
Hvad nu hvis man i drikkevandsboringer kan måle for andre stoffer end 

nitrat? 

 

 

Just-measure er en startup som vil udvikle et samlet koncept til billige, hurtige og sikre målinger af 

næringsstoffer i vand.  Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data, hvor data fra 

sensorerne sendes til en cloud-platform, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web 

og app. 

Konceptet er målrettet måling af nitratudledning i vandløb og drænrør samt vandværkernes 

overvågning af drikkevandskvaliteten. Men hvad nu hvis det var muligt at måle koncentrationen af 

andre stoffer, herunder  

PFOS/PFAS, saline (saltvandsindtrængning i grundvand og derved også i boringer), PH, pesticider 

osv.? Findes der sensorer, som ville kunne bruges til dette formål (at opsamle og videregive data) 

eller kræver andre stoffer forsat vandprøver til laboratorie for at kunne fastsætte koncentrationerne 

for disse? Og hvilken betydning ville disse målinger have for Just-measure – ville det gøre Just-

measures løsning mere relevant og efterspurgt? 

Forslag til mulige fokusområder: 

Stoffer i vand og miljø, sensorer, vandforsyning, drikkevandsboringer, miljø, miljøpåvirkning, 

drikkevand, laboratorie 

• Undersøgelse/udvikling af sensorer til måling af koncentrationen af andre stoffer herunder 

PFOS/PFAS, saline (saltvandsindtrængning i grundvand og derved også i boringer), PH, 

pesticider osv.? Findes der sensorer, som ville kunne bruges til dette formål (at opsamle og 

videregive data) 

• Hvilken betydning kunne det få for Just-measure, hvis virksomheden kunne levere data for 

flere stoffer? 

• Hvad vil myndigheder og interesseorganisationer efterspørge nu og i fremtiden? 

 

 



Potentielle samarbejdsvirksomheder og organisationer: 

 

Just-measure tilbyder et online monitoreringssystem, som giver hurtigere og mere sikre tal for den 

faktiske nitratudledning. Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data, hvor data fra 

sensorerne sendes til en cloud-platform, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web 

og app. Læs mere her: http://just-measure.com/  

 

Det får du som studerende ud af at være med i What If Lab: 

• En skrivebordsplads i et innovativt miljø blandt andre studerende og iværksættere 

• God og gratis kaffe i ubegrænsede mængder 

• Et styrket erhvervsnetværk – både med din samarbejdsvirksomhed, og med andre 

virksomheder fra branchen.  

• Adgang til og vejledning omkring: analyser og behov, adgang til rensningsanlæg + 

vandboring, laboratoriefaciliteter og udstyr til vandanalyser, samt meget andet.  

• Relevant erhvervserfaring – allerede inden du dimitterer fra studiet 

• Hvem ved, måske er What If Lab vejen til dit første job? 

Ansøg og kontakt 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ansøg direkte ved at sende en kort ansøgning på 

mail til Maja Arenfeldt Kragh 30136566 mak@cleancluster.dk  

 

http://just-measure.com/
mailto:mak@cleancluster.dk

