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Sammenfatning 

 
Baggrund 
Referencelaboratoriet gennemførte i 2014 en opsamling af erfaringer om analysemetoder 
baseret på data fra præstationsprøvninger i perioden 2009 – 2013. Her blev det konstateret, at 
analysekits for biokemisk oxygenforbrug (BOD) og total nitrogen (TN), som var repræsenteret i 
præstationsprøvningerne, kunne opfylde krav til analysekvalitet i bekendtgørelse om kvalitets-
krav til miljømålinger. Tilsvarende resultater blev set ved erfaringsopsamling for perioden 2002 
– 2008.  

BOD og TN er begge metodeafhængige parametre, og der er i bekendtgørelse om kvalitets-
krav til miljømålinger stillet krav om, hvilke metoder der kan anvendes, med specifikationer i 
metodedatablade: for BOD reference /6/ og /5/ i henholdsvis renset og urenset spildevand og 
for TN reference /7/ i både renset og urenset spildevand. 

Nærværende rapport indeholder en sammenligning af metodebeskrivelser for alment anvendte 
analysekits samt en videregående analyse af data fra præstationsprøvningerne og giver vur-
dering af, om der er mulighed for at åbne for anvendelse af kit-baserede metoder for BOD eller 
TN. 

Resultater 
BOD i tilløbsvand (urenset spildevand) 
Krav til analysemetode for BOD i tilløbsvand findes i metodedatablad M017. Den krævede 
metode er EN 1899-1. 

Metodespecifikationer for de analysekits, der kan komme på tale til måling i tilløbsvand, dvs. 
Hach LCK555, Macherey-Nagel 985 822 og Merck 1.00687, er sammenlignet med den kræ-
vede metode, EN 1899-1.  

Sammenligningen viste ingen eller ubetydelig forskel mellem analysekits og EN 1899-1 på 
følgende punkter: 

• måleområde, 

• fremstilling af podet fortyndingsvand, 

• tilsætning af næringsstoffer, 

• podemateriale, 

• koncentration af nitrifikationshæmmer, ATU, 

• inkubationstemperatur og 

• inkubationstid.  

På nedenstående punkter var et eller flere kits forskellig fra EN 1899-1: 
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• Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve samt homogenisering. Alle analysekits 
udtager meget mindre volumen end EN 1899-1, og der mangler beskrivelse af proce-
dure for homogenisering. 

• Udførte målinger. Analysekits fra Macherey-Nagel og Merck er sammenlignelige med 
den krævede metode, mens analysekits fra Hach ikke måler oxygenindhold ved analy-
sens start. 

• Krav til oxygenforbrug efter endt inkubation. Analysekits fra Hach og Merck tillader la-
vere slutkoncentration af oxygen end EN 1899-1 i en grad, som kan have betydning 
for analysekvaliteten, mens kittet fra Macherey-Nagel kun afviger ubetydeligt fra EN 
1899-1. 

• Beregning af BOD. Analysekits fra Merck og Hach har beregningsmetoder, der afviger 
fra EN 1899-1. Beregningsmetode for analysekittet fra Macherey-Nagel er i overens-
stemmelse med den krævede metode. 

• Reference: Analysekits fra Hach og Macherey-Nagel refererer til EN 1899-1, mens der 
mangler metodereference for analysekittet fra Merck. 

Information om den generelle analysekvalitet findes for Hach LCK555, som samlet for informa-
tioner fra præstationsprøvninger og information stillet til rådighed fra producenten typer på, at 
Hach LCK555 i gennemsnit giver ca. 8% lavere resultat end standardmetoder. Resultaterne fra 
præstationsprøvninger tyder på, at hverken den krævede metode, EN 1899-1, eller Hach 
LCK555 giver en tilfredsstillende sammenlignelighed mellem laboratorier. Der findes ikke data 
fra præstationsprøvninger for analysekits fra Macherey-Nagel og Merck. 

BOD i afløbsvand (renset spildevand) 
Krav til analysemetode for BOD i afløbsvand findes i metodedatablad M045. Den krævede 
metode er Reflab metode 2. 

Metodespecifikationer for de analysekits, der kan komme på tale til måling i afløbsvand, dvs. 
Hach LCK554, Macherey-Nagel 985 825 og Merck 1.00687, er sammenlignet med Reflab me-
tode 2.  

Sammenligningen viste ingen eller ubetydelig forskel mellem analysekits og Reflab metode 2 
på følgende punkter: 

• Måleområde, 

• mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve og homogenisering, 

• koncentration af nitrifikationshæmmer, ATU, 

• inkubationstemperatur og 

• inkubationstid.  

På nedenstående punkter var et eller flere kits forskellig fra Reflab metode 2: 

• Udførte målinger. Analysekittet fra Merck er sammenligneligt med den krævede meto-
de, mens analysekits fra Hach og Macherey-Nagel specificerer færre målinger. 
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• Krav til oxygenforbrug efter endt inkubation. Analysekits mangler specifikation, men 
der er indikation af, at analysekits fra Hach og Macherey-Nagel ikke afviger fra Reflab 
metode 2. Det er ikke muligt at udlede information for analysekits fra Merck. 

• Beregning af BOD. Beregningsmetode er dårligt specificeret for alle analysekits, men 
det er overvejende sandsynligt, at der ikke er forskelle når der analyseres på ufortyn-
dede prøver. For fortyndede prøver vil beregningsmetoderne være identiske under 
visse antagelser, som sandsynligvis kan opfyldes. 

• Reference: Analysekit fra Hach og Macherey-Nagel refererer til EN 1899-2, mens der 
mangler metodereference for analysekit fra Merck. EN 1899-2 svarer til Reflab meto-
de 2, når prøver ikke fortyndes. 

Information om den generelle analysekvalitet findes for Hach LCK554. Resultaterne tyder på, 
at Hach LCK554 giver resultater, der er sammenlignelige med Reflab metode 2. Der findes 
ikke data fra præstationsprøvninger for analysekits fra Macherey-Nagel og Merck. 

Total nitrogen 
Krav til analysemetode for total nitrogen i tilløbsvand og afløbsvand findes i metodedatablad 
M010. Den krævede metode er EN/ISO 11905-1 eller ISO 29441. Her er alene sammenlignet 
med EN/ISO 11905-1, fordi ISO 29441 omfatter in-line oplukning i autoanalyser og derfor 
adskiller sig væsentligt fra analysekits. 

Metodespecifikationer for analysekits til total nitrogen (TN), dvs. Hach LCK138, LCK238, 
LCK338, APC138, APC238 og APC338, Macherey-Nagel 985 083, 985 092 og 985 088, samt 
Merck 1.14537, 1.00613, 1,14763 og 1.14963, er sammenlignet med EN 11905-1.  

Sammenligningen viste ingen eller ubetydelig forskel mellem analysekits og EN/ISO 11905-1 
på følgende punkter: 

• Maksimalt indhold af organisk stof 

• Reference 

På følgende punkter var et eller flere kits forskellig fra EN/ISO 11905-1 

• Måleområde. Det specificerede måleområde for alle analysekits starter ved langt hø-
jere koncentration end kravet til detektionsgrænse for total nitrogen i afløbsvand. I til-
løbsvand kan behovet for detektionsgrænse dækkes af kits fra alle producenter. 

• Prøvevolumen og homogenitet. Analysekits fra Hach og i et vist omfang fra Mache-
rey-Nagel anvender så lille prøvevolumen, at heterogenitet i prøven kan give anled-
ning til større måleusikkerhed for resultater fra disse kits, men det kan ikke siges, om 
det har praktisk betydning. 

• Temperatur og tid under oplukning. Flere analysekits anvender kombinationer af 
temperatur og tid, der potentielt kan føre til lavere oxidationsgrad en ved anvendelse 
af EN/ISO 11905-1. 

• Blindprøve. EN/ISO 11905-1 anvender blindprøvekorrektion, men ingen analysekits 
anvender blindprøver. 

Information om den generelle analysekvalitet findes for alle analysekits fra Hach samt for 
Merck 1.14537 og 1.00613. Desuden findes et begrænset datamateriale for Merck 1.14763. 
Der findes ikke data fra præstationsprøvninger for Macherey-Nagel 985 083, 985 092 og 985 
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088, samt Merck 1.14963. Resultaterne tyder på, at nogle analysekits (Hach LCK138 og 
LCK238) giver sammenlignelige resultater med EN/ISO 11905-1, mens andre giver enten høje-
re resultater (Hach LCK338) eller større standardafvigelse (Merck 1.14537 og 1.00613). Præ-
stationsprøvningerne omfatter koncentration fra 4 mg/L og op. Der er således ikke information 
om analysekvaliteten tæt på kravet til detektionsgrænse. 

Konklusioner og anbefalinger 
BOD i tilløbsvand (urenset spildevand) 
Samlet set tyder sammenligningen mellem metodespecifikationer på, at det ikke vil være muligt 
at opnå resultater med alle analysekits, der er sammenlignelige med EN 1899-1. De væsentlig-
ste forskelle ligger i, hvilke målinger der udføres og deraf følgende forskelle i beregning. De 
data, der er til rådighed for generel analysekvalitet, tyder på signifikant lavere værdier med 
anvendelse af analysekit i sammenligning med EN 1899-1. Analysekit fra Hach og Macherey-
Nagel refererer begge til EN 1899-1, men adskiller sig på flere punkter fra EN 1899-1 og fra 
hinanden. Reference til EN 1899-1 er således ikke ensbetydende med sammenlignelighed 
kittene i mellem og med EN 1899-1. 

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M017. 

BOD i afløbsvand (renset spildevand) 
Sammenligningen mellem metodespecifikationer for Reflab metode 2 og de tre analysekits 
tyder på, at det vil være muligt at opnå sammenlignelige resultater. Afvigelserne, der er konsta-
teret ved sammenligningen, vurderes umiddelbart uden praktisk betydning, men der foreligger 
ikke tilstrækkelig dokumentation fra præstationsprøvninger om den generelle analysekvalitet til 
endeligt at konkludere dette. Sammenligningen viser også, at analysekittene hver især og på 
forskellig vis afviger fra Reflab metode 2. Macherey-Nagel og Hach henviser til EN 1899-2, som 
svarer til Reflab metode 2 i tilfælde, hvor prøven ikke fortyndes. Henvisning til EN 1899-2 er 
således ikke ensbetydende med, at der er overensstemmende metodespecifikationer. På den 
baggrund må det forventes, at et nyt analysekit kan have andre afvigelser, end de her konstate-
rede, også hvis det referer til EN 1899-2.  

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M045. 

Total nitrogen 
Samlet set viser sammenligningen mellem metodespecifikationer, at alle analysekits har detek-
tionsgrænser, der for afløbsvand ikke er tilstrækkelige i forhold til krav i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger. Nogle analysekits giver mulighed for to kombinationer af tempe-
ratur og tid under oplukning, hvoraf den ene potentielt kan betyde lavere oxidationsgrad end 
den krævede metode, EN/ISO 11905-1. Data for den generelle analysekvalitet tyder på, at 
nogle analysekits giver en kvalitet, der er sammenlignelig med EN/ISO 11905-1, mens andre 
ikke gør. Der er intet i metodespecifikationerne, der viser metodeforskelle, der kan forklare 
forskelle i analysekvalitet. Alle analysekits refererer til EN/ISO 11905-1. Henvisning til den kræ-
vede standardiserede metode er således ikke garanti for sammenlignelighed med EN/ISO 
11905-1.  

