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måleusikkerhed (relativ værdi), Urel. De sidste to kolonner viser værdierne efter afrunding 
med de principper, der i øvrigt er anvendt i bekendtgørelse nr. 900.  

Tabellen viser de gældende krav til IN70941 med fed skrift. 

 

Kontrol/overvågning af grundvand 
IN70941, µg/L Basis for beregninger 

Beregnede værdier 
Uden 

afrunding 
Efter 

afrunding 
Bias
% 

Uref 

% STmax CVTmax Uabs Urel Uabs Urel 
Gældende krav i bkg. 900 2% 10% 0,01 5% 0,029 23% 0,05 30% 

Konsekvenser af større bias end den værdi, 
der er anvendt for andre pesticidnedbryd-
ningsprodukter, pga. problemer med at 
skaffe rent standardstof.  

10% 10% 0,01 5% 0,035 30% 0,05 50% 

15% 10% 0,01 5% 0,041 37% 0,05 50% 

20% 10% 0,01 5% 0,049 46% 0,05 50% 

25% 10% 0,01 5% 0,057 55% 0,1 100% 

 
Som det fremgår af tabellen, er det nuværende krav til ekspanderet måleusikkerhed (relativ 
værdi) 30%, og det er overvejende sandsynligt, at dette krav ikke vil kunne overholdes med 
et mindre rent standardstof. Samtidig viser tabellen også, at det gældende krav for 
ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi), 0,05 µg/L, sandsynligvis fortsat vil kunne 
overholdes. 

2-Methylpyren 
For 2-methylpyren er det ikke muligt at fremskaffe et standardstof, end ikke af teknisk 
kvalitet. Kalibrering foretages derfor ved hjælp af et lignende stof (1-methylpyren), men det 
indebærer mulighed for fejl både kvalitativt (identiteten af den top, der tilskrives 2-
methylpyren) og kvantitativt (forskel i respons for 2-methylpyren og 1-methylpyren). Risiko for 
systematisk fejl (bias) af meget stor størrelse er derfor til stede.  

Nedenstående beregning er alene orienterende, og bias kan potentielt være større end de 
værdier, der er gennemregnet. 

Overvågning af fersk sediment 
2-Methylpyren, µg/kg TS Basis for beregninger 

Beregnede værdier 
Uden 

afrunding 
Efter 

afrunding 
Bias Uref STmax CVTmax Uabs Urel Uabs Urel 

Gældende krav i bkg. 900 5% 10% 0,5 7% 1,5 26% 2 50% 

Konsekvenser af større bias. Størrelsen af 
bias er ukendt, fordi der ikke kan skaffes 
referencestof. 

20% 10% 0,5 7% 2,4 47% 3 50% 

30% 10% 0,5 7% 3,3 65% 5 100% 

50% 10% 0,5 7% 5,2 103% 10 100% 

 

Det gældende krav til ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi) er 50 %,  

Tabellen illustrerer, at de gældende krav til ekspanderet måleusikkerhed næppe kan 
overholdes for 2-methylpyren, herunder at en ekspanderet måleusikkerhed af mindst samme 
størrelse som selve måleresultatet, er sandsynlig. 

 

Referencelaboratoriet anbefaler, at  

1. laboratorierne inddrager det eller de ekstra usikkerhedsbidrag, der følger af 
anvendelse af ikke-analyserent standardstof, i den måleusikkerhed, der angives for 
de pågældende parametre.  

2. krav til analysekvalitet i bkg. nr. 900 fastholdes for 2-methylpyren på gældende 
niveau, da krav til måleusikkerhed allerede nu er forholdsvis lempelige. Selv de 
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forholdsvis lempelige krav kan dog være vanskelige at overholde. For IN70941 
anbefales fastholdelse af krav til Uabs på gældende niveau og lempelse af Urel til 50%. 

Konsekvensen af disse to anbefalinger kan være, at laboratorierne evt. ikke kan overholde 
de gældende krav til måleusikkerhed.  

Referencelaboratoriet foreslår desuden, at 

3. laboratorierne aktivt informerer deres kunder om den store usikkerhed, der er 
forbundet med analysen.  

4. referencelaboratoriet udarbejder et tydeliggørende notat, som samler ovenstående 
punkt 1 og 3. 

Med baggrund i ovenstående anbefalinger har Fagdatacenter for Ferskvand og 
Fagdatacenter for Grundvand og Boringer besluttet følgende:  

Fagdatacenter for Ferskvand har besluttet at stoppe analyserne for 2-methylpyren i fersk 
sediment. 

Fagdatacenter for Grundvand og Boringer har besluttet at fortsætte med analyse af IN70941 
i grundvand, da parameteren jævnligt detekteres. 

Standardstoffer kun tilgængelige fra én leverandør 
I bkg. nr. 900 anføres (bilag 1.1.5, næstsidste afsnit): Kontrolprøvens koncentration skal 
være fastsat uafhængig af de standarder, der anvendes til kalibrering, dvs. at kontrolprøven 
enten skal være et referencemateriale eller være fremstillet ud fra kemikalier, som ikke 
anvendes til kalibrering.  

Dette punkt kan kun opfyldes, hvis der findes både et egnet standardstof og et relevant 
referencemateriale eller mindst to leverandører af kemikalier (standardstoffer). 

Referencelaboratoriet vurderer ikke, at det giver anledning til behov for ændring i 
bekendtgørelsen, hvis der for nogle parametre kun er standardstof eller referencemateriale til 
rådighed fra én leverandør.  

Anvendelse af to batchnumre fra samme leverandør er ikke den optimale løsning, men kan 
anvendes hvis to leverandører ikke kan identificeres. Derved kan opnås en vis 
uafhængighed mellem kalibrering og kvalitetskontrol. 

 

 


