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Grundvand Hydrogencarbonat 1 mg/L svarende til 
 Alkalinitet 0,015 mmol/L 
Fersk overfladevand Alkalinitet 0,05 mmol/L 
 Alkalinitet (< 0,5 mmol/L) 0,005 mmol/L 
 
Kravene til detektionsgrænse i bkg. nr. 900 var baseret på krav til standardafvigelse, sT max, i 
bekendtgørelsens forgænger, bkg. nr. 866. I drikkevand blev kravet til detektionsgrænse 
lempet efter henstilling fra laboratorierne fordi den lempede detektionsgrænse var tilstrække-
lig i forhold til behovet for måling /1/. Der blev ikke samtidig lempet på krav til detektions-
grænse for grundvand, fordi kravet ved udbud af opgaver i NOVANA var 1 mg/L for hydro-
gencarbonat, dvs. lavere end den detektionsgrænse, der blev gældende krav med bkg. nr. 
900. 

I fersk overfladevand er kravene til detektionsgrænse i bkg. nr. 900 som følge af metoden 
med at basere detektionsgrænsekravet på det tidligere krav til sT max mere skærpede end 
kravene ved udbud af opgaver til NOVANA. 

Der synes således at være grund til at revurdere og i passende omfang at ensarte krav til 
hydrogencarbonat og alkalinitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

Information om analysekvalitet 
Hydrogencarbonat og alkalinitet har længe indgået i overvågningsprogrammet, og laboratori-
erne har indberettet information om opnået analysekvalitet til de ansvarlige for overvågnin-
gen. Referencelaboratoriet modtog i forbindelse med en gennemgang af krav til analysekvali-
tet i 2009, anonymiserede kopier af laboratoriernes indberetninger for perioden januar 2008 
til juni 2009. Indberetningerne er givet kvartalsvis og perioden omfatter derfor op til seks ind-
beretninger for hvert laboratorium. I denne periode deltog tre laboratorier i overvågningsar-
bejdet. En oversigt over de indberettede detektionsgrænser for de tre laboratorier ses i Tabel 
1. 
Tabel 1 Detektionsgrænse for hydrogencarbonat, HCO3 (mg/L), indberettet til overvåg-

ningsprogrammet i perioden januar 2008 til juni 2009 

 Indberettet detektionsgrænse  
 Minimum Maksimum Middel Antal indberetnin-

ger 
Lab A 0,9 2,4 1,8 3 
Lab B 0,7 2 1,3 5 
Lab C 0,2 2,8 1,9 6 
Middeldetektionsgrænse, alle laboratorier 1,7  

 
Disse informationer tyder på, at 

• en detektionsgrænse for hydrogencarbonat på 1 mg/L, som ønsket til grundvands-
overvågning, ikke er generelt opnåelig 

• en detektionsgrænse på 3 mg/L svarende til 0,05 mmol/L kan opnås af alle tre labora-
torier i alle perioder 

• en detektionsgrænse på 2 mg/L svarende til 0,03 mmol/L kan opnås som gennemsnit 
over en længere periode, men kan give vanskeligheder set i kortere perspektiv. 

Disse informationer gælder analyse med metode svarende til metodedatablad M037. Det er 
muligt at opnå lavere detektionsgrænse ved anvendelse af Gran-plot.  

Behov for analysekvalitet 
Kommissionsdirektiv 2009/90/EF /3/, som bl.a. behandler krav til analysekvalitet for målinger 
i henhold til Vandrammedirektivet, kræver en kvantifikationsgrænse (LQ), som er højst 30% 
af miljøkvalitetskravet for pågældende parameter. 
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En analyse af de data, der ligger til grund for Figur 1, viser, at 22% af målingerne ved grund-
vandsovervågning er mindre end 30 mg/L, mens kun 1% af målingerne ved boringskontrol er 
under 30 mg/L. 

En detektionsgrænse på 3 mg/L for hydrogencarbonat (svarende til 0,05 mmol/L) er derfor 
ikke tilstrækkelig til grundvandsovervågning, men vil sandsynligvis kunne accepteres for bo-
ringskontrol. 

