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 Model for omregning af gældende krav til 
analysekvalitet til krav efter de nye principper for 
parametre pt. indeholdt i bkg. nr. 1353 

 

1. Formål 
Formålet med notatet er at beskrive model for omregning af gældende krav til 
analysekvalitet til kommende krav efter de nye principper for parametre pt. indeholdt 
i bkg. nr. 1353 baseret på kvantifikationsgrænse (LQ), den absolutte ekspanderede 
måleusikkerhed på lavt niveau (ULC) og den relative ekspanderede måleusikkerhed 
(UHC) på højt niveau. 
 

2. Betegnelser 
 
LD Detektionsgrænse 
LQ  Kvantifikationsgrænse 
ULC  Den ekspanderede måleusikkerhed (absolut krav) på lavt 

koncentrationsniveau 
UHC  Den ekspanderede måleusikkerhed (relativt krav) på højt 

koncentrationsniveau 
sTmax   Den totale absolutte standard afvigelse 
%CVTmax  Den totale relative standard afvigelse 
%BHC Bias baseret på genfinding på højt niveau 
BBLC Bias på lavt niveau (absolut værdi) 
%uref  Usikkerheden på bestemmelse af kontrolmateriales værdi (relativ værdi) 
uref Usikkerheden på bestemmelse af kontrolmateriales værdi (absolut 

værdi) 
CLC Koncentration på lavt niveau, som anvendes ved omregning efter model 
mref Den nominelle værdi på referencematerialet 
 

3. Den totale standardafvigelse 
Der eksisterer allerede krav til den totale standardafvigelse (sTmax og %CVTmax). Disse 
fastholdes som udgangspunkt uændret i bekendtgørelsen. Kravene til sT vil dog i 
forbindelse med revisionen blive sammenholdt med krav til detektionsgrænser i det 
kommende overvågningsprogram og justeret, hvis det skønnes nødvendigt. 
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4. Kvantifikationsgrænse 
Kravet til kvantifikationsgrænse (LQ) fastsættes efter nedenstående princip og vil 
derved give uændret krav til analysekvalitet i forhold til den nuværende 
bekendtgørelse. 

 
Kvantifikationsgrænsen: Defineres som 3 gange detektionsgrænsen, hvilket er en 
almindelig anerkendt fremgangsmåde.  

 
For de parametre, der i dag er omfattet af analysekvalitetsbekendtgørelsen, omregnes 
eksisterende krav efter følgende model, hvor sTmax er vurderet udfra ovenstående: 
 

LD = sTmax
 
Fra denne model og definitionen på kvantifikationsgrænse følger: 
 

LQ = 3 x LD = 3 x sTmax 
 

5. Den ekspanderede måleusikkerhed 
Usikkerheden fastlægges som den ekspanderede måleusikkerhed. For de parametre, 
der i dag er omfattet af analysekvalitetsbekendtgørelsen, omregnes krav til 
måleusikkerhed efter model på basis af de eksisterende krav: 

• Den totale standardafvigelse på kontrolprøver (sTmax og %CVTmax), dvs. 
spredningen mellem kontrolprøverne. Disse krav findes i bekendtgørelse nr. 
1353 dels i tabeller i bilag 1.3 – 1.15 (sTmax og kvalitetsklasser) og dels i 
beskrivelsen af kvalitetsklasserne i bilag 1.1.3 (%CVTmax). 

• Afvigelse på korrekt værdi, bias, på kontrolprøver (B), dvs. den systematiske 
fejl. På højt koncentrationsniveau indsættes krav til genfinding af middelværdi 
af kontrolprøverne i forhold til kontrolmaterialets korrekte indhold fra fra den 
tidligere bekendtgørelse nr. 637, bilag 1.0 (kvalitetsklasser) for %BHC i 
nedenstående formel. På lavt koncentrationsniveau baseres bias (BLC) på en 
udredning, der udføres af referencelaboratoriet for miljøkemiske målinger.  

• Usikkerhed på bestemmelse af referencematerialets værdi, som almindeligvis 
vil kunne opnås for referencematerialer på markedet (%uref eller uref). Der 
gennemføres en mindre udredning til fastlæggelse af usikkerhedsbidrag fra 
referenceværdi for grupper af parametre og prøvetyper. 

