Registrering af overløb
Effektiv registrering og overvågning af overløb
Vi sikrer, at overløb registreres, overvåges og håndteres i henhold til
gældende lovkrav.

Blue North kan hjælpe dig med at…
•
•
•
•
•
•
•

Sikre effektive og præcise vandføringsmålinger med professionelt udstyr
Sikre korrekt kalibrering af overløb
Sikre korrekt og løbende registrering af overløb
Sørge for at data logges og bogføres iht. gældende lovkrav om overløb
Udarbejde dokumentation iht. gældende lovkrav om overløb
Løbende overvågning og håndtering af overløb
Sparring og vejledning til at undgå overløb.

Det er vigtigt at undgå overløb, fordi…
•
•
•
•
•

Overløb er usundt for miljøet – både for mennesker, dyr og planter
Overløb skaber utryghed i fx rekreative områder
Massive mængder regn ligger et stort pres på drænings- og kloaksystemer
Manglende overløbsregistrering kan medføre bøder
Overløb og et usundt vandmiljø kan give negativ presseomtale.

Overløb kan opstå og bør overvåges ved…
•
•
•

Store mængder regn og skybrud
Uvedkommende vand
Tilslutning af nye boligområder til eksisterende ledningsnet.

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.

Manglende overløbsregistrering
kan medføre bøder.

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
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