Der er efter Referencelaboratoriets erfaring ikke fortilfælde for hvor stor en andel af data, der 
skal kunne analyseres med god analysekvalitet, dvs. har koncentration, der er mindst 10 
gange større end detektionsgrænsen. Hvis det antages, at mindst 90% af målingerne skal 
kunne udføres med god analysekvalitet, er behovet for detektionsgrænse til grundvands-
overvågning 0,6 mg/L fordi 10% af målingerne er under 6 mg/L og dermed 90% over. Efter 
de afrundingsprincipper, der i øvrigt er anvendt i bkg. nr. 900, vil dette tal blive afrundet til et 
behov for detektionsgrænse på 0,5 mg/L. Dette er betydeligt under, hvad metode i metode-
datablad M037 kan honorere. 

Drikkevand 
I drikkevand er bestemmelsen /4/, at indholdet bør være over 100 mg/L. En detektionsgræn-
se på 3 mg/L, vil derfor være fuldt tilstrækkelig. 

Lossepladsperkolat 
Det nuværende krav til detektionsgrænse i lossepladsperkolat er 0,3 mmol/L, og dermed 
væsentligt højere end det nuværende detektionsgrænsekrav i drikkevand.  

Sammensætningen af lossepladsperkolat er særdeles variabel, og der findes ikke samlet 
oversigt over måleværdier. Da der ikke har været indvendinger imod den nugældende detek-
tionsgrænse, antager Referencelaboratoriet, at denne er tilstrækkelig. 

Jordvand, drænvand mv. 
Det nuværende krav til detektionsgrænse i jordvand, drænvand mv. er 0,03 mmol/L. Omreg-
net til hydrogencarbonat er det 2 mg/L eller samme værdi, som i øjeblikket er gældende for 
grundvand. 

I grundvandsovervågningen er en del boringer og indtag ganske overfladenære. I mangel af 
specifikke oplysninger for jordvand, drænvand mv. antages det her, at en analysekvalitet, der 
er tilstrækkelig til grundvandsovervågning, også vil være både nødvendig og tilstrækkelig for 
jordvand, drænvand mv. 

Fersk overfladevand 
For fersk overfladevand findes to krav til analysekvalitet, hvor det mest lempelige udføres i 
henhold til metodedatablad M037 og det mere skærpede ved Gran-plot i henhold til metode-
datablad M039: 
Detektionsgrænsekrav, bkg. nr. 900 
Alkalinitet (0,1 – 6 mmol/L) 0,02 mmol/L 
Alkalinitet (< 0,1 mmol/L) 0,002 mmol/L 
 
Disse krav er som nævnte baseret på krav til sT max i bkg. nr. 866, som var forgængeren til 
den nuværende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, bkg. nr. 900. Som også 
nævnt er kravene til detektionsgrænse ved udbud af analyseopgaver i NOVANA mere lem-
pelige: 
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Detektionsgrænsekrav, NOVANA 
Alkalinitet 0,05 mmol/L 
Alkalinitet (< 0,5 mmol/L) 0,005 mmol/L 
 
Et detektionsgrænsekrav på 0,05 mmol/L svarer til et indhold af hydrogencarbonat på 3 
mg/L, hvilket vil sige på det niveau, som med stor sandsynlighed kan leveres. 

Sammenfatning 

Grundvand 
 Hydrogencarbonat HCO3, mg/L 
Nuværende krav til detektionsgrænse, bkg. nr. 900 2 
Detektionsgrænsekrav ved udbud af opgaver for NO-
VANA 

1 

Sandsynlig generelt opnåelig detektionsgrænse ved me-
tode i metodedatablad M037 

3 

Behov for detektionsgrænse, grundvandsovervågning 0,5 
Behov for detektionsgrænse, boringskontrol 3 mg/L er fuldt tilstrækkelig 
 

Referencelaboratoriet anbefaler, at krav til detektionsgrænse for hydrogencarbonat i grund-
vand opdeles på samme måde, som der anvendes ved fersk overfladevand. Det anbefales 
tillige at anvende 10 gange den generelt opnåelige detektionsgrænse på 3 mg/L som skille-
linje mellem, hvornår analysen skal foretages efter metodedatablad M037 og metodedata-
blad M039. 