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M010.  
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Summary 

Background 
In 2014 the reference laboratory carried out an experience gathering of analytical methods 
based on data from proficiency tests held in the period 2009-2013. In the gathering it was 
demonstrated that the test kits for biochemical oxygen demand (BOD) and total nitrogen (TN) 
which were represented in the proficiency tests could meet the criteria to analytical quality in 
the Statutory Order on quality requirements for environmental measurements. Equivalent 
results were obtained in the experience gathering for the period 2002-2008. 

BOD and TN are method-dependent parameters, and in Statutory Order on quality require-
ments for environmental measurements the demand for analytical methods are stated. Speci-
fications are given in method data sheets: for BOD reference /6/ and /5/ in treated and un-
treated sewage respectively and for TN reference /7/ in both treated and untreated sew-
age.This report presents a comparison of the method descriptions of commonly used analysis 
kits and a further analysis of data from proficiency tests and provides assessment of whether 
there is an opportunity to open for the use of kit-based methods for BOD or TN. 

Results 
BOD in untreated sewage 
BOD in untreated sewage is described in method data sheet M017. The required method is 
EN 1899-1. 

Method specifications for the test kits that are relevant for untreated sewage, ie Hach LCK555, 
Macherey-Nagel 985 822 and Merck 1.00687, are compared to the required method EN 1899-
1. 

The comparison showed no or negligible differences between test kits and EN 1899-1 at the 
following items: 

• measuring range, 

• preparation of seeded dilution water, 

• addition of nutrients, 

• seeding material,  

• concentration of nitrification inhibitor, ATU, 

• incubation temperature and 

• incubation time. 

On the items listed below one or more kits differed from EN 1899-1: 

• Minimum volume taken from the original sample and homogenisation. All test kits use 
much less volume than EN 1899-1, and there is no description of the procedure for 
homogenisation. 
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• Conducted measurements. The test kits from Macherey-Nagel and Merck are compa-
rable to the required method, whereas the oxygen content at the beginning of the 
analysis is not measured in the test kit from Hach. 

• Requirement for oxygen consumption after incubation.  The test kits from Hach and 
Merck allow a lower final concentration of oxygen than EN 1899-1 to a degree that 
may influence the analytical quality. The kit from Macherey-Nagel differs only slightly 
from EN 1899-1. 

• Calculation of BOD. The test kits from Merck and Hach have calculation methods that 
deviate from EN 1899-1. The calculation method for the test kit from Macherey-Nagel 
is consistent with the required method. 

• Reference: The test kits from Hach and Macherey-Nagel refer to EN 1899-1. The test 
kit from Merck lacks method reference. 

Information about the general quality of analysis is available for Hach LCK555 in the form of 
information from proficiency tests and information provided by the manufacturer. The infor-
mation indicates that Hach LCK555 on average gives about 8% lower result than standard 
methods. The results from the proficiency tests indicates that neither the required method EN 
1899-1 nor Hach LCK555 give a satisfactory comparability between laboratories. There are no 
data from proficiency tests for the test kits from Macherey-Nagel and Merck. 

BOD in treated sewage 
BOD in treated sewage is described in method data sheet M045. The required method is Reflab 
method 2. 

Method specifications for the test kits that are relevant in treated sewage, ie Hach LCK554, 
Macherey-Nagel 985 825 and Merck 1.00687, are compared to Reflab method 2. 

The comparison showed no or negligible differences between the test kits and Reflab method 2 
at the following items: 

• Measuring range, 

• minimum volume taken from the original sample and homogenisation, 

• concentration of nitrification inhibitor, ATU, 

• incubation temperature, and 

• incubation time. 

On the items below one or more kits differ from Reflab method 2: 

• Conducted measurements. The test kit from Merck is comparable to the required 
method, whereas the test kits from Hach and Macherey-Nagel specify fewer meas-
urements. 

• Requirement for oxygen consumption after incubation.  The test kits lack specifica-
tions, but there is indication that the test kits from Hach and Macherey-Nagel does not 
deviate from Reflab method 2. It is not possible to conclude information for the test kit 
from Merck. 
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• Calculation of BOD. The calculation method is poorly described for all test kits, but it 
is very likely, that there are no differences when undiluted samples are analysed. For 
the diluted samples the calculation methods will be identical under certain assump-
tions, which most likely can be fulfilled. 

• Reference: The test kits from Hach and Macherey-Nagel refer to EN 1899-2. No 
method reference is given for the test kit from Merck. EN 1899-2 corresponds to Re-
flab method 2, when samples are not diluted. 

Information on the general analytical quality is available for Hach LCK554. The information 
suggest that results obtained with Hach LCK554 are comparable with those obtained with 
Reflab method 2. There are no data from proficiency tests for analysis kits from Macherey-
Nagel and Merck. 

Total nitrogen 
Total nitrogen in untreated and treated sewage is described in method data sheet M010. The 
required method is EN/ISO 11905-1 or ISO 29441. This report only makes a comparison with 
EN/ISO 11905-1, because ISO 29441 includes in-line digestion in autoanalyser and therefore 
differs significantly from test kits. 

Method specifications for test kits for total nitrogen (TN), ie Hach LCK128, LCK238, LCK338, 
APC138, APC238 and APC338, Macherey-Nagel 985 083, 985 092 and 985 088, and Merck 
1.14537, 1.00613, 1.14763 and 1.14963, are compared to EN 11905-1. 

The comparison showed no or negligible differences between test kits and EN/ISO 11905-1 at 
the following items: 

• Maximum content of organic matter 

• Reference 

The test kits differed from EN/ISO 11905-1 at one or more items: 

• Measuring range. The specified measuring range for all test kits start at much higher 
concentration than the requirement for detection limit for total nitrogen in treated 
sewage. In untreated sewage the requirement for detection limit is met by at least 
one kit from all manufacturers. 

• Sample volume and homogeneity. Test kits from Hach and somewhat for Macherey-
Nagel uses so little sample volume, that heterogeneity in the sample can lead to larg-
er uncertainty of measurement for results from these kits, but it is uncertain whether it 
is of practical importance. 

• Temperature and time during digestion. Several test kits use combinations of tem-
perature and time, which potentially can lead to lower oxidation level than by usage of 
EN/ISO 11905-1. 

• Blind sample. EN/ISO 11905-1 uses blind sample correction, but no test kits uses 
blind samples. 

Information on the general analytical quality are available for all kits from Hach and from Merck 
1.14537 and 1.00613. Furthermore a limited data material is available for Merck 1.14763. No 
data from proficiency tests are available for Macherey-Nagel 985 083, 985 092 and 985 088, 
and Merck 1.14963. The results suggest that some test kits (Hach LCK138 and LCK238) give 
comparable results with EN/ISO 11905-1, whereas other kits either give higher results (Hach 
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LCK338) or higher standard deviation (Merck 1.14537 and 1.00613). The proficiency tests 
comprise concentrations from 4 mg/L and up. Hence no information on quality of analysis close 
to the requirement for limit of detection is available. 

Conclusions and recommendations 
BOD in untreated sewage 
Overall, the comparison between the method specifications suggests that it will not be possible 
to obtain results with all test kits that are comparable with EN 1899-1. The main differences lie 
in the measurements performed and the resulting differences in calculation. The data available 
for general analytical quality, indicates significantly lower values by the use of test kits com-
pared to EN 1899-1. The test kits from Hach and Macherey-Nagel both refer to EN 1899-1, but 
in several aspects they are different from EN 1899-1 and from each other. Hence reference to 
EN 1899-1 is not synonymous with comparability in between kits and with EN 1899-1. 

Thus the Reference Laboratory recommends that the use of test kits in method data sheet 
M017 is not permitted. 

BOD in treated sewage 
The comparison between the method specifications for Reflab method 2 and the three test kits 
suggests that it will be possible to obtain comparable results. The deviations that have been 
identified in this comparison are evaluated to have no practical importance, but there is insuffi-
cient documentation from proficiency tests on the general analytical quality to finally conclude 
this. The comparison also shows that the test kits individually and in different ways differ from 
Reflab method 2. Macherey-Nagel and Hach refer to EN 1899-2, which corresponds to Reflab 
method 2 when the sample is not diluted. Hence reference to EN 1899-2 is not synonymous 
with consistent method specifications. On this basis it is likely that a new test kit may have other 
deviations than those identified here.  

Therefore the Reference Laboratory recommends that the use of test kits in method data sheet 
M045 is not permitted. 

Total nitrogen 
Overall, the comparison between the method specifications shows that none of the test kits 
have a detection limit that is sufficient according to the demand for detection limit in treated 
sewage in Statutory Order on quality requirements for environmental measurements. Some 
tests kits allow two combinations of temperature and time during digestion, one of which could 
potentially result in less oxidation than the required method EN/ISO 11905-1. Data on the gen-
eral analytical quality suggests that some test kits provide a quality that is comparable to 
EN/ISO 11905-1, while others do not. There is nothing in the method specifications that show 
method differences that can explain the differences in analytical quality. All test kits refer to 
EN/ISO 11905-1. Hence reference to the required standardised method is not synonymous with 
comparability to EN/ISO 11905-1. 

Therefore the Reference Laboratory recommends that the use of test kits in method data sheet 
M010 is not permitted. 
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1. Indledning 

Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratori-
um for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger som et led i referencelaboratoriets bistand til 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings arbejde med krav til analysekvalitet.  

Referencelaboratoriet gennemførte i 2014 en opsamling af erfaringer om analysemetoder 
baseret på data fra præstationsprøvninger i perioden 2009 – 2013 /1/. Her blev det konstate-
ret, at analysekits for biokemisk oxygenforbrug (BOD) og total nitrogen (TN), som var repræ-
senteret i præstationsprøvningerne, kunne opfylde krav til analysekvalitet i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger /2/. Tilsvarende resultater blev set ved erfaringsopsamling for 
perioden 2002 – 2008 /3/, /4/.  

BOD og TN er begge metodeafhængige parametre, og der er i bekendtgørelse om kvalitets-
krav til miljømålinger stillet krav om, hvilke metoder der kan anvendes, med specifikationer i 
metodedatablade: for BOD reference /6/ og /5/ i henholdsvis renset og urenset spildevand og 
for TN reference /7/ i både renset og urenset spildevand. 

Nærværende rapport indeholder en sammenligning af metodebeskrivelser for alment anvendte 
analysekits samt en videregående analyse af data fra præstationsprøvningerne og giver vur-
dering af, om der er mulighed for at åbne for anvendelse af kit-baserede metoder for BOD eller 
TN. 
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2. Metode 

 
2.1 Tilgængelige kit-baserede metoder 
Information om, hvilke kitbaserede metoder for BOD og TN der er til rådighed, er søgt hos de 
tre leverandører, som er til stede på det danske marked med test kits. Det drejer sig om Hach 
(tidligere Hach Lange), Macherey-Nagel og Merck. Der har ikke været anvendt analysekits fra 
andre end disse leverandører til nogen parameter i den tid, hvor der har været afholdt præstati-
onsprøvninger for renseanlægsanalyser i Danmark. Det vurderes derfor, at en søgning efter 
relevante produkter fra disse tre leverandører vil give et dækkende billede. 

For alle metoder til BOD og TN, der kan komme på tale til spildevandsanalyser, er søgt oplys-
ning hos leverandørerne om analyseprincip, måleområde og detaljer om målingerne. Oplysnin-
ger er primært søgt på leverandørernes hjemmesider, og uklarheder er søgt afklaret ved direkte 
henvendelse til leverandørerne. 

Måleområdet sammenlignes med krav til detektionsgrænse (LD) i bekendtgørelsen om kvali-
tetskrav ved miljømålinger: 

  LD 
BOD Urenset spildevand 1 mg/L O2 
BOD Renset spildevand 1 mg/L O2 
Total nitrogen Urenset spildevand 1,5 mg/L N 
Total nitrogen Renset spildevand 0,05 mg/L N 

 
2.2 Generel analysekvalitet 
Information om den generelle analysekvalitet (genfinding og standardafvigelse for reproducer-
barhed, CVR) stammer fra erfaringsopsamling for perioden 2009 – 2013 /1/ og 2002 – 2008 /3/.  

