämpas (under förutsättning att detta fortfarande uppfyller en
minst lika hög nivå, ger mer tillförlitliga resultat och har mindre kontrollrisker än användning av instrument som finns tillgängliga under verksamhetsutövarens egen kontroll).

Formaterat:
Svenska (Sverige)

3.1.2.2 Förenkling (”väg CT-1”)
Handelspartnerns mätinstrument är underkastade nationell lagstadgad metrologisk kontroll
Övergripande osäkerhet = högsta tillåtna fel vid drift

Denna förenkling är tillämplig av samma orsaker och under samma förhållanden som
anges i avsnitt 3.1.1.3, väg CO-1. Verksamhetsutövaren måste fortfarande kunna visa
att handelspartnerns mätinstrument uppfyller en minst lika hög nivå som instrument
som finns tillgängliga under verksamhetsutövarens egen kontroll samt att de ger mer
tillförlitliga resultat och har mindre kontrollrisker.

3.1.2.3 ”Väg CT-2”
Verksamhetsutövaren ska erhålla bevis på den tillämpliga osäkerheten från
den handelspartner som ansvarar för mätsystemet.

Om tillämpliga krav under nationell lagstadgad metrologisk kontroll är mindre stränga
än nivåkraven som anges i artikel 26 kan verksamhetsutövaren erhålla bevis från
handelspartnern för att nivåerna som krävs faktiskt uppfylls. Verksamhetsutövaren
måste kunna visa att handelspartnerns mätinstrument uppfyller en minst lika hög nivå
som instrument som finns tillgängliga under handelspartnerns egen kontroll samt att
de ger mer tillförlitliga resultat och har mindre kontrollrisker.
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Ändrad fältkod

Detta kan även baseras på en osäkerhetsbedömning enligt beskrivningen i bilaga III,
med hjälp av information om mätinstrumenten som erhållits från handelspartnern. Se
även informationen som ges under väg CO-3 (avsnitt 3.1.1.6).

3.1.2.4 ”Väg CT-3”
Verksamhetsutövaren ska erhålla bevis på den tillämpliga osäkerheten från
den handelspartner som ansvarar för mätsystemet.

Vägen påminner om väg CT-2 ovan. Om transaktionen inte är underkastad nationell
lagstadgad metrologisk kontroll måste verksamhetsutövaren erhålla bevis från handelspartnern för att nivåerna som krävs i enlighet med artikel 26 faktiskt uppfylls.
Verksamhetsutövaren måste kunna visa att handelspartnerns mätinstrument uppfyller
en minst lika hög nivå som instrument som finns tillgängliga under verksamhetsutövarens egen kontroll samt att de ger mer tillförlitliga resultat och har mindre kontrollrisker.
Detta kan även baseras på en osäkerhetsbedömning enligt beskrivningen i bilaga III,
med hjälp av information om mätinstrumenten som erhållits från handelspartnern. Se
även informationen som ges under väg CO-3 (avsnitt 3.1.1.6).

3.2

Beräkningsfaktorer

Till skillnad från nivåerna för aktivitetsuppgifter baseras nivåerna för beräkningsfak31
torer inte på att osäkerhetströsklar uppnås, utan istället fastställanden som inbegriper standardvärden eller värden som härleds från laboratorieanalyser. Fastställanden
som inbegriper laboratorieanalyser är emellertid kopplade till erforderliga analysfrekvenser (artikel 35), och ett alternativ som tillåts för att fastställa frekvensen som krävs
uttrycks i termer av den ”osäkerhet” som härrör till analysfrekvensen. Följande anges i
artikel 35.2:
”Den behöriga myndigheten kan tillåta att verksamhetsutövaren använder en annan
frekvens än de frekvenser som avses i föregående stycke, om minsta tillåtna analysfrekvenser inte är tillgängliga eller om verksamhetsutövaren påvisar något av följande:
a) På grundval av historiska data, inklusive analytiska värden för respektive
bränsle och material från den närmast föregående handelsperioden, överstiger inte variationen i de analytiska värdena för respektive bränsle och material 1/3 av den osäkerhetsfaktor som verksamhetsutövaren måste följa avseende de verksamhetsuppgifter som fastställs för det berörda bränslet eller
materialet.
Observera att osäkerhetsbedömningen som krävs i detta fall är annorlunda och att detaljer kring denna inte omfattas av detta dokument. Ämnet behandlas närmare i vägledningsdokument nr 5 ”Vägledning för provtagning och analys” (se avsnitt 1.3).
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I förordningen om övervakning och rapportering ges följande definition i artikel 3.7: ”beräkningsfaktorer:
effektivt värmevärde, emissionsfaktor, preliminär emissionsfaktor, oxidationsfaktor, omvandlingsfaktor,
kolinnehåll eller biomassafraktion.”
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4

