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Den 6. november 2008 vil foreningen DANIAmet blive dannet af de tre
organisationer DANIAmet-NMI, DANIAmet-CLM og DANIAmet-CDFM.
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DANIAmet dannes for at samle de udøvende dele af dansk metrologi i en
forening og herigennem styrke dansk metrologis synlighed og koordineringen mellem de udøvende aktører.
Aktører uden for den udøvende del af dansk metrologi får med DANIAmet
for første gang mulighed for kun at henvende sig et sted for at få alle dele
af dansk metrologi i tale. Samtidig får dansk metrologi for første gang en
fælles talsmand, som kan udtale sig på vegne af alle de udøvende aktører
i den decentrale danske metrologistruktur. Dette vil gøre kommunikationen mellem de udøvende dele af dansk metrologi og omverdenen
smidigere til gavn for begge parter. Dannelsen af DANIAmet forventes
også at føre til en øget formidling af viden fra metrologiinstitutterne til
omverdenen.
For de udøvende dele af dansk metrologi vil den øgede koordinering mellem aktørerne sikre at viden deles på en hensigtsmæssig måde, forsimple
deltagelse i tværinstitutionelle forskningsprojekter, forøge synligheden af
dansk metrologi overfor de bevilligende myndigheder og derved alt i alt
gøre det daglige arbejde lettere.
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DANIAmet ønsker, at dansk metrologi i fremtiden må omfatte flere områder, end det gør nu, og DANIAmet ser derfor gerne, at danske organisationer, der har medlemmer, som udøver metrologi, søger om medlemskab.
Dette kunne for eksempel være organisationer af referencelaboratorier
indenfor fødevarer, sundhed og miljø.
De tre organisationer, som nu danner DANIAmet, deler i høj grad medlemsskare. De tre organisationer repræsenterer væsentlige udøvende dele
af dansk metrologi, og de har alle eksisteret igennem en årrække om end
under andre navne. De tre organisationer vil fortsat hver for sig arbejde
for at styrke den del af dansk metrologi, som har deres særlige interesse.
DANIAmet-NMI har hidtil heddet DANIAmet, men har afgivet navnet til
den nye forening. NMI er en forkortelse for nationalt metrologiinstitut, og
DANIAmet-NMI er netop en organisation af de ”virksomheder”, som driver
mindst (en del af) ét nationalt metrologiinstitut. Et nationalt metrologiinstitut er en samlebetegnelse for primærlaboratorier og danske nationale
referencelaboratorier, som defineret i måleteknisk meddelse MM.240 fra
DANAK (udgivet den 17. december 2007). DANIAmet-NMI arbejder blandt
andet for at udveksle erfaring og koordinere mellem de forskellige metrologiområder og for at fremme den fundamentale metrologi i Danmark.
DANIAmet-CLM er det hidtidige Center for Legal Metrologi, som samler de
vigtigste aktører indenfor legal metrologi. Dette er ”virksomheder”, der
udfører verifikation, typeprøvning og kontrol. Vigtige arbejdsområder for
DANIAmet-CLM er deltagelse i standardiseringsarbejde, både nationalt og
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internationalt samt at informere såvel erhvervslivet som myndighederne
om legal metrologi.
Center for Dansk Fundamental Metrologi er nu blevet til DANIAmet-CDFM.
Denne organisation består af GTS-virksomheder, der driver nationale metrologiinstitutter. DANIAmet-CDFM har som en af sine opgaver at samarbejde med dansk erhvervsliv og myndigheder omkring udvikling af og finansiering af metrologikompetence, som understøtter den teknologiske
service.
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