Kriterier for vurdering af analysekvaliteten er baseret på krav i bekendtgørelsen om kvalitets-
krav til miljømålinger. De kvalitetsparametre, der stilles krav til, er ændret i perioden siden udgi-
velse af den første erfaringsopsamling. Det betyder små ændringer i kriterierne for tilstrækkelig 
kvalitet. Vurderingen er derfor gentaget med de i dag gældende kriterier for data fra perioden 
2002-2008. Revurderingen betyder i praksis kun små forskelle. 

Kriteriet for vurdering, der er anvendt ved erfaringsopsamlingerne, er, at standardafvigelse for 
reproducerbarhed (CVR eller sR) sammenlignes med ½ gang krav til ekspanderet måleusikker-
hed. Hvilken af de to – sR eller CVR – der anvendes afhænger af prøvens koncentration, idet 
den, der giver den mest lempelige vurdering, anvendes. Det giver følgende kriterier: 

  sR CVR Skillelinje sR/CVR 
BOD Urenset spildevand ≤ 1,5 mg/L O2 ≤ 10 % 15 mg/L O2 
BOD Renset spildevand ≤ 1,5 mg/L O2 ≤ 10 % 15 mg/L O2 
Total nitrogen Urenset spildevand ≤ 2,5 mg/L N ≤ 7,5 % 33 mg/L N 
Total nitrogen Renset spildevand ≤ 0,05 mg/L N ≤ 7,5 % 0,67 mg/L N 
 

Der er ikke specifikke krav til genfinding, men det er et generelt princip, at genfinding ikke bør 
afvige fra 100%, når det vurderes på slutresultatet af en måling. Genfindingen er derfor vurderet 
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i forhold til, om den afviger signifikant fra 100% ved at sammenligne differensen: genfinding 
minus 100% med usikkerheden på differensen.  

I de tilfælde, hvor genfinding afviger signifikant fra 100%, er graden af signifikans markeret 
med stjerner 

* signifikant på 95% niveau 
** signifikant på 99% niveau 
*** signifikant på 99,9% niveau 

Der anvendes følgende symboler: 

q =  antallet af udelukkede laboratorier for den pågældende metode 
µ = koncentrationsinterval for nominel værdi i de præstationsprøvninger, der 

indgår i analysen 
Genfinding  = genfinding (gennemsnit i procent af nominel værdi) 
sR standardafvigelse for reproducerbarhed 
CVR =  variationskoefficient for reproducerbarhed 

I de tilfælde, hvor en metode eller gruppe af metoder er anvendt af mindre end 20 laboratorier 
samlet over alle præstationsprøvninger, er resultatet vurderet som så usikkert, at det ikke 
indgår i den statistiske analyse. Disse resultater er vist med kursiv i de følgende tabeller. 
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3. Resultater 

3.1 BOD 
Afløbsvand (renset spildevand) og tilløbsvand (urenset spildevand) har forskellige krav til må-
lemetode. Sammenligning mellem den metode, der kræves anvendt i henhold til bekendtgørel-
se om kvalitetskrav til miljømålinger, og de tilgængelige kit-baserede metoder sker derfor sepa-
rat for de to prøvetyper. 

3.1.1 Tilløbsvand (urenset spildevand) 
BOD i tilløbsvand kræves i henhold til metodedatablad M017 /5/ analyseret efter EN 1899-1, 
når nitrifikation skal hæmmes, hvilket er tilfældet for flertallet af analyser. I tilfælde, hvor nitrifika-
tion ikke skal hæmmes, analyseres efter DS/R 254. Der findes imidlertid ikke tilstrækkeligt da-
tagrundlag for metodevurdering uden nitrifikationshæmning. Derfor er alene foretaget en meto-
desammenligning for BOD med hæmning af nitrifikation. 

3.1.1.1 Metodespecifikationer 
Specifikationer for de kit-baserede metoder, der har måleområder, der er relevante for tilløbs-
vand, er vist nedenfor i Tabel 1 sammen med specifikationerne for EN 1899-1 /8/. 

For testkit Merck 1.00687 har en henvendelse med opklarende spørgsmål til producenten givet 
som svar, at kittet er under revision. Der kan derfor med tiden ske ændringer i informationen. 

Tabel 1 Væsentlige metodemæssige forskelle mellem EN 1899-1 (metode specifi-
ceret i M017) og kit-baserede metoder. 

Måleområde 
EN 1899-1 3 - 6000 mg/L 

 
Hach LCK555 4 - 1650 mg/L 
Macherey-Nagel 985 
822 

3 - 3000 mg/L 

Merck 1.00687 12 - 3000 mg/L. Samme kit kan anvendes ved lavere koncentration uden 
fortynding 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve 
EN 1899-1 10 mL. Afhænger af volumen af fortyndingsbeholderen. Her er regnet med 

1 liter.  
Hach LCK555 0,4 mL 

 
Macherey-Nagel 985 
822 

1 mL 

Merck 1.00687 2 mL. Afhænger af volumen af fortyndingsbeholderen. Her er regnet med 1 
liter.  

Homogenisering 
EN 1899-1 Blender hvis nødvendigt pga. prøve med store partikler og stor fortyndings-

faktor. 
Hach LCK555 7-900 rpm på magnetomrører i 5 min eller 20000 rpm i antiflokkuleringsag-

gregat i 30 sek. 
Macherey-Nagel 985 
822 

Ingen særlige foranstaltninger med mindre der dannes bundfald ved pH-
justering. 

Merck 1.00687 Homogeniseres (uspecificeret). 
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Fremstilling af podet fortyndingsvand 
EN 1899-1 5 - 20 mL podemateriale pr. liter fortyndingsvand indeholdende phosphat-

buffer og andre salte. Opbevares ved 20 °C og kasseres ved dagens 
slutning. 
Blindværdi højst 1,5 mg/L O2 

Hach LCK555 0,5 - 20 mL podemateriale til 500 mL fortyndingsvand indeholdende næ-
ringsstoffer. 
Podet fortyndingsvand iltes i mindst 3 dage. 
Iltning stoppes 1 time før anvendelse 
Kan anvendes i 8 dage. 

Macherey-Nagel 985 
822 

0,5 mL podemateriale til 100 mL fortyndet prøve sammen med tilsætning af 
næringsstoffer. Kasseres ved dagens slutning. 
Blindværdi højst 1,5 mg/L O2 

Merck 1.00687 20 mL podemateriale pr. liter. Tilsættes næringsstoffer og fortyndes til 1 
liter med klorfrit, beluftet drikkevand. 

Tilsætning af næringsstoffer 

Sammensætningen af næringsstoffer fremgår ikke af specifikationerne for de tre testkits. Det vurderes 
ikke, at det vil have betydning for sammenlignelighed med resultater opnået med EN 1899-1. 
Podematerialer 

EN 1899-1 og alle tre testkits anvender urenset spildevand til podning. Derudover har EN 1899-1 fire 
andre muligheder, som i varierende omfang også anvendes af testkittene. Det vurderes ikke, at det vil 
have betydning for sammenlignelighed med resultater opnået med EN 1899-1. 
ATU-koncentration i den færdige, fortyndede prøveopløsning 

EN 1899-1 2 mg/L 
Hach LCK555 5 mg/L  
Macherey-Nagel 985 
822 

I henhold til EN 1899-1, dvs. 2 mg/L 

Merck 1.00687 Fremgår ikke.  
Temperatur 

EN 1899-1 og alle tre testkits specificerer inkubering ved 20 °C ± 1 °C. 
Inkubationstid 

EN 1899-1 specificerer inkubering i n døgn ± 4 timer. Testkittene har enten specifikation af inkubering i 5 
døgn eller valgfri inkubationstid. Ingen af testkittene specificerer tolerance for inkubationstiden. Inkubati-
onstiden er specificeret til 5 døgn i metodedatablad M017.  
Målinger 

EN 1899-1 Blindprøve af podet fortyndingsvand, tilsat ATU. t=0 og t=n (b0 og bn) 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Hach LCK555 Blindprøve af podet fortyndingsvand, tilsat ATU. t=n (bn). Der måles ikke til 
t=0. 
Fotometeret nulstilles på podet fortyndingsvand 
Prøvens oxygenindhold til t=n (pn). Der måles ikke til t=0.  

Macherey-Nagel 985 
822 

Blindprøve af podet fortyndingsvand, tilsat ATU. t=0 og t=n (b0 og bn) 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Merck 1.00687 Blindprøve af podet fortyndingsvand, tilsat ATU. t=0 og t=n (b0 og bn) 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Krav til oxygenforbrug efter inkubation 

EN 1899-1 Mellem 33% og 66% af prøvens oxygenindhold til t=0 
Hach LCK555 Fremgår ikke. Ud fra de foreskrevne fortyndinger kan (uden hensyntagen til 

blindens oxygenforbrug og under antagelse af et lufttryk på 760 mm Hg 
svarende til 9,1 mg/L oxygen i vand ved mætning) beregnes et oxygenfor-
brug mellem 11% og 60% af prøvens oxygenindhold til t=0 
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Macherey-Nagel 985 
822 

Oxygenindhold efter inkubation mindst 2 mg/L og oxygenforbrug mellem 2 
og 6 mg/L. Det svarer til (og under antagelse af et lufttryk på 760 mm Hg 
svarende til 9,1 mg/L oxygen i vand ved mætning) mellem 21% og 66% af 
prøvens oxygenindhold til t=0 

Merck 1.00687 Fremgår ikke. Ud fra de foreskrevne fortyndinger kan (uden hensyntagen til 
blindens oxygenforbrug og under antagelse af et lufttryk på 760 mm Hg 
svarende til 9,1 mg/L oxygen i vand ved mætning) beregnes et oxygenfor-
brug mellem 13% og 66% af prøvens oxygenindhold til t=0 

Beregning 

EN 1899-1 BOD = [(p0 - pn) -(b0 - bn)*(Vt - Ve)/Vt]*Vt/Ve 
Hach LCK555 Formlen fremgår ikke af producentens hjemmeside. Producenten har 

oplyst, at fire målinger, som anvendes i EN 1899-1, var for kompleks for 
kittets brugere. I stedet er indsat en erfaringsbaseret faktor til kompensati-
on for de manglende målinger ved start af inkubation samt et tjek af fortyn-
dingsvandets oxygenindhold. Både tjek af fortyndingsvandets oxygenind-
hold og multiplikation med den indsatte faktor udføres automatisk af foto-
meterets software. Laveste koncentration i måleområdet er 4 mg/L 

Macherey-Nagel 985 
822 

BOD = [(p0 - pn) - (b0 - bn)]*Vt/Ve + (b0 - bn) 

Merck 1.00687 BOD = (p0 - pn)*Vt/Ve -(b0 - bn).  
Reference 

EN 1899-1 - 
Hach LCK555 1899-1 
Macherey-Nagel 985 
822 

DIN 38409-H51 (udgået og erstattet af EN 1899-1) 

Merck 1.00687 Fremgår ikke 
 
De punkter, hvor der i Tabel 1 ses forskelle, diskuteres nedenfor. 

Måleområde: Måleområdet for EN 1899-1 har en væsentligt højere øvre grænse end for de tre 
testkits. Det vurderes som mindre betydende, da prøver kan fortyndes inden start på testkittets 
procedure. Nedre måleområde er sammenligneligt i de fleste tilfælde. Undtagelsen er kit fra 
Merck, som imidlertid kan anvendes ved lavere koncentration uden fortynding.  

