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Bestemmelse af aggressiv carbondioxid har igennem mange år givet anledning til 
vanskeligheder ved tolkning af de opnåede resultater, idet der ofte blev bestemt aggressiv 
carbondioxid i prøver, som ud fra en geokemisk betragtning ikke kunne være aggressive, 
f.eks. grundvandsmagasiner i kalk. Metoden, DS 236, fungerer fint for prøver, der har et reelt 
indhold af aggressiv carbondioxid. Efter mange forsøg på at identificere årsagen til 
uforklarlige målinger af aggressiv carbondioxid blev det i 2014 besluttet at indføre en anden 
metode, som ikke er baseret på måling, sådan som det hidtil har været tilfældet, men på 
beregning ud fra en række af de øvrige komponenter i vandprøverne. 

Noget tilsvarende er sket i Tyskland, hvor Deutsches Institut für Normung (DIN) fra 1995 
beskrev 5 metoder til bestemmelse af aggressiv carbondioxid, hvoraf de tre var baseret på 
beregning og de to på måling. Den ene af de to målemetoder er i høj grad sammenlignelig 
med DS 236, som er den metode, der hidtil har været anvendt i Danmark. I 2012 skiftede 
DIN helt til en beregningsmetode. 

Fra 1. november 2015 er det i Danmark muligt at anvende såvel målemetoden, DS 236, som 
en beregningsmetode, baseret på en oversættelse af DIN-metoden fra 2012. Begge metoder 
har sine styrker og svagheder, som bør indgå i laboratoriets valg af metode, jf. 
metodedatablad M031. 

Det er forventningen, at denne valgmulighed vil betyde, at de hidtil uforklarlige måleresultater 
med aggressiv carbondioxid i prøver med højt indhold af hydrogencarbonat kan undgås, når 
beregningsmetode anvendes.  

Beregningsmetoden er følsom for korrekthed i måling af pH i vandprøven. Det er derfor af 
stor vigtighed, at pH måles forskriftsmæssigt, og at der ved målingerne tages højde for, at 
prøver med indhold af aggressiv carbondioxid samtidig ofte er ionfattige med deraf følgende 
udfordringer ved måling af pH. For ionfattige prøver kan det derfor være hensigtsmæssigt 
fortsat at anvende målemetoden DS 236.  

 