OSÄKERHET I MÄTNINGSBASERADE METODER

För mätningsbaserade metoder som inbegriper övervakning av dikväveoxid krävs enligt bilaga I i förordningen om övervakning och rapportering en förteckning över all relevant utrustning, inbegripet dess mätfrekvens, driftintervall och osäkerhet. Förordningen nämner inga omständigheter under vilka förenklade metoder för att fastställa
osäkerhet är tillämpliga, till skillnad från för beräkningsbaserade metoder.
I enlighet med artikel 42 krävs dock att alla mätningar ska utföras baserat på följande
standarder:
EN 14181 Stationary source emissions – Quality assurance of automated
measuring systems (Utsläpp till utomhusluft – Kvalitetssäkring för automatiska mätsystem)
EN 15259 Air quality – Measurement of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan
and report (Luftkvalitet – Utsläpp och utomhusluft – Strategi, planering, rapportering
och utformning av mätplatser vid emissionsmätningar).
Andra motsvarande EN-standarder.
EN 14181 innehåller t.ex. information om kvalitetssäkringsförfaranden (QAL 2 och 3)
för att minska osäkerheten samt riktlinjer för hur själva osäkerheten ska fastställas.
QAL 1-riktlinjerna finns i EN ISO 14956 Air quality – Evaluation of the suitability of a
measurement procedure by comparison with a required uncertainty measurement
(Luftkvalitet – Utvärdering av en mätprocedurs lämplighet genom att jämföra med en
krävd mätosäkerhet).

Följande anges vidare i artikel 42: ”Om sådana standarder inte finns ska metoderna
baseras på lämpliga ISO-standarder, standarder som offentliggjorts av kommissionen
eller nationella standarder. Om inga offentliggjorda tillämpliga standarder finns, ska
lämpliga utkast till standarder, riktlinjer för branschstandarder för bästa praxis eller
andra vetenskapligt beprövade metoder användas, vilket begränsar snedvridningen
vid provtagning och mätning.
Verksamhetsutövaren ska överväga alla relevanta aspekter av det kontinuerliga mätningssystemet, vilket innefattar placering av utrustningen, kalibrering, mätning,
kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.”
Om lämpliga standarder eller riktlinjer inte innehåller information om fastställandet av
osäkerhet kan vissa aspekter för fastställandet av detta tas från bilaga III.
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5

OSÄKERHET I ALTERNATIVA
ÖVERVAKNINGSMETODER

En verksamhetsutövare kan tillämpa en alternativ övervakningsmetod, dvs. en övervakningsmetod som inte baseras på nivåer för utvalda bränsle-/materialflöden eller utsläppskällor, under förutsättning att vart och ett av följande villkor uppfylls:
Att det inte är tekniskt genomförbart eller skulle medföra orimliga kostnader att tilllämpa minst nivå 1 enligt den beräkningsbaserade metoden för ett eller flera stora
eller små bränsle-/materialflöden samt en mätningsbaserad metod för minst en utsläppskälla knuten till samma bränsle-/materialflöden.
Att verksamhetsutövaren varje år bedömer och kvantifierar osäkerheten i alla parametrar som används för att fastställa de årliga utsläppen i enlighet med ISO:s
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008)32 eller en
annan motsvarande internationellt godkänd standard och inbegriper resultatet i den
årliga utsläppsrapporten.
Att verksamhetsutövaren på ett sätt som är godtagbart för den behöriga myndigheten visar att den övergripande osäkerhetströskeln för hela anläggningens årliga
växthusutsläppsnivå vid tillämpning av den alternativa övervakningsmetoden inte
överstiger
7,5 procent för anläggningar av kategori A
5,0 procent för anläggningar av kategori B
2,5 procent för anläggningar av kategori C.
Ytterligare vägledning för osäkerhetsbedömning finns i bilaga III, särskilt avsnitt 8.4.

32

(JCGM 100:2008) Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in
measurement
(GUM)
(ej
översatt
till
svenska)
finns
på
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html .
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6
6.1

BILAGA I: AKRONYMER OCH RÄTTSAKTER
Akronymer som används

EU ETS ...... EU:s system för handel med utsläppsrätter.
MRV ........... Övervakning, rapportering och kontroll.
MRG 2007 .. Riktlinjerna om övervakning och rapportering, här kallade riktlinjerna från
2007.
MRR ........... Förordningen om övervakning och rapportering.
MID............. Mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG).
MP .............. Övervakningsplan.
CA ............. Behörig myndighet.
NLMC ......... Nationell lagstadgad metrologisk kontroll.
ETSG ......... ETS Technical Support Group (en grupp av ETS-experter som ingår i
IMPEL-nätverket och som har utarbetat viktiga vägledningsdokument för
tillämpningen av riktlinjerna från 2007).
CEMS ......... System för kontinuerlig utsläppsmätning.
MPE ........... Största tillåtna fel (term som vanligen används i nationell lagstadgad metrologisk kontroll).
MPES ......... Största tillåtna fel vid drift (term som vanligen används i nationell lagstadgad metrologisk kontroll).
MS .............. Medlemsstat(er).
GUM ........... ISO:s Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM
100:2008), som kan laddas ned från
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html.
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6.2

Rättsakter

ETS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den
13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG. Direktivet ändrades senast
genom 2009/29/EG. Ladda ned den konsoliderade versionen: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CONSLEG:2003L0087:20090625:SV:PDF
Förordningen om övervakning och rapportering: Kommissionens förordning (EU)
nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SV:PDF
Förordningen om ackreditering och rapportering: Kommissionens förordning (EU)
nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamenhttp://eurtets och rådets direktiv 2003/87/EG.
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:SV:PDF
MRG 2007: Kommissionens beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 om övervakning
och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG. Den nedladdningsbara konsoliderade versionen innehåller alla
ändringar: Riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av dikväveoxid, luftfartsverksamhet, avskiljning, transport i rörledning och geologisk lagring av koldioxid
samt för de verksamheter och växthusgaser som kommer att ingå först från och med
2013
och
framåt.
Kan
laddas
ned
från:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:S
V:PDF
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7

