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Om metrologi og EURAMET
 Metrologi er videnskaben om og anvendelsen af målinger. Et grundlæggende bidrag fra 

metrologiorganisationers side er den sporbarhedskæde, der følger de højeste standarder for 
måling. Herved sikres tilliden til alle måleresultater.

 På verdensplan findes der fem regionale metrologiorganisationer, som ved hjælp af 
permanente sammenligninger fastholder sporbarhedskæden, således at målinger kan 
spores tilbage til standardenheder. Der blev oprindeligt opnået enighed om denne 
fremgangsmåde i 1875! 

 Nationale metrologiinstitutter og udpegede institutter fra 37 europæiske lande grundlagde 
EURAMET e.V. og oprettede det første europæiske program for metrologisk forskning i 
2007.

Det løbende europæiske program for metrologisk forskning (EMRP)

 EMRP vil i løbet af dets syvårige løbetid finansiere mere end 120 forskningsprojekter 
(340 mio. EUR) og omkring 330 forskningslegater på bl.a. følgende områder:

 Metrologi for sundhed forbedrer sundhedspleje (f.eks. gennem tidligere påvisning af 
sygdomme) og patientbeskyttelse (f.eks. mod stråling) og fremmer relaterede europæiske 
industriers og tjenesteydelsers konkurrenceevne. 

 Metrologi for energi støtter en vellykket gennemførelse af et intelligent elforsyningsnet i 
Europa eller forbedrer effektiviteten i traditionelle kraftværker med en betydelig 
indvirkning på nedbringelsen af energiforbruget og reduktionen af emissioner. 

 Metrologi for miljøet omfatter ensartede rumbaserede målinger, således at der kan 
sammenlignes med data, som er indsamlet fra andre kilder. Salinitetsmålinger giver 
videnskabsmænd mulighed for at få en bedre forståelse af havstrømme. 

Det nye europæiske metrologiprogram for innovation og forskning (EMPIR)
 Forskningsprogrammerne har i betydeligt omfang øget samarbejdet mellem europæiske 

lande. 28 lande deltager i EMPIR, hvoraf 23 er EU-medlemsstater, og fem er tredjelande. 

 Behandlede emner omfatter grundforskning, store udfordringer inden for energi, miljø og 
sundhed, industri og innovation, standardisering og kapacitetsopbygning. 

 EMPIR har til formål at øge erhvervslivets anvendelse og forbedre standardisering og 
understøtter et bæredygtigt og integreret europæisk metrologilandskab. 

 Der er foreslået et budget på 600 mio. EUR til EMPIR. Der er afsat 90 mio. EUR af 
Kommissionens bidrag (hvilket svarer til 30 % af Kommissionens samlede bidrag) til 
institutter, der ikke stammer fra det metrologiske område. Medlemsstaterne finansierer og 
overtager gennemførelsen af programmet (med en kontant betaling på 30 mio. EUR).

Der kan indhentes yderligere oplysninger ved at kontakte formanden for EURAMET, dr. 
Kamal Hossain, National Physical Laboratory (NPL), Det Forenede Kongerige, på 



telefonnummer: +44 20 8943 6024 eller e-mail: chairperson@euramet.org eller ved at besøge 
EURAMET's websted på www.euramet.org.