Kravet til detektionsgrænse er 1 mg/L i tilløbsvand. Den nedre grænse for måleområdet er i alle 
tilfælde højere end kravet til detektionsgrænse, både for EN 1899-1 og de tre analysekits. Der 
er således ikke forskel af betydning på den krævede metode og de tre analysekits. I praksis 
opnås den krævede detektionsgrænse med EN 1899-1, og de tre producenter af analysekits 
har kits, som omfatter den krævede detektionsgrænse. 

Overordnet set vurderes måleområderne for de tre testkits derfor ikke at være til hinder for 
deres sammenlignelighed med EN 1899-1. 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve og homogenisering: Det mindste volumen, 
som udtages fra den oprindelige prøve, har sammen med procedure for homogenisering betyd-
ning i forhold til, hvor stor indflydelse heterogenitet i prøven kan have på usikkerheden på må-
lingen. Alle tre testkits specificerer mindre minimalt prøvevolumen end EN 1899-1, for Hach 
LCK555, væsentligt mindre. Her specificeres imidlertid altid homogenisering af prøven, hvilket 
vil formindske usikkerheden ved delprøveudtagning. EN 1899-1 specificerer kun homogenise-
ring i særlige tilfælde. Til analyse med testkits fra Macherey-Nagel og Merck udtages mellem 10 
og 5 gange mindre delprøve til fortynding end til EN 1899-1. For Macherey-Nagel uden at der 
specificeres homogenisering, mens Merck specificerer homogenisering uden beskrivelse af, 
hvordan det skal udføres.  
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Anvendelse af homogenisering i blender eller lignende, der slår partikler i stykker, kan medfø-
re højere værdier, fordi en større del af prøven bliver tilgængelig for den biokemiske nedbryd-
ning, jf. /11/. EN 1899-1 specificerer imidlertid homogenisering med blender, når prøven inde-
holder store partikler, hvilket reducerer partikelstørrelsen.  

Samlet vurderes det, at anvendelse af mindre prøvevolumen kan medføre større usikkerheds-
bidrag fra delprøveudtagning for alle tre testkits.  

Fremstilling af podet fortyndingsvand: Alle tre testkits anvender tilsætning af podemateriale 
i en mængde, der er sammenlignelig med EN 1899-1. For de to testkits fra Macherey-Nagel 
og Merck fortyndes med drikkevand og podemateriale og næringsstoffer tilsættes separat. 

EN 1899-1 og testkit fra Macherey-Nagel specificerer et maksimalt oxygenforbrug for det po-
dede fortyndingsvand (blindværdi). Tilsvarende specifikation findes ikke i testkits fra Hach og 
Merck. 

Det vurderes, at de tekniske forskelle ved podning ikke giver anledning til manglende sam-
menlignelighed for resultater fra de tre testkits med EN 1899-1, men at den manglende speci-
fikation af maksimal blindværdi for kits fra Hach og Merck kan medføre øget usikkerhed ved 
koncentrationer i den lave ende af måleområdet. Imidlertid har tilløbsvand normalt BOD over 
50 mg/L, hvorfor den lave del af måleområdet ikke anvendes i praksis. Forskellen vurderes 
derfor at være uden betydning for tilløbsvand. 

ATU-koncentration: Testkittet fra Macherey-Nagel anvender samme koncentration af ATU 
som EN 1899-1, dvs. 2 mg/L. Testkittet fra Hach anvender højere ATU-koncentration, mens 
koncentration for testkittet fra Merck ikke er specificeret. 

Referencelaboratoriet har undersøgt nitrifikationshæmning ved forskellige koncentrationer af 
ATU /11/ og konkluderet, at nitrifikationen hæmmes fuldstændigt fra 0,5 mg/L. Det er ligeledes 
undersøgt om omsætning af den tilsatte ATU har betydning for slutresultatet /12/. Konklusio-
nen på denne undersøgelse var usikker, og vil for de forholdsvis høje BOD-indhold, der er 
relevante i tilløbsvand, være ubetydeligt. Det er derfor sandsynligt, at forskellene ikke har 
betydning for slutresultatet af målinger. 

Målinger: I EN 1899-1 samt testkits fra Macherey-Nagel og Merck måles på blind og prøve 
ved analysens start og efter endt inkubation. Hach LCK555 specificerer måling efter endt in-
kubation på blind og prøve, men ikke ved analysens start. 

Selv hvis det antages, at prøve og blind har samme oxygenindhold ved analysens start, må 
den manglende måling ved analysens start for Hach LCK555 betyde en forskel i slutresultatet, 
idet blindprøvens oxygenforbrug ikke kan beregnes når oxygenforbrug ved start ikke måles, og 
der derfor ikke kan tages hensyn til, at blindværdien kun influerer på slutresultatet i henhold til 
forholdet mellem prøve og podet fortyndingsvand i den fortyndede prøve. Blindprøver har ved 
måling iht. EN 1899-1 typisk en BOD mellem 0,1 og 0,5 mg/L O2. BOD i tilløbsvand er typisk 
over 50 mg/L O2. Forskellen fra EN 1899-1 vil derfor være mindre end 1%, beregnet for en 
blindværdi på 0,5 mg/L O2. Ved BOD-værdier omkring den laveste ende af metodens anven-
delsesområde, dvs. 4 mg/L O2, vil forskellen dog være betydelig, omkring 10%. 

Krav til oxygenforbrug efter inkubation: EN 1899-1 og testkit fra Macherey-Nagel har krav 
til oxygenforbruget efter inkubation. Tilsvarende krav findes ikke for testkittene fra Hach og 
Merck, men omtrentlige værdier kan udledes ud fra specifikationer af fortyndingsforhold for 
forskellige koncentrationer. Herved ses, at det maksimale oxygenforbrug i forhold til prøvens 
oprindelige koncentration er sammenligneligt for alle fire metoder, mens kravene til det mini-
male oxygenforbrug er mest skærpede for EN 1899-1, fulgte af Macherey-Nagel og med mest 
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lempede krav for testkits fra Hach og Merck. I praksis kan det betyde godkendelse af analyser, 
hvor prøven f.eks. er blevet rigeligt fortyndet. 

Et lille oxygenforbrug vil være relativt mere påvirket af usikkerhedsbidrag fra den biokemiske 
omsætning i prøven og den afsluttende oxygenmåling end et oxygenforbrug, der er to eller tre 
gange større. Forskellen mellem EN 1899-1 og testkit fra Macherey-Nagel vurderes at være 
marginal, mens det vurderes, at den kan have betydning for testkits fra Hach og Merck. 

Beregning: Den beregning, der beskrives for analysekit fra Macherey-Nagel er identisk med 
EN 1899-1. Formlen er omorganiseret, men indholdet er identisk. Formlen angivet i analysekit 
fra Merck afviger fra EN 1899-1, men da kittet er under revision kan dette blive ændret.  Analy-
sekit fra Hach anvender kun måling ved slutningen af inkubation. Dette er justeret ved anven-
delse af en indbygget erfaringsbaseret faktor, som kompensation for de manglende målinger. 
Beregningen er således ikke identisk med EN 1899-1. Producenten har ved anvendelse af den 
erfaringsbaserede faktor tilstræbt størst mulig overensstemmelse. 

Reference: Specifikationer for Hach LCK555 og Macherey-Nagel 985 822 henviser begge til 
EN 1899-1, Macherey-Nagel dog ved en ældre reference, som siden er erstattet af EN 1899-1. 
For Merck 1.00687 mangler reference. 

3.1.1.2 Generel analysekvalitet 
Oversigt over den generelle analysekvalitet er hentet fra sammenstilling for perioden 2002 – 
2008 /1/, idet der ikke er tilstrækkeligt datagrundlag i data for perioden 2009 - 2013. 

Tabel 2 Generel analysekvalitet for BOD i tilløbsvand opdelt efter analysemetoder 
baseret på præstationsprøvninger fra perioden 2002 - 2008. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L O2 Genfinding sR CVR 

Tilløbsvand 
EN 1899-1 50 0 61-115 99%  15,1 
Hach LCK555 
(4-1650 mg/L) 12 2 61-115 93%  22,3 

 
I tabellen er markeret med kursiv, hvor datagrundlaget er utilstrækkeligt til en statistisk analyse. 
Fed skrift angiver, hvor en værdi ikke opfylder de opstillede kriterier. Markering af utilfredsstil-
lende kvalitet er kun anvendt i de tilfælde, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt, og den findes 
derfor ikke, hvor data er markeret med kursiv. 

Som det fremgår, findes alene data for EN 1899-1 og Hach LCK555. Datagrundlaget for Hach 
LCK555 er spinkelt. Tabellen viser dog, at EN 1899-1 og ligeledes antydningsvis Hach LCK555 
ikke kan overholde de opstillede krav til standardafvigelse for reproducerbarhed (CVR ≤ 10%). 
Datagrundlaget for Hach LCK555 er for spinkelt til at sige om der er reel forskel mellem de to 
metoder. 

Fra Hach er modtaget yderligere data fra sammenligninger mellem standardiseret metode og 
LCK555 /13/. 
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Tabel 3 Sammenligning mellem standardiseret metode og Hach LCK555 /13/. 

* Genfinding for Hach LCK555 i forhold til standardmetoden 

Ved sammenligning mellem Tabel 2 og Tabel 3 ses, at Hach LCK555 i undersøgelserne fra 
Danmark, Frankrig, Tyskland og Schweiz giver resultater, der ligger mellem 6% og 11% lavere 
end standardmetoden. Der er tilstrækkeligt datamateriale fra de udenlandske undersøgelser til 
at vise, at forskellen mellem standardmetode og Hach LCK555 er signifikant. 

I afsnit 3.1.1.1 blev det vurderet, at homogenisering, der bl.a. foreskrives for Hach LCK555, 
kan betyde forhøjede værdier, og at de forholdsvis små prøvevolumener, der anvendes af 
testkittene, kan medføre større usikkerhedsbidrag. Med forbehold for det spinkle datagrundlag 
for Hach LCK555 er der intet, der tyder på forhøjede værdier med dette testkit, snarere tvært 
imod. CVR for Hach LCK555 er et større tal end for EN 1899-1, men det er som nævnt ikke 
muligt på det foreliggende grundlag at sige, om det er en reel forskel. 

3.1.2 Afløbsvand (renset spildevand) 
BOD i afløbsvand kræves i henhold til metodedatablad M045 /6/ analyseret efter Reflab meto-
de 2. 

3.1.2.1 Metodespecifikationer 
Specifikationer for de kit-baserede metoder, der har måleområder, der er relevante for afløbs-
vand, er vist nedenfor i Tabel 4 sammen med specifikationerne for Reflab metode 2 /9/. 

Tabel 4 Væsentlige metodemæssige forskelle mellem Reflab metode 2 (metode 
specificeret i M045) og kit-baserede metoder. 