 
I forbindelse med fastsættelse af krav i bekendtgørelsen vil den ekspanderede 
usikkerhed blive estimeret på følgende måder: 
 
For eksisterende parametre i bekendtgørelsen har der i kravene ikke tidligere været 
indeholdt usikkerhed på bestemmelse af kontrolmaterialets værdi. Det vil derfor være 
nødvendigt at medtage denne som en særskilt parameter.  
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Model for omregning fra eksisterende krav i bekendtgørelsen for lavt 
koncentrationsniveau (absolut krav): 
 

222
max )()()(*2 refLCTLC uBsU ++=      

 
Værdier i formlen skal angives som absolutte tal. 
 
Model for omregning fra eksisterende krav i bekendtgørelsen for højt 
koncentrationsniveau (relativt krav): 
 

222
max )(%)(%)(%*2 refHCTHC uBCVU ++=  

 
UHC bliver således baseret på kvalitetsklasserne fra bkg. nr. 1353. 
 
Der foretages desuden en kvalitativ overvejelse over, om alle relevante usikkerheds-
bidrag må forventes at kunne dækkes af de ovenfor nævnte usikkerhedskomponenter, 
eksempelvis delprøvetagning.  
 

Usikkerhed fra referencematerialet  
På baggrund af udredningen om usikkerhed på referencematerialer (jf. notat 2.2) 
fastlægges usikkerheden på referencematerialet på et niveau, som er repræsentativt for 
den pågældende parameter og matrice.  
 
uref er standardusikkerheden på bestemmelse af den nominelle værdi af 
kontrolmaterialet, som er angivet fra leverandørens side. Denne opgives oftest i %. 
 
Den absolutte værdi bestemmes som 
 

100
*% refref

ref

mu
u =  

 

6. Overvejelser og antagelser ved omregning 
I forbindelse med selve omregningen fra eksisterende krav i bkg. 1353 vil det blive 
nødvendigt at foretage nogle antagelser/tilnærmelser. Nedenstående antagelser er 
anvendt ved verifikation af modellen:  
 

• Usikkerhed fra referencemateriale er inkluderet i den omregnede kravværdi 
for måleusikkerhed, da måleusikkerheden skal indeholde alle betydende 
usikkerhedsbidrag.  



Referencelaboratorium for Miljøfremmede stoffer, DMU, Århus Universitet 
Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser, Eurofins Miljø A/S 
By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet 
 
Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen  
 
Notat 4  dato den 21/4-2010 
 

 4

• Usikkerheden på referenceværdien sættes til en værdi, som almindeligvis vil 
kunne opnås for referencematerialer på markedet for den pågældende 
parameter/matrice  

 
Følgende antagelser fastholdes, indtil noget bedre foreligger 
• For bias på lavt koncentrationsniveau anvendes foreløbig genfinding 

tilsvarende som på højt koncentrationsniveau. Dette er en midlertidig 
fremgangmåde og giver sandsynligvis en underestimering. Når den kommende 
udredning om bias på lavt koncentrationsniveau foreligger, skal dette notat 
opdateres. 

• For lavt koncentrationsniveau omregnes bias (relative værdier) fra genfinding 
(%BLC) og relativ bias fra referencematerialet (%uref) til absoluttet værdier ud 
fra et fastsat lavt koncentrationsniveau (CLC). (Eksempel: uref = %uref * CLC / 
100) 

• Lavt koncentrationsniveau (CLC) er fastsat til 10 x sTmax. Dette 
koncentrationsniveau anvendes både ved beregning af bias for metoden og 
usikkerhed hidrørende fra referencematerialet. 

 

7.  Foreløbige formler til beregning 
På baggrund af antagelserne betyder dette, at beregningsformlen for den ekspanderede 
måleusikkerhed på lavt koncentrationsniveau får følgende udseende: 
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Beregningsformlen for den ekspanderede måleusikkerhed på højt 
koncentrationsniveau er uændret. 

 
222

max )(%)(%)(%*2 refHCTHC uBCVU ++=  
 

 
 

pla/uol/lmu 
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