BILAGA II: KONSERVATIVA
MÄTOSÄKERHETER FÖR DE VANLIGASTE
MÄTINSTRUMENTEN

I nedanstående tabeller ges en översikt över konservativa mätosäkerheter för
vissa kategorier av vanliga mätinstrument.
De osäkerhetsvärden och ytterligare villkor som anges i tabellerna nedan ska
endast övervägas om mer specifik information inte finns tillgänglig från mätinstrumentets tillverkare eller från normativa dokument såsom dokument publice33
rade av OIML . Dessa osäkerhetsvärden ska endast övervägas om steg 1 till 4
(se avsnitt 3.1.1.4) är uppfyllda. Om så inte är fallet kan väg CO-2a inte tillämpas. OIML-dokumenten R137 och R117 är relevanta för mätinstrument som
lämpar sig för gaser och vätskor. Dokument R76 är en lämplig källa för mätinstrument för fasta ämnen.
Observera att en tidsperiod för omkalibrering rekommenderas för varje instrument. Detta antyder att kraven för att tillämpa förenkling enligt väg CO-2b (avsnitt 3.1.1.5) kan vara tillämpliga efter varje kalibrering och erbjuda mer tillförlitliga resultat. Detta alternativ ska alltid övervägas innan de standardvärden som
anges nedan övervägs.

Rotormätare
Medium: gas
Relevanta standarder: EN 12480:2002 och A1:2006
Osäkerhet för 0–20 procent av mätområdet: 3 procent
Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 1,5 procent
Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart tionde år
Årlig inspektion av oljenivån i transportören
Appliceringsfilter för förorenad gas
Livslängd: 25 år

Medium: vätska
Osäkerhet för 0–10 procent av mätområdet: 1 procent
Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 0,5 procent
Villkor:
33

32

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år (eller tidigare om flödesvätska som uppgår till 3 500 timmar x mätarens högsta räckvidd har gått genom mätaren)
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
Dokument med tekniska specifikationer som antagits av Organisation Internationale de Métrologie
Légale (OIML). http://www.oiml.org/

-

instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 25 år

Turbinmätare
Medium: gas
Relevanta standarder: EN 12261:2002 och A1:2006
Osäkerhet för 0–20 procent av mätområdet: 3 procent
Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 1,5 procent
Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år
Årlig visuell inspektion
Smörjning av lager var tredje månad (inte för permanentsmorda/oljefria lager)
Appliceringsfilter för förorenad gas
Inget pulserande gasflöde
Livslängd: 25 år
Ingen överbelastning som pågår längre än 30 minuter på över 120
procent av det maximala mätområdet

Medium: vätska
Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 0,5 procent
Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år
Smörjning av lager var tredje månad (inte för permanentsmorda/oljefria lager)
Appliceringsfilter för förorenad vätska
Livslängd: 25 år
Ingen överbelastning som pågår längre än 30 minuter på över 120
procent av det maximala mätområdet

Bälgmätare/membranmätare
Medium: gas
Relevanta standarder: EN 1359:1998 och A1:2006
Osäkerhet för 0–20 procent av mätområdet: 7,5 procent
Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 4,5 procent
Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart tionde år
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 25 år
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Differentialtryckmätare
Medium: gas och vätska
Relevanta standarder: EN ISO 5167
Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 3 procent
Villkor:
-

Årlig kalibrering av tryckgivaren
Kalibrering av differentialtryckmätaren vart femte år
Årlig inspektion av slitage av mynning samt beväxning
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
- Livslängd: 30 år
- Inga korrosiva gaser och vätskor
Riktlinjer för inbyggnad av rörledningsmynningar, om inte annat anges
av tillverkaren: minst 50D fri inflödeslängd före mynningen och 25D efter mynningen: innervägg med slät yta

Venturimeter
Medium: gas och vätska
Relevanta standarder: EN ISO 5167
Gas: Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 2 procent
Vätska: Osäkerhet för 20–100 procent av mätområdet: 1,5 procent

Villkor:
-

Årlig kalibrering av tryckgivaren
Kalibrering av hela mätinstrumentet vart femte år
Årlig visuell inspektion
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 30 år
Inga korrosiva gaser och vätskor

Ultraljudsmätare
Medium: gas och vätska
Relevanta standarder: ISO 17089-1:2010
Gas: Osäkerhet för 1–100 procent av mätområdet: 2 procent
Gas (med klämma på): Osäkerhet för 1–100 procent av mätområdet:
4 procent
Vätska: Osäkerhet för 1–100 procent av det maximala mätområdet:
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3 procent
Villkor:
-

-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år
Årlig inspektion av kontakten mellan omvandlare och rörvägg. Om
kontakten är otillräcklig måste omvandlaraggregatet bytas ut enligt
tillverkarens specifikationer
Årlig inspektion av korrosion på väggar
Årlig inspektion av omvandlare
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 15 år
Inga störningar i frekvenserna
Mediets sammansättning är känt

Riktlinjer för inbyggnad av ultraljudsmätare, om inte annat anges av tillverkaren: Minst 10D fri inflödeslängd före mätaren och 5D efter mätaren.