Denne ændring vil betyde, at godt 20% af målinger ved grundvandsovervågning og ca. 1%, 
af målinger ved boringskontrol skal udføres med Gran-plot. Det skal bemærkes, at måling 
ved Gran-plot ved lave koncentrationer af hydrogencarbonat ved grundvandsovervågning 
allerede praktiseres i dag. 

Ændringen i krav til detektionsgrænse ved koncentrationer af hydrogencarbonat > 30 mg/L er 
så forholdsvis lille, at det ikke giver anledning til afledede justeringer. I det lave område, hvor 
Gran-plot (metodedatablad M039) skal anvendes, justeres detektionsgrænse, sT max og Uabs 
ned med en faktor 10. Dette vil give en sammensætning af krav, der på dette punkt svarer til 
kravene i fersk overfladevand. Dog skal det bemærkes, at kravet til sT max historisk har været 
mere lempeligt i grundvand og drikkevand end i fersk overfladevand, men på samme niveau 
som i jordvand og drænvand.  

Referencelaboratoriet foreslår, at denne forskel bevares. 

Forslag til reviderede krav til analysekvalitet for hydrogencarbonat i grundvand er givet ne-
denfor. Ændringer er vist med kursiv og rødt.  

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 
Hydrogencarbonat (HCO3)  
> 30 mg/L mg/L  2 3% 3 5 15% A M037 

Hydrogencarbonat (HCO3)  
< 30 mg/L mg/L  0,2 3% 0,3 0,5 15% A M039 

 
Drikkevand 
Referencelaboratoriet anbefaler, at de nuværende krav til analysekvalitet for hydrogencarbo-
nat i drikkevand bevares. Med den ovenfor foreslåede ændring vil de blive identiske med 
krav i grundvand for hydrogencarbonatkoncentrationer over 30 mg/L. 
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Lossepladsperkolat 
Referencelaboratoriet anbefaler, at de nuværende krav til analysekvalitet for hydrogencarbo-
nat i lossepladsperkolat bevares. Kravene er lempeligere end i grundvand og drikkevand. 

Jordvand, drænvand mv. 
Referencelaboratoriet anbefaler, at de nuværende krav til detektionsgrænse for jordvand, 
drænvand mv. lempes for analyser i henhold til metodedatablad M037 på samme måde som 
det ovenfor er anbefalet for grundvand. Referencelaboratoriet anbefaler desuden, at der ind-
føres krav til analysekvalitet ved lave koncentrationer. Det skal bemærkes, at måling ved 
Gran-plot ved lave koncentrationer af hydrogencarbonat ved landovervågning (drænvand, 
alkalinitet er ikke aktuel for jordvand) allerede praktiseres i dag. 

De justerede værdier ses nedenfor. De værdier, der er ændret er anført med kursiv og rødt. 
Dette forslag er, med de småforskelle der følger af omregning til anden enhed og afrunding, 
identisk med kravene for grundvand.  

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Alkalinitet > 0,5 mmol/L mmol/L  0,03 5% 0,05 0,1 15% A M037 

Alkalinitet < 0,5 mmol/L mmol/L  0,003 5% 0,005 0,01 15% A M039 

 
Fersk overfladevand 
Referencelaboratoriet anbefaler, at krav til detektionsgrænser for fersk overfladevand æn-
dres til de krav, der har været anført ved udbud af opgaver for NOVANA. Samtidig anbefales, 
at grænsen mellem, hvor metodedatablad M037 og M039 med de tilhørende krav til analyse-
kvalitet anvendes, også justeres til den værdi, der har været anført ved udbud af opgaver for 
NOVANA. Forslaget til justerede værdier er anført nedenfor. De værdier, der er ændret er 
anført med kursiv og rødt. 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Alkalinitet > 0,5 mmol/L mmol/L  0,02 5% 0,05 0,05 15% A M037 

Alkalinitet < 0,5 mmol/L mmol/L  0,002 5% 0,005 0,005 15% A M039 

 
Med dette forslag vil kravene til detektionsgrænse være identisk for grundvand, jordvand, 
drænvand mv. og fersk overfladevand. Kravene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut 
værdi), Uabs, og aktionsværdienrne for total standardafvigelse, sT max, er skærpede i fersk 
overfladevand i forhold til grundvand og jordvand, drænvand mv. 
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