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Internationale standarder har en central be-
tydning for mange nationale miljøprøvningsla-
boratorier, som yder nødvendige miljøanalyser 
til kommuner og regioner i Danmark. For det 
danske R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium 
giver standarderne et ensartet grundlag til at 
analysere kvaliteten af drikkevand og vandkvali-
tet af åer, vandløb og badevand, hvilket bevirker, 
at dokumentation kan gives til myndigheder og 
virksomheder.

”Det akkrediteringsmærke, vi 
har på vores analyser og rap-
porter af vandkvalitet, er vigtigt 
for os, for det er et bevis overfor 
myndigheder og vores kunder 
på, at vi lever op til de speci-
fikke krav for vandmiljømåling, 
som fremgår af myndigheds-
kravene. Det er med til at sikre 
tilliden til vores resultater hos 
myndighederne.” 
Morten Due, Administrerende direktør,  

R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium.

Praktisk kendskab til ledelsessystemer for 
laboratorier
FORCE Technology’s fagspecialister indenfor 
kvalitetsledelsessystemer deltager i DS standar-
diseringsudvalget S-335 ’Overensstemmelses-
vurdering’. R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium 
har stor glæde af at kunne følge med i, hvad der 
sker specielt indenfor standarderne for krav til 
testlaboratorier. Det har stor værdi, at FORCE 
Technology qua sin faglige ekspertise indenfor 
ledelsessystemer for laboratorier spiller en aktiv 
rolle i det nationale og internationale standardi-
seringsarbejde.

”Det er vigtigt for os, at FORCE Technology delta-
ger i standardiseringsarbejdet, for de anvender 
selv de pågældende standarder i dagligdagen. 
Deres praktiske kendskab til de relaterede 
målemetoder kan inddrages, når standarderne 
udarbejdes og revideres,” siger Morten Due.

Speciale i laboratoriers kvalitetsstyring
FORCE Technology har gennem årtier fastholdt 
en førende position indenfor kvalitetsstyring i 
prøvningslaboratorier. Med udgangspunkt i stan-
darderne med troværdige og tillidsfulde målinger 
og beregninger for øje har teamet oparbejdet 
en omfattende viden og kendskab til praktisk 
styring af aktiviteterne i laboratorierne.

CASE 

Standarder sikrer homogene 
miljømålinger
Standarder er med til at understøtte troværdige og tillidsfulde 
miljøprøvninger. Med det følger et behov for, at standarderne 
omfatter de rette krav til miljølaboratoriers processer og metoder. 
Her spiller FORCE Technology en vigtig rolle specielt indenfor krav 
til ledelsessystemer for laboratorier.

R. Dons’ Vandanaly-
tisk Laboratorium
Morten Due 
Administrerende direktør
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Denne viden om laboratorieaktiviteter bringer 
FORCE Technology i spil både nationalt og inter-
nationalt som deltager i standardiseringsarbej-
det. Deltagelsen i DS S-335 udvalget er mål-
rettet mod krav til virksomheders resultater og 
vurderinger af prøvningsresultaternes overens-
stemmelse med de givne krav. Som Danmarks 
repræsentant i de europæiske ISO CASCO’s 
tekniske arbejdsgrupper WG 29, WG 32 og WG 
44 har FORCE Technology bidraget med input og 
kommentarer til de tilhørende standarder, herun-
der også standarder under revision.

FN’s verdensmål nr. 6: 
Bæredygtig drikkevands-
forvaltning
Frem til 2030 stiller FN’s ver-
densmål krav om bæredygtig 
udvikling for vandforsyning 
til gavn for både mennesker 
og planeten, vi bor på. For 
at kunne indfri og udvikle en 
bæredygtig udvikling af FN’s 
Verdensmål om drikkevand-
forvaltning er det essentielt, 
at laboratorierne gennem 
miljømålinger har kendskab til 
den faktiske vandkvalitet.

R. Dons’ Vandanalytisk 
Laboratorium
R. Dons’ Vandanalytisk Labo-
ratorium A/S udfører fysisk, 
kemisk og bakteriologisk 
kontrol af vand. Laboratoriet 
samarbejder med brøndbore-
re, vandværker og rådgivere 
omkring prøvetagning og ana-
lyse af vandkvalitet. Firmaet 
er DANAK-akkrediteret efter 
DS/ISO 17025.
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