Vortexmätare
Medium: gas
Gas: Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 2,5 procent
Vätska: Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 2 procent
Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år
Årlig inspektion av sensorer
Årlig inspektion av fyllig kropp
Årlig inspektion av korrosion på väggar
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 10 år
Vibrationsfri installation
Undvik hoppressande stötar

Riktlinjer för inbyggnad av vortexmätare, om inte annat anges av tillverkaren: Minst 15D fri inflödeslängd före mätaren och 5D efter mätaren.

Coriolismätare
Medium: gas och vätska
Gas: Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 1,5 procent
Vätska: Osäkerhet för 10–100 procent av mätområdet: 1 procent
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Villkor:
-

Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart tredje år
Spänningsfri installation
Månatlig kontroll med justering av nollpunkt
Årlig inspektion av korrosion och slitage
Årlig kontroll av sensorer och givare
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 10 år

Oval kugghjulsmätare
Medium: vätska
Osäkerhet för 5–100 procent av mätområdet: 1 procent
Villkor:
-

Viskösa vätskor (olja): Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart femte år
Tunnflytande vätskor: Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vartannat år
Årlig inspektion av slitage
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 30 år

Elektroniskt volymomvandlingsinstrument (EVCI)
Medium: gas
Relevanta standarder: EN 12405-1:2005 och A1:2006
Osäkerhet för 0,95–11 bar och −10–40 °C: 1 procent
-
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Villkor: Rengöring, omkalibrering och vid behov justering vart fjärde
år
Byt batterier (frekvens enligt tillverkarens instruktioner)
Årligt underhåll enligt instruktioner från tillverkaren eller allmänna
instruktioner för mätprincipen
Livslängd: 10 år

8

8.1

BILAGA III: FULLSTÄNDIG
OSÄKERHETSBEDÖMNING FÖR BRÄNSLE/MATERIALFLÖDEN
Inledning

Denna bilaga ger en översikt över den allmänna metoden för att bedöma osäkerhet om inga förenklingar är tillämpliga. Se GUM för närmare information.
Osäkerhetsbedömningen ska i princip omfatta
den angivna osäkerheten hos mätinstrumentet som används
osäkerheten i samband med kalibrering
eventuell ytterligare osäkerhet beroende av hur mätutrustningen används i
praktiken.
Om ytterligare mätningar såsom tryck- och temperaturmätningar krävs måste
även osäkerheten i dessa mätningar beaktas. Om tillverkarens osäkerhetsinformation inte kan tillämpas måste verksamhetsutövaren bevisa och försäkra att
avvikelsen från specifikationerna inte påverkar osäkerheten. Om detta inte är
möjligt måste verksamhetsutövaren göra en konservativ och underbyggd bedömning av osäkerheten. Osäkerheten kan påverkas av bland annat följande:
Avvikelse från arbetsområdet
Olika osäkerheter som beror av belastning eller flöde
Atmosfäriska förhållanden (vind, temperaturvariationer, fuktighet, korroderande ämnen)
Driftsförhållanden (variationer i adhesion, densitet och viskositet, oregelbundet flöde, bristande homogenitet)
Installationsförhållanden (höjning, böjning, vibrationer, vågor)
Om instrumentet används för annat än de tilltänkta medierna
Kalibreringsintervall
Stabilitet på lång sikt.
Allmän fokus bör ligga på det som råkar vara tillämpligt av de viktigaste parametrarna som temperatur, tryck(skillnad), flöde, viskositet osv. Faktorer som
väsentligt påverkar osäkerheten måste tas i beaktande och utvärderas. Osäkerheten kan beräknas med lämplig felfortplantningsformel. Denna bilaga innehåller några exempel på beräkning av en specifik osäkerhet.
Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke. Tabell 2 innehåller en förteckning över
olika påverkansparametrar som kan vara relevanta för osäkerhetsbedömningen. Förteckningen är inte uttömmande, medan vissa aspekter många gånger
kan negligeras eftersom de sannolikt har minimal inverkan på resultatet. Den
kan dock användas som startpunkt vid riskbedömning avseende osäkerhet i
verksamhetsuppgifter och hjälper till att fokusera på de mest relevanta påverkansparametrarna. Tabell 3: Mätinstrumentspecifika påverkansparametrar och
sätt att validera eller mildra dem Tabell 3 innehåller några mätinstrumentspecifika påverkansparametrar.
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Tabell 2:

Påverkansparametrar för fastställande av verksamhetsuppgifter

Påverkansparameter som härrör
från utrustningen
och dess installation

Gasformiga
bränsle/materialflöden

Flytande bränsle/materialflöden

Fasta
bränsle/materialflöden

Turbulens i gasflöden, påverkan från
ytbeläggning, omgivningstemperatur

Turbulens i vätskeflöden, bubblor från
upplösta gaser

Exponering för vind
och strålning

Beteende som pågått en längre tid
(kalibrerings- och
underhållsfrekvens)
Acceptabelt
område

mät-

Elektromagnetiska
fält

Omgivningstemperatur
Beteende som pågått en längre tid
(kalibrerings- och
underhållsfrekvens)
Acceptabelt
område

mät-

Elektromagnetiska
fält
Lagringskapacitet
och övervakning
Fasförändringar

Omgivningstemperatur
Beteende som pågått
en längre tid (kalibrerings- och underhållsfrekvens)
Position på skala
Elektromagnetiska fält
Lagringskapacitet/volymer
Nedåtlutning
transportband

på

Start- och stoppbeteende
Acceptabelt
råde

mätom-

Lagringskapacitet och
övervakning
Vibrationer
Påverkansparameter som härrör
från mediet som
mäts