Måleområde 
Reflab metode 2 0,5 - 15 mg/L 
Hach LCK554 0,5 - 6 mg/L (ufortyndet prøve) 

1 – 12 mg/L (med fortynding (1+1) ) 
Macherey-Nagel 985 
825 

0,5 – 7,5 mg/L (forenklet procedure uden fortynding) 
4 – 12 mg/L (med fortynding (1+1) ) 

Merck 1.00687 0,5 - 12 mg/L. Samme kit kan anvendes ved højere koncentration med 
fortynding 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve 
Reflab metode 2 285 mL. Afhænger af volumen af fortyndingsbeholderen. Her er regnet 

med 1 liter.  
Hach LCK554 20 mL 
Macherey-Nagel 985 
825 

20 mL 

Merck 1.00687 1000 mL 
Homogenisering 
Reflab metode 2 Ingen 
Hach LCK554 500-750 rpm på magnetomrører i 5 min (i forbindelse med iltning) 

Prøve p  µ, mg/L O2 Genfinding*   

Spildevand, Frankrig 21  50 - 820 94%   

Spildevand, Frankrig 16  5 - 33 93%   

Syntetisk, Frankrig 3  25 - 750 93%   

Afløbsvand, Tyskland 9  3 - 440 94%   

Afløbsvand, Schweiz 9  38 - 430 89%   

Samlet 58   92% (**)   
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Macherey-Nagel 985 
825 

Ingen særlige foranstaltninger med mindre der dannes bundfald ved pH-
justering. 

Merck 1.00687 Ingen. 
Fortynding 
Reflab metode 2 Fra 1 til 3,5 gange 
Hach LCK554 Fra 1 til 2 gange 
Macherey-Nagel 985 
825 

Fra 1 til 2 gange 

Merck 1.00687 Ingen.  
Podning 
Ingen af metoderne anvender podning til afløbsvand i det relevante koncentrationsområde, dvs. < 12 - 
15 mg/L. Macherey-Nagel 985 925 åbner for podning i særlige tilfælde, f.eks. frosne prøver. Reference 
ændres i så fald til EN 1899-1. 
Tilsætning af næringsstoffer 

Med Merck 1.00687 som undtagelse tilsættes ikke næringsstoffer.  Det vurderes ikke, at det vil have 
betydning for sammenlignelighed med resultater opnået med Reflab metode 2. 
ATU-koncentration i den færdige, fortyndede prøveopløsning 

Reflab metode 2 2 mg/L 
Hach LCK554 5 mg/L  
Macherey-Nagel 985 
825 

I henhold til EN 1899-1, dvs. 2 mg/L 

Merck 1.00687 Fremgår ikke 
Temperatur 

Reflab metode 2 og alle tre testkits specificerer inkubering ved 20 °C ± 1 °C. 
Inkubationstid 

Reflab metode 2 specificerer inkubering i 5 døgn ± 4 timer. Testkittene har enten specifikation af inkube-
ring i 5 døgn eller valgfri inkubationstid. Ingen af testkittene specificerer tolerance for inkubationstiden.  
Målinger 

Reflab metode 2 Blindprøve af fortyndingsvand, tilsat ATU. t=0 og t=n (b0 og bn), hvor n=5 
dage 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Hach LCK554 Der måles ikke på blindprøve. 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Macherey-Nagel 985 
825 

Blindprøve af fortyndingsvand, tilsat ATU. t=n (bn). Der måles ikke til t= 0. 
Prøvens oxygenindhold til t=n (pn). Der måles ikke til t= 0. 

Merck 1.00687 Blindprøve af podet fortyndingsvand, tilsat ATU. t=0 og t=n (b0 og bn) 
Prøvens oxygenindhold til t=0 og t=n (p0 og pn) 

Krav til oxygenforbrug efter inkubation 

Reflab metode 2 Mellem 5% og 95% af prøvens oxygenindhold til t=0 
Hach LCK554 Fremgår ikke. Ud fra anvendeligt koncentrationsområde uden fortynding 

kan beregnes et oxygenforbrug mellem 5% og 66% af prøvens oxygenind-
hold til t=0, under antagelse af et lufttryk på 760 mm Hg svarende til 9,1 
mg/L oxygen i vand ved mætning. 

Macherey-Nagel 985 
825 

Fremgår ikke. Ud fra anvendeligt koncentrationsområde uden fortynding 
kan beregnes et oxygenforbrug mellem 5% og 82% af prøvens oxygenind-
hold til t=0, under antagelse af et lufttryk på 760 mm Hg svarende til 9,1 
mg/L oxygen i vand ved mætning. 

Merck 1.00687 Fremgår ikke.  
Beregning 

Reflab metode 2 BOD = [(p0 - pn) -(b0 - bn)*(Vt - Ve)/Vt]*Vt/Ve 
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Hach LCK554 Formlen fremgår ikke af producentens hjemmeside. På basis af de udførte 
målinger er det sandsynligt, at beregningen for ufortyndet prøve er  
BOD = (p0 - pn)*Vt/Ve.  
Denne formel er korrekt hvis det forudsættes at blindprøvens oxygenfor-
brug er minimalt, dvs, b0 = bn. 

Macherey-Nagel 985 
825 

Formlen fremgår ikke af producentens hjemmeside, men er oplyst på 
forespørgsel. 
BOD = (bn - pn)*Vt/Ve .  
Denne formel er korrekt hvis det forudsættes 1) at b0 = p0 og 2) at blind-
prøvens oxygenforbrug er minimalt, dvs, b0 = bn. 

Merck 1.00687 BOD = (p0 - pn)*Vt/Ve -(b0 - bn).  
Reference 

Reflab metode 2 - 
Hach LCK554 1899-1. Fra Hach er oplyst, at dette er en trykfejl, og at den korrekte refe-

rence er EN 1899-2. 
Macherey-Nagel 985 
825 

EN 1899-2 (ufortyndet prøve), EN 1899-1 (fortyndet prøve) 

Merck 1.00687 Fremgår ikke 
 
De punkter, hvor der i Tabel 4 ses forskelle, diskuteres nedenfor. 

Måleområde: Måleområderne for Reflab metode 2 og de tre analysekits er sammenlignelige. 
Alle har 0,5 mg/L som laveste ende af måleområdet. Dette er tilfredsstillende i forhold til krav 
om detektionsgrænse (1 mg/L). Kits fra Macherey-Nagel og Merck kan anvendes ved højere 
koncentrationer ved at anvende yderligere fortynding, men det anses ikke for relevant i forhold 
til måling af afløbsvand. Der er således ikke grund til at antage metodeforskelle på dette punkt. 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve: Analysekits anvender med undtagelse af kit 
fra Merck mindre prøvevolumen end Reflab metode 2, men ikke så små, som det blev konsta-
teret for tilløbsvand. Yderligere er afløbsvand mere homogent end tilløbsvand som følge af 
behandlingen i renseanlægget. Det forventes derfor ikke, at forskelle i prøvevolumen vil give 
anledning til forskelle mellem metoderne. 

Homogenisering: Ingen af metoderne anvender homogenisering ud over den, der vil ske for 
alle målinger i form af omrystning. Hach LCK554 anvender omrøring som et led i beluftning af 
prøven, hvilket også bidrager til homogenisering. Der er ikke grund til at antage metodeforskel-
le på dette punkt. 

Fortynding: Reflab metode 2 og alle analysekits opererer med ingen eller svag fortynding. 
Hvor der fortyndes anvendes beluftet vand eller drikkevand. Der er således ikke grund til at 
antage metodeforskelle på dette punkt. Det bemærkes dog, at analysekittet fra Merck anfører 
et måleområde op til 12 mg/L uden fortynding. Dette er ikke praktisk muligt, fordi iltmættet 
vand ved 20 °C indeholder ca. 9 mg/L. Kittet er imidlertid under revision, og der kan ske æn-
dring på dette punkt. 

ATU-koncentration: Reflab metode 2 anvender samme ATU-koncentration som EN 1899-1, 
ligesom alle testkits anvender identisk ATU-koncentration i tilløbsvand og afløbsvand. Som 
beskrevet ovenfor under tilløbsvand forventes det, at nitrifikationen er fuldstændig hæmmet 
allerede fra 0,5 mg/L, men ATU kan i sig selv omsættes og give et mindre bidrag til BOD. Det 
kan derfor ikke udelukkes, at kittet Hach LCK554 giver lidt højere resultater end Reflab meto-
de 2. Se desuden afsnit 3.1.2.2. Der mangler information om ATU koncentrationen for analy-
sekit fra Merck. 
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Målinger: Reflab metode 2 foretager målinger på samme måde som EN 1899-1, dvs. prøve og 
blind ved analysens start og efter endt inkubering. Det samme er tilfældet for analysekit fra 
Merck, hvorimod kits fra Hach og Macherey-Nagel anvender forenklede procedurer. Hach 
LCK554 foreskriver måling af prøvens oxygenindhold ved analysens start og efter endt inkube-
ring, hvorimod Macherey-Nagel 985 825 foreskriver måling af prøve og blind efter endt inkuba-
tion, men ingen målinger ved analysens start. Betydningen heraf er beskrevet nedenfor under 
beregninger. 

Krav til oxygenindhold efter inkubation: Reflab metode 2 har krav til oxygenforbru-
get/oxygenindholdet efter inkubation. Tilsvarende krav findes ikke for testkittene. For testkits fra 
Hach og Macherey-Nagel kan omtrentlige værdier udledes ud fra specifikationer af fortyndings-
forhold for forskellige koncentrationer. Herved ses, at det maksimale oxygenforbrug i forhold til 
prøvens oprindelige koncentration er sammenligneligt for alle tre metoder. Testkit fra Merck 
specificerer ikke fortynding, hvorfor det ikke er muligt at udlede information om oxygenindholdet 
efter inkubation.  

Beregning: Ud fra specifikation af målinger kan antages beregninger, som ved analyse uden 
fortynding vil være identiske med beregninger i henhold til Reflab metode 2. De antagne bereg-
ninger er korrekte, hvis det forudsættes, at fortyndingsvandets oxygenforbrug er minimalt (Ma-
cherey-Nagel, Hach og Merck). Det er bekræftet fra Hach, at fortyndingsvandets BOD skal 
være under 0,5 mg/L.  For kit fra Macherey-Nagel forudsætter beregningen desuden, at prøve 
og fortyndingsvand (blindprøve) har identiske oxygenindhold til tiden t=0. Disse antagelser er 
bekræftet af Macherey-Nagel. De anførte forudsætninger kan give et bidrag til måleusikkerhe-
den, mens det forhold, at beregningen kun baseres på to målinger for analysekits mod fire 
målinger for Reflab metode 2 trækker i den modsatte retning. På det foreliggende grundlag kan 
det ikke siges, om dette har praktisk betydning.  

Reference: Specifikationer for Hach LCK554 henviser til EN 1899-1, men producenter oplyser, 
at den korrekte henvisning er EN 1899-2. Macherey-Nagel 985 825 henviser til EN 1899-2 for 
ufortyndede prøver og EN 1899-1 for fortyndede prøver. Der anvendes ikke podning, hvorfor 
referencen for fortyndede prøver ikke er præcis. For Merck 1.00687 mangler reference. 

3.1.2.2 Generel analysekvalitet 
Oversigt over den generelle analysekvalitet er hentet fra de tidligere sammenstillinger /1/, /3/, 
/4/.  

Tabel 5 Generel analysekvalitet for BOD i afløbsvand opdelt efter analysemetoder 
baseret på præstationsprøvninger fra perioden 2002 - 2008. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L O2 Genfinding sR CVR 

Afløbsvand 

DS 254 41 1 3-11 104% 1,37  

EN 1899-1 142 2 3-11 102% 1,16  
Hach LCK554 (0,5-
12 mg/L) 86 4 3-11 94% 1,60  

OXITOP 22 1 3-11 118% 1,85  

 
  



 

 Styrelsen for Vand og Naturforvaltnings Referencelaboratorium/ Biokemisk oxygenforbrug og total nitrogen   25 

Tabel 6 Generel analysekvalitet for BOD i afløbsvand opdelt efter analysemeto-
der baseret på præstationsprøvninger fra perioden 2009 - 2013. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L O2 Genfinding sR CVR 

Afløbsvand 

Reflab metode 2 16 0 2-13 94% 0,47  

EN 1899-1 16 1 2-13 89% 0,61  

Hach LCK554 (0,5 – 
12 mg/L) 68 24 2-13 105% 0,56  

OXITOP 12 5 2-13 126% 1,70  

 
I tabellerne er markeret med kursiv hvor datagrundlaget er utilstrækkeligt til en statistisk analy-
se. Fed skrift angiver, hvor en værdi ikke opfylder de opstillede kriterier. Markering af utilfreds-
stillende kvalitet er kun anvendt i de tilfælde, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt, og den 
findes derfor ikke, hvor data er markeret med kursiv. 

