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Metrologi och Euramet
 Metrologi är läran om och tillämpningen av mätning. Ett av metrologiorganisationernas 

viktigaste bidrag är den spårbarhetskedja som följer de högsta normalerna, vilket 
säkerställer alla mätresultats tillförlitlighet.

 Det finns fem regionala metrologiorganisationer i världen som upprätthåller 
spårbarhetskedjan till standardenheter med hjälp av fortlöpande jämförelser, i enlighet 
med vad som beslutades redan 1875! 

 Nationella metrologiinstitut och utvalda institut från 37 europeiska länder grundade 
Euramet e.V. med det första europeiska forskningsprogrammet för metrologi 2007.

Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP)

 Under de sju år som EMRP löper kommer programmet att finansiera över 
120 forskningsprojekt (340 miljoner euro) och ca 330 forskarstipendier på följande 
områden:

 Metrologi för hälsa förbättrar sjukvården (t.ex. genom att sjukdomar upptäcks tidigare) 
och patientskyddet (t.ex. mot strålning), och främjar konkurrenskraften inom europeiska 
näringar och tjänstesektorer som är knutna till dessa områden. 

 Metrologi för energi stöder ett framgångsrikt genomförande av ett smart elnät i Europa 
eller effektiviserar traditionella kraftanläggningar, vilket avsevärt bidrar till att minska 
energiförbrukningen och utsläppen. 

 Metrologi för miljön omfattar enhetliga rumsbaserade mätningar som möjliggör 
jämförelser med uppgifter som inhämtats från andra källor. Mätningar av saliniteten gör 
det möjligt för forskare att bättre förstå hur havens strömmar rör sig. 

Det nya europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (EMPIR)
 Forskningsprogrammen har ökat samarbetet mellan europeiska länder. 28 länder kommer 

att delta i EMPIR, av vilka 23 är EU-medlemsstater och 5 är icke EU-medlemsstater. 

 Frågor som tas upp omfattar grundforskning, stora utmaningar inom energi, miljö, hälsa, 
industri och innovation, standardisering och kapacitetsuppbyggnad. 

 EMPIR har för avsikt att öka den industriella användningen och förbättra 
standardiseringen, och understöder ett hållbart och integrerat europeiskt 
metrologilandskap. 

 EMPIR föreslås få en budget på 600 miljoner euro. Av kommissionens bidrag är 
90 miljoner euro (30 % av kommissionens bidrag) reserverade för andra institut än 
metrologiinstitut. Medlemsstaterna kommer att betala och ta över programgenomförandet 
(med en kontantbetalning på 30 miljoner euro).

Vänligen kontakta EURAMETs ordförande, Dr. Kamal Hossain, National Physical 
Laboratory (NPL), Förenade kungariket, på följande telefonnummer: +44 20 8943 6024 eller 



via e-post: chairperson@euramet.org för ytterligare information, eller besök 
EURAMETs webbplats www.euramet.org.