Temperatur

Temperatur

Renhet/fuktinnehåll

Tryck

Densitet

Komprimeringsfaktor

Viskositet

Tillgänglighet
som
nettovikt (dvs. förpackningar)

Daggpunkt (endast
för vissa gaser)
Korrosionsbenägenhet

Kok- eller smältpunkt (endast under vissa sällsynta
omständigheter)
Korrosionsbenägenhet

Hantering av mediet
Inverkan från torkning
Densitet
Flödesegenskaper
(t.ex. i förhållande till
kornstorlek)
Vidhäftningsförmåga
Smältpunkt
(endast
för vissa sällsynta
konstellationer)
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Tabell 3: Mätinstrumentspecifika påverkansparametrar och sätt att validera eller mildra
dem

Mätning av gaser och vätskor
Mätinstrument

Påverkansparameter

Validerings- eller minskningsalternativ

Turbinmätare

Intermittent flöde, pulsering

Lämpliga verksamhetsparametrar,
undvik pulsering t.ex. genom att
använda kontrollinstrument

Bälgmätare

Korrekt detektering av temperatur Använd elektroniska volymomoch tryck
vandlingsinstrument (EVCI)

Differentialtryckmätare, Skador, grovhet i pipan, stabilitet
venturimeter
hos tryckskillnadsavläsare

Uppfyll kraven i EN ISO 5167

Ultraljudsmätare

Höga ljudsignaler

Minska oljud

Vortexmätare

Pulsering

Undvik pulsering

Coriolismätare

Påfrestning, vibrationer

Bygg in kompensatorer

Oval kugghjulsmätare

Resonanser, föroreningar

Dämpare, filter

Mätning av fasta ämnen
Mätinstrument

Påverkansparameter

Validerings- eller minskningsalternativ

Vägning på transportband

Adhesion, glidning om bandet lutar

Använd horisontellt band

Hjullastarvåg

Adhesion

Nollställ efter varje mätning

Bryggvåg för fordon

Objektet som vägs är inte helt på
vågen (”full draught”)

Använd tillräckligt stora vågar

Behållarvåg, lastbilsvåg, kranvåg

Vind

Använd vindskyddade platser
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8.2

Felfortplantningslagar

Många gånger mäts inte den eftersökta mätstorheten direkt utan beräknas snarare från andra insatsmängder som mäts genom funktionsförhållanden. Exempelvis beräknas volymetriskt flöde (fV) genom att mäta faktorer som densitet (ρ)
och tryckdifferens (∆p) genom förhållandet fV=fV(ρ, ∆p). Osäkerheten för den eftersökta mätstorheten fastställs sedan som den kombinerade standardosäkerheten via felfortplantning.
Det är nödvändigt att skilja mellan följande faktorer för insatsmängder:
Icke-korrelerande (oberoende) insatsmängder
Korrelerande insatsmängder.
Om verksamhetsutövaren använder olika mätinstrument för att fastställa verksamhetsuppgifterna för olika delar av bränsle-/materialflödet kan därmed förknippade osäkerheter antas sakna korrelation.

Exempel: En gasflödesmätning konverteras från m³ till Nm³ genom att ta i beaktande temperatur och tryck som mäts med olika mätinstrument. Dessa parametrar kan allmänt anses sakna korrelation (se avsnitt 8.2.1).
Exempel: Den årliga förbrukningen av kol i ett koldrivet kraftverk fastställs genom att väga partierna som levereras under året med hjälp av samma transportbandsvåg. På grund av glidningseffekterna under drift samt den osäkerhet
som härrör från kalibrering av vågen finns en korrelation mellan de osäkerheter
som härrör från resultatet av vägningarna (se avsnitt 8.2.2).

Detta antagande måste dock utvärderas noggrant varje gång eftersom det kan
finnas en betydande korrelation mellan två insatsmängder om samma mätinstrument, fysiska mätstandard eller referensdatum med betydande standardosäkerhet används.

8.2.1 Icke-korrelerande insatsmängder:
Om de icke-korrelerande insatsmängderna X1,..,Xn används för att beräkna
mätstorheten Y = Y(X1,..Xn) kan osäkerheten för Y fastställas genom:

UY = (

∂Y
∂Y
∂Y
⋅ U X1 ) 2 + (
⋅ U X 2 ) 2 + ... + (
⋅U Xn )2
∂X 1
∂X 2
∂X n

där
UY ........ osäkerhet (absolut värde) för mätstorheten Y
UXi ....... osäkerhet (absolut värde) för insatsmängden Xi.