Der findes kun data for Reflab metode 2 i den seneste oversigt, Tabel 6, og her er datagrund-
laget utilstrækkeligt til statistisk analyse. Data tyder dog på en tilfredsstillende analysekvalitet. 
Hach LCK554 har tilstrækkeligt datagrundlag i begge oversigter, og hvor analysekvaliteten i 
perioden 2002 – 2008 viste knap tilfredsstillende standardafvigelse for reproducerbarhed (kra-
vet er ≤ 1,5 mg/L), er kvaliteten tydeligt forbedret i den eneste oversigt og er nu tilfredsstillen-
de. Der findes ikke data for analysekits fra Macherey-Nagel og Merck. 
Fra Hach er modtaget yderligere materiale (Tabel 7). 

Tabel 7  Sammenligning mellem standardiseret metode og Hach LCK554 /14/. 

Prøve p  µ, mg/L O2 Genfinding*   

Overfladevand, Tyskland 11  1,5 – 7,5 98%   

Afløbsvand, Tyskland 14  1,5 – 5,8 100%   

Samlet 25   99%   
* Genfinding for Hach LCK554 i forhold til standardmetoden 

Tabel 7 bekræfter informationen i Tabel 5 og Tabel 6: at analysekit fra Hach, LCK554, giver 
data, der er sammenlignelige med standardiserede metoder, herunder Reflab metode 2. Der 
er ikke tilsvarende information for analysekits fra Macherey-Nagel og Merck til rådighed. 

Koncentrationsområdet i præstationsprøvningerne spænder fra 2 mg/L til 13 mg/L. Langt de 
fleste præstationsprøvninger har haft koncentrationer i området 2 – 5 mg/L, hvor prøverne 
køres ufortyndet, og der er derfor ikke forskelle betinget af den forsimplede fremgangsmåde 
ved målinger for analysekits fra Hach og Macherey-Nagel. Data fra de enkelte præstations-
prøvninger, som kan se i reference /1/ og /4/, viser, at der opnås genfinding både over og 
under 100%. Dette gælder både Reflab metode 2 og Hach LCK554. Der er således intet, der 
tyder på systematiske metodeforskelle. Ligeledes er der intet, der tyder på sammenhæng 
mellem prøvernes koncentration og den opnåede genfinding. Det er således overvejende 
sandsynligt, at de forskelle i genfinding mellem de to metoder, der ses i Tabel 6, beror på 
tilfældigheder. Det er derfor også sandsynligt, at større ATU-koncentration i analysekittet Hach 
LCK554, som beskrevet i afsnit 3.1.2.1, ikke har praktisk betydning. 

De forskelle, der blev beskrevet i afsnit 3.1.2.1, synes således ikke at komme til udtryk i prak-
sis ud fra data fra præstationsprøvninger for Hach LCK554. Der foreligger ikke data for Ma-
cherey-Nagel 985 825 og Merck 1.00687. 
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3.2 Total nitrogen 

3.2.1 Metodespecifikationer 
Kravet til metode for total nitrogen (TN) er angivet i metodedatablad M010, som dækker både 
tilløbsvand og afløbsvand. Kravet er oplukning i henhold til DS EN/ISO 11905-1 /15/ eller 
DS/ISO 29441 /16/ med valgfri metode for bestemmelse af den dannede nitrat. Begge metoder 
omfatter oplukning med basisk kaliumperoxodisulfat. Her sammenlignes alene med EN/ISO 
11905-1, fordi ISO 29441 omfatter in-line oplukning i autoanalyser og derfor adskiller sig væ-
sentligt fra analysekits. 

Der findes for hver producent tre eller flere analysekits, idet hvert kit omfatter et givet, mindre 
måleområde og kittene tilsammen et bredt måleområde. 

En oversigt over metodeforskelle er vist nedenfor i Tabel 8. Oversigten omfatter alene opluk-
ning, fordi slutbestemmelsen som nævnt er med valgfri metode. 

Tabel 8 Væsentlige metodemæssige forskelle mellem de godkendte motoder 
(specificeret i M010) og kit-baserede metoder. 

Måleområde 
EN/ISO 11905-1 0,02 mg/L N – (øvre grænse for måleområdet er ikke angivet)  
Hach LCK138/APC138 1 – 16 mg/L N 
Hach LCK238/APC238 5 – 40 mg/L N 
Hach LCK338/APC338 20 – 100 mg/L N 
Macherey-Nagel 985 
083 

0,5 – 22 mg/L N 

Macherey-Nagel 985 
092 

3 – 60 mg/L N 

Macherey-Nagel 985 
088 

5 – 220 mg/L N 

Merck 1.14537 0,5 – 15 mg/L N 
Merck 1.00613 0,5 – 15 mg/L N 
Merck 1.14763 10 – 150 mg/L N 
Merck 1.14963 Op til 15 mg/L N 
Prøvevolumen 
EN/ISO 11905-1 50 mL (mindre hvis prøven fortyndes) 
Hach LCK138/APC138 1,3 mL 
Hach LCK238/APC238 0,5 mL 
Hach LCK338/APC338 0,2 mL 
Macherey-Nagel 985 
083 

5 mL 

Macherey-Nagel 985 
092 

1 mL 

Macherey-Nagel 985 
088 

0,5 mL 

Merck 1.14537 10 mL 
Merck 1.00613 10 mL 
Merck 1.14763 10 mL 
Merck 1.14963 10 mL 
Homogenisering 
Nævnes i EN/ISO 11905-1, men uden at specificere, hvordan homogenisering skal foreta-
ges. Homogenisering nævnes ikke for analysekits. 
Oplukning 
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Oplukning foretages i henhold til EN/ISO 11905-1 med basisk peroxodisulfat, bufferindstillet 
til pH 9,7. Alle analysekits foretager oplukning med peroxodisulfat, men der findes ikke op-
lysning om koncentration af peroxodisulfat eller pH under oplukning. Alle henviser imidlertid 
til EN/ISO 11905-1, hvorfor eventuelle forskelle antages at være ubetydelige 
Maksimalt indhold af organisk stof 
EN/ISO 11905-1 COD < 120 mg/L eller TOC < 40 mg/L 
Hach LCK138/APC138 COD < 400 mg/L 
Hach LCK238/APC238 COD < 1000 mg/L 
Hach LCK338/APC338 COD < 2500 mg/L 
Macherey-Nagel 985 
083 

COD < 1000 mg/L 

Macherey-Nagel 985 
092 

COD < 5000 mg/L 

Macherey-Nagel 985 
088 

COD < 10000 mg/L 

Merck 1.14537 COD < 350 mg/L 
Merck 1.00613 COD < 350 mg/L 
Merck 1.14763 COD < 3500 mg/L 
Merck 1.14963 COD < 350 mg/L 
Temperatur og tid under oplukning 
EN/ISO 11905-1 120°C ± 5°C i 30 min ± 5 min i lukket beholder i autoklave 
Hach LCK138/APC138 100°C i 60 min eller 170°C i 15 min i lukket beholder i varmeblok 
Hach LCK238/APC238 100°C i 60 min eller 170°C i 15 min i lukket beholder i varmeblok 
Hach LCK338/APC338 100°C i 60 min eller 170°C i 15 min i lukket beholder i varmeblok 
Macherey-Nagel 985 
083 

100°C i 60 min eller 120°C i 30 min i lukket beholder i varmeblok 

Macherey-Nagel 985 
092 

120°C i 30 min i lukket beholder i varmeblok 

Macherey-Nagel 985 
088 

100°C i 60 min eller 120°C i 30 min i lukket beholder i varmeblok 

Merck 1.14537 120°C i 60 min i lukket beholder i varmeblok 
Merck 1.00613 120°C i 60 min i lukket beholder i varmeblok 
Merck 1.14763 120°C i 60 min i lukket beholder i varmeblok 
Merck 1.14963 120°C i 60 min i lukket beholder i varmeblok 
Blindprøve 
EN/ISO 11905-1 Vand 
Hach LCK138/APC138 Ingen 
Hach LCK238/APC238 Ingen 
Hach LCK338/APC338 Ingen 
Macherey-Nagel 985 
083 

Ingen 

Macherey-Nagel 985 
092 

Ingen 

Macherey-Nagel 985 
088 

Ingen 

Merck 1.14537 Ingen 
Merck 1.00613 Ingen 
Merck 1.14763 Ingen 
Merck 1.14963 Ingen 
Reference 
EN/ISO 11905-1 - 
Hach LCK138/APC138 EN/ISO 11905-1 
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Hach LCK238/APC238 EN/ISO 11905-1 
Hach LCK338/APC338 EN/ISO 11905-1 
Macherey-Nagel 985 
083 

Analog med EN/ISO 11905-1 

Macherey-Nagel 985 
092 

Analog med EN/ISO 11905-1 

Macherey-Nagel 985 
088 

Analog med EN/ISO 11905-1 

Merck 1.14537 Analog med EN/ISO 11905-1 
Merck 1.00613 Analog med EN/ISO 11905-1 
Merck 1.14763 Analog med EN/ISO 11905-1 
Merck 1.14963 Analog med EN/ISO 11905-1 
 

De punkter, hvor der i Tabel 8 ses forskelle, diskuteres nedenfor. 

Måleområde: EN/ISO 11905-1 har et bredt måleområde, der dækker behovet i både tilløbs-
vand og afløbsvand. For analysekits må behovet dækkes ved at have flere kits med hver sit 
måleområde til rådighed. Det gælder for alle tre producenter af analysekits. I tilløbsvand findes 
analysekits fra alle tre producenter, der dækker behovet for detektionsgrænse: Hach LCK138, 
Macherey-Nagel 985 083 og Merck 1.14537 og 1.00613. De to kits fra Merck adskiller sig fra 
hinanden ved metode til slutbestemmelse af nitrat. 

Der findes ikke analysekits med måleområde, der omfatter den krævede detektionsgrænse i 
afløbsvand (0,05 mg/L N), idet alle ligger mindst en faktor 10 over kravet. Kravet til detektions-
grænse opfyldes for EN/ISO 11905-1. Der kan være forskel på, hvordan måleområdet define-
res, men det er ikke sandsynligt, at laveste ende af måleområde angives en faktor 10 højere 
end den opnåelige detektionsgrænse. 

Prøvevolumen og homogenisering: EN/ISO 11905-1 anvender et prøvevolumen på 50 mL, 
som dog kan være mindre, hvis prøven fortyndes. Analysekits fra Merck anvender 10 mL, hvil-
ket vurderes ikke at adskille sig væsentligt fra EN/ISO 11905-1. Analysekits fra Hach anvender 
væsentligt mindre volumen, mellem 0,2 og 1,3 mL, mens kits fra Macherey-Nagel anvender 
mellem 0,5 og 5 mL. Udtagning af en repræsentativ delprøve til analyse fra en potentielt hete-
rogen prøve bliver i stigende grad vanskelig jo mindre volumen, der udtages. Samtidig er ingen 
af metoderne specifikke med hensyn til homogenisering, herunder eventuel findeling af større 
partikler.  

Det vurderes, at de små volumener, der udtages til analyse for analysekits fra Hach og to kits 
fra Macherey-Nagel, kan være årsag til øget måleusikkerhed for disse metoder. 

