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Få klarhed og kontrol over vandkvaliteten
Måling af vandkvalitet kan være med til at sikre, at regler og retningslinjer  
for vandmiljø overholdes til gavn for mennesker, dyr og naturen.

Blue North kan hjælpe dig med at…

• Få klarhed om vandets kvalitet og indholdsstoffer i vandet
• Forstå årsagen og omfanget til problemer i vandet
• Få overblik over, hvilke perioder problemerne opstår,  

bliver bedre eller værre
• Få klarhed over, om der er tale om spildevand og overfladevand
• Sikre at retningslinjer overholdes i forhold til udledning af kemikalier
• Undgå overraskelser fx højt indhold kemikalier, olie og gummi i vandet 
• Få situationen under kontrol og sikre god vandkvalitet.

Det er vigtigt at måle og forstå vandets kvalitet, fordi…

• God vandkvalitet gavner mennesker, dyr og natur
• Spildevand, der løber ud i åer og søer, forurener miljøet
• Udledning af for meget spildevand kan medføre store bøder
• Hurtig indsats er nødvendig
• Ved at forstå sammensætningen af kemien i vandet, kan den rette  

indsats planlægges.

Måling af vandkvaliteten en god ide, når…

• Der er mistanke om en for stor koncentration af uønsket kemi i vandet
• Når man ønsker at kende vandkvaliteten
• Når man ønsker at kende mængden og sammensætningen af  

kemi i spildevand.

Måling af vandkvalitet

Et sundt vandmiljø med god  
vandkvalitet gavner mennesker, 

dyr og naturen.

Højteknologisk udstyr tilpasset den specifikke opgave
 
Blue North anvender højteknologisk og egenudviklet udstyr til 
måling og kalibrering af spilde- og regnvand.  
 
Måleudstyret tilpasses altid den specifikke opgave.

Blue North Dataserver

Blue North har egen dataserver
og benytter nyeste teknologi

til indsamling af data. Det
sikrer høj datakvalitet og

data baseret på Big Data koncept.

Data kan eksporteres direkte til
SRO via API eller downloades som 

CSV-fil.

Om Blue North

Blue North er en ingeniørvirksomhed
med speciale i vand og vandmåling. Vi

måler vandkvalitet, flow, overløb og 
uvedkommende vand i danske / 

nordiske vandmiljø.

Ved hjælp af egen -og specialudviklet 
måleudstyr leverer vi valide og 

dokumenterede data, der kan bruges 
som beslutningsgrundlag for evt. 

tilpasninger af vandmiljø.

Læs mere på
www.bluenorth.dk