40

(1)

Exempel 1: Icke-korrelerande insatsmängder
Y = Y(X1, X2) definieras av följande förhållande:

Y = X1 ⋅ X 2
De partiella derivatorna är:

∂Y
= X2
∂X 1

∂Y
= X1
∂X 2

Den absoluta osäkerheten ges då av:

U Y1 = ( X 2 ⋅ U X1 ) 2 + ( X 1 ⋅ U X 2 ) 2
där
UY ........ absolut osäkerhet för mätstorheten Y
UXi ....... absolut osäkerhet för insatsmängden Xi.
Den relativa osäkerheten ges av:

( X 2 ⋅ U X1 ) 2 + ( X 1 ⋅ U X 2 ) 2
UX
UX
UY
= uY =
= ( 1 ) 2 + ( 2 ) 2 = u X1 2 + u X 2 2
2
2
Y
X1
X2
X1 ⋅ X 2
där
uY ........ relativ osäkerhet för mätstorheten Y
uXi ........ relativ osäkerhet för insatsmängden Xi.

Kvadraten av mätstorhetens relativa osäkerhet fastställs därför helt enkelt som
summan av kvadraterna av insatsmängdernas relativa osäkerheter.

Exempel 2: Oberoende osäkerhet i en summa
En ångpanna som framställer processånga drivs med värmegas som bränsle.
Värmegasen som används matas till pannan genom tio olika pipor. Mängden
gas fastställs med tio olika standardstrypflänsar i enlighet med EN ISO 5167.
Osäkerheten som förknippas med fastställandet av den årliga förbrukningen av
värmegas (osäkerhet i en summa) för ångpannan beräknas med följande formel:

u total =

(U 1 ) 2 + (U 2 ) 2 + ... + (U 10 ) 2
x1 + x2 + ... + x10

där
utotal ..... total (relativ) osäkerhet förknippad med fastställandet av värmegasen
Ui ......... osäkerhet (absolut värde) för de enskilda standardstrypflänsarna
xi ......... kvantiteter värmegas som mäts årligen med de olika strypflänsarna
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Exempel 3: Oberoende osäkerhet i en produkt
Ett kraftvärmeverk med flera pannor drivs med naturgas som enda bränsle. Den
mängd som förbrukas årligen fastställs genom ett mätsystem på den centrala
omkopplingsstationen (före distribution till enskilda pannor) som består av en
turbinmätare, en separat tryckmätare och en separat temperaturmätare. Turbinmätaren fastställer flödeshastigheten vid driftsförhållanden.
Standardvolymen naturgas är relevant för utsläppsrapportering. Uppmätt tryck
och temperatur måste tas i beaktande för att konvertera driftkubikmeter till standardkubikmeter. Osäkerheten som förknippas med fastställandet av naturgas i
standardkubikmeter (osäkerhet i en produkt) beräknas därför enligt följande
formel:

u total = uV2 + uT2 + u P2
där
utotal ..... total (relativ) osäkerhet förknippad med fastställandet av naturgasen
uV ........ (relativ) osäkerhet för volymmätningen
uT ........ (relativ) osäkerhet för temperaturmätningen
up......... (relativ) osäkerhet för tryckmätningen

8.2.2 Korrelerande insatsmängder:
Om de korrelerande insatsmängderna X1,..,Xn används för att beräkna mätstorheten Y = Y(X1,..Xn) kan osäkerheten för Y fastställas genom:

UY = (

∂Y
∂Y
∂Y
⋅ U X1 ) + (
⋅ U X 2 ) + ... + (
⋅U Xn )
∂X 1
∂X 2
∂X n

där
UY ........ osäkerhet (absolut värde) för mätstorheten Y
UXi ....... osäkerhet (absolut värde) för insatsmängden Xi.

Exempel 4: Korrelerande insatsmängder
Y = Y(X1, X2) definieras av följande förhållande:
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(2)

Y = X1 ⋅ X 2
Om exemplet ovan beräknades för korrelerande insatsmängder skulle den rela34
tiva osäkerheten erhållas som:

uY = u X 1 + u X 2
Mätstorhetens relativa osäkerhet fastställs därför enkelt som summan av insatsmängdernas relativa osäkerheter.

Exempel 5: Korrelerande osäkerheter i en summa
Ett kraftverk drivs med kol. Den årliga förbrukningen av kol fastställs genom att
väga partierna som levereras under året på en och samma bandvåg. På grund
av glidningseffekterna under faktisk drift samt den osäkerhet som härrör från
kalibrering av bandvågen finns en korrelation mellan de osäkerheter som härrör
från resultatet av vägningarna.
Osäkerheten som förknippas med fastställandet av kolet (osäkerhet i en
summa) beräknas därför enligt följande formel:

utotal =

U1 + U 2 + ... + U n
x1 + x2 + ... + xn

där
utotal ..... total (relativ) osäkerhet förknippad med fastställandet av kolet
Ui ......... osäkerhet (absolut värde) för bältvågen (U1 = U2 = Un)
xi ......... kolkvantiteter i de olika partierna
I detta fall motsvarar den (relativa) osäkerheten som förknippas med fastställandet av kol den (relativa) osäkerheten för bandvågen.