Oplukning - oxidationsmiddel, tid og temperatur: Alle analysekits anvender i lighed med 
EN/ISO 11905-1 oplukning med peroxodisulfat. Koncentration og pH kan ikke sammenlignes på 
grund af manglende information for analysekits. Alle oplukker i lukket beholder. EN/ISO 11905-
1 specificerer oplukning i autoklave, mens analysekits anvender varmeblok. Disse forhold vur-
deres ikke at give anledning til manglende sammenlignelighed. 

Oplukningstemperatur og oplukningstid for EN/ISO 11905-1 specificeres med tolerancer, mens 
tolerancer ikke er opgivet for noget analysekit.  

Temperaturen ved oxidation har betydning for oxidationshastigheden. Oxidation ved en lavere 
temperatur fordrer længere tid end ved højere temperatur. En alment anvendt tommelfingerre-
gel siger, at reaktionshastigheden stiger til det dobbelte, når temperaturen øges med 10°C. 
Oxidationshastigheden afhænger også af de kemiske forhold under oxidationen. Da koncentra-
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tion af oxidationsmiddel, pH og andre forhold ikke er kendt for analysekits giver en sammen-
ligning af temperatur og tid alene en indikation af en potentiel metodeforskel. De anvendte 
betingelser (temperatur og tid) er vist i oversigt nedenfor. 

 
EN/ISO 1195-1 Hach 

M-N 985 083 
og 088 

M-N 985 088 Merck 

100°C i 60 min  + +   
105°C i 30 min      
120°C i 30 min +  + +  
120°C i 60 min     + 
170°C i 15 min  +    
 
Kits fra Merck oxiderer ved samme temperatur som EN/ISO 11905-1 i længere tid. De giver 
derfor potentielt mindst samme grad af oxidation som EN/ISO 11905-1. 

Macherey-Nagel 985 088 specificerer samme oxidationsbetingelser som EN/ISO 11905-1 og 
dermed potentielt samme oxidationsgrad. 

Oxidation ved 100°C i 60 min indebærer en oxidationstemperatur, der er 20°C lavere end for 
EN/ISO 11905-1. Til opnåelse af ligeværdig oxidationsgrad under i øvrigt samme oxidationsbetin-
gelser skulle derfor anvendes 22 = 4 gange længere oxidationstid. Der anvendes kun den dobbelte 
oxidationstid og en af de muligheder, der anføres for Hach-kits og to kits fra Macherey-Nagel, giver 
derfor potentielt lavere oxidationsgrad end EN/ISO 11905-1.  

Begge typer kits har et alternativ. For Hach er alternativet 170°C i 15 min. 170°C er 50°C højere 
end specificeret i EN/ISO 11905-1, hvorfor reaktionstiden i henhold til tommelfingerreglen kunne 
sænkes 25 = 32 gange. Det ville svare til en reaktionstid på 1 minut, men tager ikke hensyn til op-
varmningstid. Den anvendte tid på 15 min er med stor sandsynlighed tilstrækkelig til opnåelse af 
ligeværdig oxidationsgrad i forhold til EN/ISO 11905-1. For de to kits fra Macherey-Nagel er alterna-
tivet 120°C i 30 min, dvs. samme betingelser som specificeret i EN/ISO 11905-1. 

Samlet set vurderes det, at oxidationsbetingelserne for en af de mulige oxidationsbetingelser for 
Hach-kits og Macherey-Nagel 985 083 og 985 088 (100 °C i 60 min) indebærer risiko for ufuld-
stændig oxidation.  

Oxidationsbetingelserne for Merck-kits og det andet sæt mulige oxidationsbetingelser for Hach-kits 
(170 °C i 15 min) og Macherey-Nagel 985 083 og 985 088 (120 °C i 30 min) vurderes at være 
ligeværdige med EN/ISO 11905-1. 

Maksimalt indhold af organisk stof: I henhold til specifikationerne er alle analysekits mere 
tolerante over for indhold af organisk stof end EN/ISO 11905-1. Der er således mindre risiko 
for ufuldstændig oxidation af nitrogenforbindelser som følge af underskud af oxidationsmiddel.  

Blindprøve: EN/ISO 11905-1 anvender vand som blindprøve. Alle øvrige kits specificerer 
ingen blindprøve. Potentielt indebærer manglende blindprøve en risiko for forhøjede værdier. 
Dette vil være mest mærkbart ved lave koncentrationer. 

Reference: Alle analysekits specificerer, at oplukningen er enten identisk eller analog med 
EN/ISO 11905-1.  
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3.2.2 Generel analysekvalitet 
Oversigt over den generelle analysekvalitet er hentet fra de tidligere sammenstillinger /1/, /3/, 
/4/. 

Tabel 9 Generel analysekvalitet for total nitrogen opdelt efter analysemetoder 
baseret på præstationsprøvninger fra perioden 2002 - 2008. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L N Genfinding CVR 

Alle prøvety-
per 

DS 221 136 2 4-60 101% 6,4% 

EN ISO 11905-1 91 0 4-60 99% 5,9% 

Hach LCK 138 (1-16 mg/L) + 

LCK 238 (5-40 mg/L) 
279 4 4-60 100% 8,3% 

Hach LCK 338 (20-100 

mg/L) 
72 0 35-60 105% (***) 6,8% 

Merck 1.00613 (0,5-15 

mg/L) og 1.14537 (0,5-15 

mg/L) 

84 5 4-60 102% 12% 

Merck 1.14763 (10-150 

mg/L) 
10 0 4-60 103% 5,9% 

 
Tabel 10 Generel analysekvalitet for total nitrogen opdelt efter analysemetoder 
baseret på præstationsprøvninger fra perioden 2009 - 2013. 

Prøvetype Metode p q µ Genfinding CVR 

Alle prøvety-
per 

DS 221 90 0 3-48 100% 7,1% 
ISO 11905-1 99 2 3-48 100% 5,5% 
Godkendte metoder 189 1 3-48 100% 6,3% 
EN 12260 52 0 3-48 95% (***) 6,5% 
Hach APC 138 + LCK 138 (1 
– 16 mg/L) + LCK 238 (5 – 
40 mg/L) 

311 6 3-48 99% 6,7% 

Tilløbsvand Hach LCK 338 (20-100 
mg/L) 67 2 32-48 103% (**) 5,7% 

 

I tabellerne er markeret med fed skrift i de tilfælde, hvor en værdi ikke opfylder de opstillede 
kriterier. For genfinding er desuden angivet graden af signifikans med stjerner. Denne marke-
ring er kun anvendt i de tilfælde, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt. Hvor data er markeret 
med kursiv (ikke tilstrækkelig datagrundlag), er det ikke angivet, om de opstillede kriterier opfyl-
des. 

Det ses i Tabel 9 og Tabel 10, at der findes data for analysekvaliteten for alle analysekits fra 
Hach og analysekittene 1.00613, 1.14537 og 1.14763 fra Merck. Der findes ikke data for Ma-
cherey-Nagel 985 083, 985 092 og 985 088, samt Merck 1.14963. Hach-kits giver, som det er 
beskrevet ovenfor, mulighed for oxidation enten ved 100°C i 30 min eller ved 170°C i 15 min. 
Datamaterialet giver ikke mulighed for at skelne mellem, hvilken af de to betingelser der er 
anvendt af de enkelte laboratorier. Der er ikke datamateriale for analysekits fra Macherey-
Nagel. 

Tabellerne viser, at standardafvigelsen for reproducerbarhed (CVR) for Hach LCK138 og 
LCK238 var for høj i forhold til kravet (7,5%) i perioden 2002 – 2008, men at dette var forbedret 
i perioden 2009 – 2013. Datamaterialet er stort, 279 datasæt i den første periode og 311 data-
sæt i den anden periode, og den beregnede standardafvigelse må derfor anses for pålidelig. 
Genfindingen er i begge perioder tilfredsstillende, dvs. tæt på 100%. Hach LCK138 og LCK238 
giver således resultater, der er i overensstemmelse med den krævede metode (tilfredsstillende 
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genfinding), og som indbyrdes har tilfredsstillende overensstemmelse (tilfredsstillende CVR).  

Hach LCK338, hvis måleområde gør den egnet til tilløbsvand, har tilfredsstillende standardaf-
vigelse for reproducerbarhed i begge perioder, men en genfinding, der er signifikant højere 
end 100%. Dette kit giver således resultater, der er højere end den krævede metode (genfin-
ding over 100%), men som indbyrdes er overensstemmende (tilfredsstillende CVR). 

To analysekits fra Merck, 1.00613 og 1.14537, har i perioden 2002 - 2008 været anvendt af et 
antal laboratorier, der giver et tilstrækkeligt datagrundlag. Resultatet viser en standardafvigel-
se for reproducerbarhed, der ikke er tilfredsstillende, men en genfinding, der ikke afviger signi-
fikant fra 100% og dermed er tilfredsstilende. Det analysekit fra Merck, hvis måleområde gør 
den mest egnet til tilløbsvand, 1.14763, har enkelte gange været anvendt ved koncentrationer 
under kittets måleområde. Datagrundlaget er utilstrækkeligt til en sikker konklusion, men de 
data, der findes, tyder ikke på, at anvendelse af analysekittet vil resultere i utilfredsstillende 
analysekvalitet.  
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4. Konklusion 

4.1 BOD 
4.1.1 Tilløbsvand (urenset spildevand) 
Krav til analysemetode for BOD i tilløbsvand findes i metodedatablad M017. Den krævede 
metode er EN 1899-1. 

Metodespecifikationer for de analysekits, der kan komme på tale til måling i tilløbsvand, dvs. 
Hach LCK555, Macherey-Nagel 985 822 og Merck 1.00687, er sammenlignet med den kræve-
de metode, EN 1899-1. Resultatet er: 

Måleområde: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode. 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve og homogenisering: Betydelige forskelle i 
udtaget volumen og nogen forskel i beskrivelse af homogenisering. EN 1899-1 beskriver homo-
genisering i blender, dvs. med neddeling af partikler, hvilket således ikke er opfyldt. Dette er 
særlig vigtigt, fordi der til kit-metoder typisk udtages mindre prøvevolumen end til EN 1899-1. 

Fremstilling af podet fortyndingsvand: Metodeforskelle, men de vurderes at være uden 
praktisk betydning. 

Tilsætning af næringsstoffer: Sammensætningen af næringsstofblandinger specificeres ikke 
for analysekits. Det vurderes ikke at have praktisk betydning. De sparsomme resultater fra 
præstationsprøvning giver ikke anledning til at ændre denne vurdering. 

Podemateriale: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode. 

ATU-koncentration i den færdige, fortyndede prøveopløsning: Der er metodeforskelle, men 
disse vurderes uden betydning. 

Inkubationstemperatur: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode. 

Inkubationstid: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode, men tolerance 
mangler. 

Målinger: Analysekits fra Macherey-Nagel og Merck er sammenlignelige med den krævede 
metode. Analysekit fra Hach specificerer ikke måling af oxygenindholdet ved analysens start. 

Krav til oxygenforbrug efter endt inkubation: Analysekit fra Macherey-Nagel tillader lidt 
mindre oxygenforbrug end EN 1899-1, men forskellen vurderes at være så lille, at det næppe 
har praktisk betydning. Analysekits fra Hach og Merck tillader lavere slutkoncentration af oxy-
gen end EN 1899-1 i en grad som kan have betydning for analysekvaliteten. 

Beregning: Beregningsmetode for analysekit fra Hach baseres ifølge oplysninger fra producen-
ten på en empirisk faktor. Den specificerede beregningsmetode for analysekit fra Merck afviger 
fra EN 1899-1. Beregningsmetode for analysekit fra Macherey-Nagel er i overensstemmelse 
med den krævede metode. 

