
Reducér støj- og miljøforurening  

Hvordan kan arbejde, der udføres udenfor, skade folkesundheden og det omgivende miljø? Støv kan 

nedbringe kvaliteten af luften, støjforurening kan være skadeligt for medarbejderne og offentligheden, og 

vibrationer kan forårsage skade og generelle skader på ejendomme i nærheden. 

Overvågning af disse faktorer og beskyttelse mod potentielt farlige forhold kan være vanskeligt at håndtere 

uden pålidelig dataopsamling og overvågning. Af denne grund benytter flere og flere virksomheder sig af 

kontrolteknologi for at måle risikoniveauet og sikre, at de overholder de miljømæssige grænser og 

retningslinjer, samtidig med at de også beskytter mod sundhedsmæssige farer og skader. 

Hvorfor foretage overvågning af grænseværdier? 

Overvågning af den omgivende luft og støjmåling på byggepladser er vigtige faktorer, som hjælper 

virksomheder med at overholde de kontrolforanstaltninger og grænseværdier, der kræves for at de kan 

gennemføre projektet. I sidste ende kan grænseovervågning hjælpe med at beskytte omdømme og 

indtægter for byggefirmaer og andre industrivirksomheder. Hvis der opstår klager, har de ansvarlige 

virksomheder, der anvender overvågning af grænseværdier, de nødvendige beviser for, at de har  overholdt 

de operationelle krav. Beviser i form af data fra et grænseovervågningssystem er også nyttige, hvis en 

arbejdsplads beskyldes for forurening eller andre problemer, der egentlig er forårsaget af en anden 

operation. Man kan reagere hurtigt og minimere skaderne på omdømmet. E-mail- og sms’er kan også 

indstilles til alarmer, når støj-, støv- eller vibrationsniveauer overskrider de opsatte grænseværdier, hvilket 

gør det muligt at udføre forebyggende handlinger, før klager opstår. Dette gør det muligt for byggepladser, 

at hjælpe med at opretholde gode forhold til deres naboer. 

Miljørisici og sundhedsmæssige konsekvenser 

Tung industriel produktion var engang en drivkraft for landets økonomi, men nu er mange af disse tidligere 

industriområder under ombygning, og det udgør en stor fare for nye byggerier. Udbedring af forurenede 

områder, kan vise sig at være en udfordrende opgave; effektive grænseovervågningsløsninger kan 

imidlertid hjælpe med at afbøde miljøproblemer under konstruktionen ved effektiv måling af eksponering 

for giftige stoffer. 

Miljøovervågning bør bruges til kortvarig kontrol af emissioner fra lokalitetsrelaterede kemikalier. Tidlig 

påvisning af emissioner vil hjælpe den byggeansvarlige med at mindske og reducere eksponeringen for 

emissioner til de omkringliggende områder i overensstemmelse med lovmæssige grænseværdier. 

Overvågningsløsning fra Casella 

Guardian2 byggepladsovervågningssystem muliggør samtidig overvågning af støj, støv og vibrationer samt 

vindhastighed og vindretning til måling af emissioner på stedet. Med en fast fotoioniseringsdetektor (PID) 

er Guardian2 også i stand til at måle flygtige organiske forbindelser (VOC'er) op til 6.000 ppm (dele pr. 

million). Guardian2, der drives af solenergi eller batteri, er en perfekt statisk løsning til grænseovervågning. 

Casella Dust Detective er det ideelle værktøj til kontrolmålinger. Den består af Microdust Pro og en 

personlig prøvetagningspumpe, begge i et robust kabinet, som er IP65 godkendt. Det betyder, at du kan 

bruge Casella Dust Detective både indendørs og ude, og det sorte kabinet er samtidig diskret. Casella Dust 



Detective har batterier, som holder op til 13 timer. Insight softwaren genererer grafer og oversigtsdata, så 

du nemt kan identificere tendenser i støvniveauer, hotspots og områder, så du kan træffe de rigtige 

beslutninger med henblik på de videre foranstaltninger. 

Artiklen fra Casella er oversat fra engelsk  

 