Exempel 6: Korrelerande osäkerhet i en produkt
En mineralindustri fastställer förlusten vid tändning genom att väga produkten
på en bordsvåg före och efter förbränningsprocessen. Förlusten vid tändning är
massdifferensen före och efter förbränningsprocessen med avseende på initial
vikt. Osäkerheterna som förknippas med resultatet av vägningen korrelerar eftersom samma bordsvåg används.
Osäkerheten som förknippas med fastställandet av förlusten vid tändning (osäkerhet i en produkt) beräknas med följande formel:

34

Observera att detta endast är tillämpligt i det mycket speciella fallet då alla insatsuppskattningar
korrelerar med en korrelationskoefficient på 1. Om koefficienten inte är 1 måste mer komplexa
funktioner för kovarians övervägas som inte omfattas av detta dokument. Se GUMFel! Inget
bokmärkesnamn angivet.Error! No bookmark name given. för närmare information (se fotnot
32).
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utotal = u1 + u2
där
utotal ..... är den totala (relativa) osäkerheten förknippad med fastställandet av
förlusten vid tändning
u1,2....... (relativ) osäkerhet för mätningen av massa före och efter uppvärmning

8.3

Fallstudier

Exempel 7: Osäkerhet i mängden lagrat bränsle
Den totala årliga förbrukningen gasolja beräknas från aggregerade tankbilsleveranser. Tankbilarna är utrustade med flödesmätare som är underkastade nationell lagstadgad metrologisk kontroll med ett högsta tillåtna fel på 0,5 procent.
En tankbil kan leverera 25 000 liter gasolja. Enligt årsprognosen förväntar sig
verksamhetsutövaren behöva i genomsnitt 750 000 liter årligen under de kommande åren. Därför förväntas 30 tankbilsleveranser per år.

Annläggningens lagringstank för gasolja har en kapacitet på 40 000 liter. Med
ett tvärsnitt på åtta kvadratmeter är osäkerheten för nivåavläsningar 2,5 procent
av den totala kapaciteten.
Observera att lagringstanken har kapacitet att rymma 40 000/750 000 = 5,3
procent av den kvantitet som används årligen och därför måste beaktas i osä35
kerhetsbedömningen .
Den årliga kvantiteten Q av gasolja fastställs genom formel (10) i avsnitt 6.1.1 i
vägledningsdokument 1:

Q = P − E + ( S begin − S end )
där
P ......... mängd som köpts under hela året
E ......... exporterad mängd (t.ex. bränsle som levererats till delar av anläggningen eller till andra anläggningar som inte ingår i utsläppshandelssystemet)
Sbegin .... lager i gasoljetanken i början av året
Send...... lager i gasoljetanken i slutet av året.

Eftersom mängden inköpt gasolja under hela året (P) inte fastställs genom en
enskild mätning utan som summan av många olika mätningar, dvs. 30 tankbilsleveranser, kan P skrivas som:

35
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I enlighet med artikel 28.2 beviljas undantag om lagringsutrymmena inte kan innehålla mer än
5 procent av den årligen använda mängden bränsle eller material som beaktas. I ett sådant fall får
osäkerhet när det gäller lagerförändringar undantas från osäkerhetsbedömningen.

P = P1 + P1 + .. + P30
där
Pi ......... inköpt mängd från tankbil

36

Nu kan alla insatsmängder för fastställandet av Q anses sakna korrelation .
Under antagandet att ingen gasolja exporteras (E = 0) kan osäkerheten därför
fastställas i enlighet med avsnitt 8.2.1 som en icke-korrelerad osäkerhet av
summor:

uQ =

(U S ,begin ) 2 + (U S , end ) 2 + (U P1 ) 2 + .. + (U P30 ) 2
Sbegin − Send + P1 + .. + P30

uQ ........ total (relativ) osäkerhet förknippad med Q
US, P ..... (absolut) osäkerhet för lagernivåavläsningen eller mängden som tillhandahålls av en tank.

Osäkerheten som härrör från lagernivåavläsningen är samma för båda avläsningarna. Eftersom skillnaden mellan Sbegin and Send inte kan förutspås kan Sbegin-Send antas vara noll. Om alla Pi ytterligare antas vara lika stora mängder med
lika stor absolut osäkerhet kan ekvationen förenklas till:

uQ =

uQ =

2 ⋅ (U S ) 2 + n ⋅ (U Pi ) 2
P

2 ⋅ (40000 ⋅ 2,5%) 2 + 30 ⋅ (25000 ⋅ 0,5%) 2
= 0,21%
750000

Eftersom aktivitetsuppgifterna som härrör från gasoljeförbrukningen måste
anges i ton måste bränslets densitet tas i beaktande. Osäkerheten för att fastställa bulkdensitet med hjälp av representativa prover är omkring 3 procent. Användning av formeln från avsnitt 8.2.1 för icke-korrelerande osäkerheter i en
produkt leder till:
2
u Q (tonnes) = u Q2 (Volume) + u density
= 0,21% 2 + 3% 2 = 3,007%

Även om flödesmätaren hade en relativt låg osäkerhet visar konverteringen till
ton att inverkan från osäkerheten i fastställandet av densiteten bidrar mest till
den övergripande osäkerheten. Ytterligare förbättringar bör därför riktas mot att
fastställa densiteten med lägre osäkerhet.