Reference: Der mangler metodereference for analysekit fra Merck, mens analysekit fra Hach 
og Macherey-Nagel begge refererer til EN 1899-1. 
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Information om den generelle analysekvalitet, der kan udledes fra resultater i præstations-
prøvninger, findes alene for perioden 2002 – 2008, idet der ikke er tilstrækkeligt datagrundlag i 
præstationsprøvninger for perioden 2009 - 2013. Der findes ikke data fra præstationsprøvnin-
ger for analysekits fra Macherey-Nagel og Merck. Der findes alene information for analysekit-
tet Hach LCK555, som samlet for informationer fra præstationsprøvninger og information stillet 
til rådighed fra producenten typer på, at Hach LCK555 i gennemsnit giver ca. 8% lavere resul-
tat end standardmetoder. Resultaterne fra præstationsprøvninger tyder på, at hverken den 
krævede metode, EN 1899-1, eller Hach LCK555 giver en tilfredsstillende analysekvalitet. 

Samlet set tyder sammenligningen mellem metodespecifikationer på, at det ikke vil være mu-
ligt at opnå resultater med alle analysekits, der er sammenlignelige med EN 1899-1.  Analyse-
kit fra Hach og Macherey-Nagel refererer begge til EN 1899-1, men adskiller sig på flere punk-
ter fra EN 1899-1 og fra hinanden. Reference til EN 1899-1 er således ikke ensbetydende med 
sammenlignelighed kittene i mellem og med EN 1899-1.  

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M017. 

4.1.2 Afløbsvand (renset spildevand) 
Krav til analysemetode for BOD i afløbsvand findes i metodedatablad M045. Den krævede 
metode er Reflab metode 2. 

Metodespecifikationer for de analysekits, der kan komme på tale til måling i afløbsvand, dvs. 
Hach LCK554, Macherey-Nagel 985 825 og Merck 1.00687, er sammenlignet med Reflab 
metode 2. Resultatet er: 

Måleområde: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode. 

Mindste volumen udtaget fra oprindelig prøve og homogenisering: Mindre forskelle, men 
ikke så store som for tilløbsvand. Afløbsvand er desuden mere homogent end tilløbsvand, 
hvilket også understøtter en vurdering af, at det er af mindre betydning. Resultater fra præsta-
tionsprøvninger understøtter denne vurdering. Samlet set vurderes størrelsen af det udtagne 
volumen at være uden praktisk betydning. 

ATU-koncentration i den færdige, fortyndede prøveopløsning: Hach LCK554 anvender 
højere koncentration af ATU end de øvrige analysekits og Reflab metode 2. Data fra præstati-
onsprøvninger tyder imidlertid på, at dette ikke har praktisk betydning. 

Inkubationstemperatur: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode. 

Inkubationstid: Alle analysekits er sammenlignelige med den krævede metode, men toleran-
ce mangler.  

Målinger: Analysekit fra Merck specificerer de samme målinger, som Reflab metode 2, mens 
der foretages færre målinger for analysekits fra Hach og Macherey-Nagel. Se under beregning 
om betydningen af dette. 

Krav til oxygenforbrug efter endt inkubation: Specifikation mangler for alle analysekits. Ud 
fra krav til fortynding kan udledes indikation af, at analysekits fra Hach og Macherey-Nagel 
ikke afviger fra Reflab metode 2. Da der iht. specifikationerne ikke fortyndes for analysekits fra 
Merck, er det ikke muligt at udlede information om oxygenindhold efter endt inkubation. 

Beregning: Beregningsmetoder mangler (Hach og Macherey-Nagel) eller afviger fra Reflab 
metode 2 (Merck). For ufortyndede prøver er det overvejende sandsynligt, at beregningerne er 
identiske, og for fortyndede prøver vil beregningsmetoderne være identiske under visse anta-
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gelser, som sandsynligvis kan opfyldes. Antagelserne kan give anledning til forhøjet usikkerhed 
på målinger med analysekits, men det kan ikke siges, om det har praktisk betydning. 

Reference: Der mangler metodereference for analysekit fra Merck. Kit fra Macherey-Nagel 
henviser til EN 1899-2 for ufortyndet prøve og EN 1899-1 for fortyndet prøve. Analysekit fra 
Hach henviser til EN 1899-2. Alle analysekits opererer imidlertid uden podning, hvorfor henvis-
ning til EN 1899-1 er misvisende. I henhold til beskrivelsen af de anvendte procedurer svarer de 
snarere til Reflab metode 2. 

Der findes information om den generelle analysekvalitet, udledt fra resultater i præstations-
prøvninger, for perioden 2002 – 2008 og 2009 - 2013. Der findes ikke information for analyse-
kits fra Macherey-Nagel og Merck, men alene information for Hach LCK554. Datagrundlaget for 
Hach LCK554 er fuldt tilstrækkeligt til statistisk analyse. For Reflab metode 2 findes imidlertid 
kun et lille datagrundlag, som er utilstrækkeligt til statistisk analyse. Resultaterne tyder på, at 
Hach LCK554 giver resultater, der er sammenlignelige med Reflab metode 2. De forskelle, der 
blev beskrevet ovenfor, synes således ikke at komme til udtryk i praksis ud fra data fra præsta-
tionsprøvninger for Hach LCK554.  

Sammenligningen mellem metodespecifikationer for Reflab metode 2 og de tre analysekits 
tyder på, at det vil være muligt at opnå sammenlignelige resultater. Sammenligningen viser dog 
også, at analysekittene hver især og på forskellig vis afviger fra Reflab metode 2. Macherey-
Nagel og Hach henviser til EN 1899-2, som svarer til Reflab metode 2 i tilfælde, hvor prøven 
ikke fortyndes. Henvisning til EN 1899-2 er således ikke ensbetydende med, at der er overens-
stemmende metodespecifikationer. På den baggrund må det forventes, at et nyt analysekit kan 
have andre afvigelser, end de her omtalte. Afvigelserne, der er konstateret ved sammenlignin-
gen, vurderes umiddelbart uden praktisk betydning, men der foreligger ikke tilstrækkelig doku-
mentation fra præstationsprøvninger om den generelle analysekvalitet til endeligt at konkludere 
dette.  

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M045. 

4.2 Total nitrogen 
Krav til analysemetode for total nitrogen findes i metodedatablad M010. Den krævede metode 
er EN/ISO 11905-1 eller ISO 29441. Her sammenlignes alene med EN/ISO 11905-1, fordi ISO 
29441 omfatter in-line oplukning i autoanalyser og derfor adskiller sig væsentligt fra analysekits. 

Metodespecifikationer for analysekits til total nitrogen (TN), dvs. Hach LCK138, LCK238, 
LCK338, APC138, APC238 og APC338, Macherey-Nagel 985 083, 985 092 og 985 088, samt 
Merck 1.14537, 1.00613, 1,14763 og 1.14963, er sammenlignet med EN 11905-1. Resultatet 
er: 

Måleområde: Det specificerede måleområde for alle de nævnte analysekits starter ved langt 
højere koncentration end kravet til detektionsgrænse for total nitrogen i afløbsvand. I tilløbsvand 
kan behovet for detektionsgrænse dækkes med følgende kits: Hach LCK138, Macherey-Nagel 
985 083 og Merck 1.14537 og 1.00613. 

Prøvevolumen og homogenitet: Analysekits fra Hach og i et vist omfang fra Macherey-Nagel 
anvender så lille prøvevolumen, at heterogenitet i prøven kan give anledning til større må-
leusikkerhed for resultater fra disse kits, men det kan ikke siges, om det har praktisk betydning. 

Maksimalt indhold af organisk stof: Alle analysekits specificerer større tolerance for indhold 
af organisk stof end EN/ISO 11905-1. Interferens fra organisk stof vil derfor ikke påvirke resulta-
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ter med analysekits negativt.  

Temperatur og tid under oplukning: Analysekits fra Hach og to analysekits fra Macherey-
Nagel giver mulighed for oplukning ved to kombinationer af temperatur og tid. Det ene kan 
potentielt betyde lavere oxidationsgrad, mens det andet forventes at give mindst samme oxi-
dationsgrad som EN/ISO 11905-1. Det tredje analysekit fra Macherey-Nagel og alle analyse-
kits fra Merck forventes at give mindst samme oxidationsgrad som EN/ISO 11905-1. 

Blindprøve: EN/ISO 11905-1 anvender blindprøvekorrektion, men ingen analysekits anvender 
blindprøver. 

Reference: Alle analysekits anfører, at oplukning sker analogt med EN/ISO 11905-1.  

Information om den generelle analysekvalitet, der kan udledes fra resultater i præstations-
prøvninger, findes for perioden 2002 – 2008 og 2009 – 2013. Der findes information for alle 
analysekits fra Hach samt for Merck 1.14537 og 1.00613. Desuden findes et begrænset data-
materiale for Merck 1.14763. Resultaterne tyder på, at analysekits Hach LCK138 og LCK238 
giver sammenlignelige resultater med EN/ISO 11905-1. Resultaterne tyder desuden på, at 
Hach LCK338 giver højere resultater end EN/ISO 11905-1, og at Merck 1.14537 og 1.00613 
giver større standardafvigelse. Præstationsprøvningerne omfatter koncentration fra 4 mg/L og 
op. Der er således ikke information om analysekvaliteten tæt på kravet til detektionsgrænse. 

Samlet set viser sammenligningen mellem metodespecifikationer, at alle analysekits har de-
tektionsgrænser, der for afløbsvand ikke er tilstrækkelige i forhold til krav i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger. Nogle analysekits giver mulighed for to kombinationer af tempe-
ratur og tid under oplukning, hvoraf den ene potentielt kan betyde lavere oxidationsgrad end 
den krævede metode, EN/ISO 11905-1. Data for den generelle analysekvalitet tyder på, at 
nogle analysekits giver en kvalitet, der er sammenlignelig med EN/ISO 11905-1, mens andre 
ikke gør. Der er intet i metodespecifikationerne, der viser metodeforskelle, der kan forklare 
forskelle i analysekvalitet. Alle analysekits refererer til EN/ISO 11905-1. Henvisning til den 
krævede standardiserede metode er således ikke garanti for sammenlignelighed med EN/ISO 
11905-1.  

Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der ikke åbnes for anvendelse af analysekits i meto-
dedatablad M010.  
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Biokemisk oxygenforbrug og total nitrogen – Mulighed for anvendelse af ana-
lysekits 
Referencelaboratoriet gennemførte i 2014 en opsamling af erfaringer om analyseme-
toder baseret på data fra præstationsprøvninger i perioden 2009 – 2013. Her blev det 
konstateret, at analysekits for biokemisk oxygenforbrug (BOD) og total nitrogen (TN), 
som var repræsenteret i præstationsprøvningerne, kunne opfylde krav til analysekva-
litet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Tilsvarende resultater blev set 
ved erfaringsopsamling for perioden 2002 – 2008.  
BOD og TN er begge metodeafhængige parametre, og der er i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger stillet krav om, hvilke metoder der kan anvendes, med 
specifikationer i metodedatablade: for BOD metodedatablad M045 og M017 i hen-
holdsvis renset og urenset spildevand og for TN metodedatablad M010 i både renset 
og urenset spildevand. 
Nærværende rapport indeholder en sammenligning af metodebeskrivelser for alment 
anvendte analysekits samt en videregående analyse af data fra præstationsprøvnin-
gerne og giver vurdering af, om der er mulighed for at åbne for anvendelse af kit-
baserede metoder for BOD eller TN. 
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