36

Tankbilens nivåavläsare kan inte anses omfattas av en mätserie på grund av den långa
tidsperioden mellan mätningarna (i början och i slutet av året). Eftersom det fortfarande är samma
mätinstrument som används kan det dock finnas någon typ av korrelation. Antagandet att
inbördes korrelation saknas är ett antagande som gjorts för detta exempel. Man måste i allmänhet
utvärdera, t.ex. genom att fastställa korrelationskoefficienter i enlighet med GUM32, om korrelation
verkligen kan uteslutas.
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Exempel 8: Osäkerhet för bränsle-/materialflöden som delvis överförts till anslutna anläggningar som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem
När anläggningen bara delvis omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och inte
alla delar av anläggningen omfattas av systemet, ska mängdmätningen som
fastställs av en intern undermätare (osäkerheten är 5 procent) för den del som
inte omfattas av utsläppshandelssystemet subtraheras från mängden bränsle/materialflöde som mäts av huvudmätaren som omfattas av nationell metrologisk kontroll (osäkerheten är 2 procent).
Anta att anläggningen använder 500 000 Nm³ naturgas årligen. Från den
mängden naturgas kommer 100 000 Nm³ att överföras och säljas till en anläggning som inte omfattas av utsläppshandelssystemet. För att fastställa naturgasförbrukningen för anläggningen som omfattas av utsläppshandelssystemet
måste naturgasförbrukningen för den anslutna anläggningen subtraheras från
anläggningens totala naturgasförbrukning. Följande kalkyl görs för att bedöma
osäkerheten för naturgasförbrukningen för anläggningen som omfattas av utsläppshandelssystemet:

u sourcestream =

(2% ⋅ 500.000) 2 + (5% ⋅ 100.000) 2
= 2,8%
500.000 + (−100.000)

Observera att osäkerheten för huvudgasmätaren under nationell metrologisk
kontroll inte behöver bedömas. Osäkerheten för den interna undermätaren som
inte garanteras av nationell metrologisk kontroll måste bedömas och bekräftas
innan osäkerheten som förknippas med bränsle-/materialflödet kan fastställas.

8.4

Osäkerhet i hela anläggningen (alternativa metoder)

Detta avsnitt är relevant om åtminstone delar av anläggningens utsläpp
övervakas med en alternativ övervakningsmetod.

Exempel 9: Övergripande osäkerhet i alternativa metoder
En anläggning i kategori A har förbränt uteslutande naturgas under den andra
handelsperioden, med årliga utsläpp på 30 000 ton koldioxid. Eftersom bränslet
erhålls genom en affärstransaktion underkastad nationell lagstadgad metrologisk kontroll får osäkerheten som härrör från verksamhetsuppgifter vara 2,0
procent enligt det högsta tillåtna felet som tillåts av relevant nationell lagstiftning. Dessa 2 procent kommer även att vara osäkerheten som härrör från de totala utsläppen eftersom alla beräkningsfaktorer som tillämpas är standardvär37
den och, för enkelhetens skull, här inte påverkar osäkerheten .

37
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Observera att även ett standardvärde (dvs. IPCC-värden eller värden från en nationell
inventering) uppvisar osäkerhet i värdet. Även denna osäkerhet måste tas i beaktande genom att
beräkna osäkerheten för bränsle-/materialflödet från den oberoende osäkerheten i produkten (se
exempel 3) med hjälp av felfortplantning.

Eftersom omfattningen för EU:s utsläppshandelssystem utökas från och med
2013 (den tredje handelsperioden) måste ett ytterligare bränsle-/materialflöde
inkluderas i tillståndet för utsläpp av växthusgaser och måste därmed övervakas. Verksamhetsutövaren bevisar på ett sätt som är godtagbart för den behöriga myndigheten att det inte är teknisk möjligt att tillämpa minst nivå 1, dvs. installera ett mätsystem, och föreslår en alternativ metod. Verksamhetsutövaren
tillhandahåller bevis i enlighet med tillståndet för utsläpp av växthusgaser att en
osäkerhetsbedömning för bränsle-/materialflödet ger en osäkerhet (konfidensintervall på 95 procent) på 18 procent. De förväntade utsläppen från
bränsle/materialflödet är 12 000 ton koldioxid årligen.
Om en alternativ metod tillämpas för en anläggning i kategori A måste verksamhetsutövaren visa att osäkerheten för hela anläggningens utsläpp inte överskrider 7,5 procent. I det givna exemplet måste verksamhetsutövaren beräkna
osäkerheten med hjälp av ekvationen

Emtotal = Em NG + Em FB
där
Emtotal .. anläggningens totala utsläpp
EmNG ... utsläpp till följd av förbränning av naturgas (35 000 ton koldioxid)
EmFB ... utsläpp från bränsle-/materialflödet som övervakas med en alternativ
metod (12 000 ton koldioxid)

Eftersom den (relativa) osäkerheten för de totala utsläppen kan tolkas som osäkerheter i en summa kan den övergripande osäkerheten beräknas genom:

u total

(2,0% ⋅ 35.000) 2 + (18% ⋅ 12.000) 2
=
= 4,8%
35.000 + 12.000)

Osäkerheten som härrör från utsläppen från hela anläggningen överstiger inte
7,5 procent. Den föreslagna alternativa metoden kan därför tillämpas.
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