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 2  RISIKOVURDERING AF TRYKPRØVNINGSVAND - UDVIDET ANALYSE 

1 Indledning 

COWI A/S er blevet bedt af Energinet A/S om at foretage en indledende risiko-

vurdering i forbindelse med udledning af trykprøvevand.  

I forbindelse med etablering af ny hovedledning til naturgas skal der foretages 

trykprøvning med drikkevand. Den sammensvejste gasledning består af stål 

med en indvendig coating af epoxy. Trykprøvevandet kan genbruges til flere 

trykprøvninger af rørsektioner. Efter endt trykprøvning skal vandet efterfølgende 

bortledes, f.eks. ved sprinkling på mark.  

I dette notat foretages en risikovurdering ift. hvorvidt en udledning har sandsyn-

lighed for at medføre negative miljøpåvirkninger på marker og i vandmiljøet. 

Dette notat indeholder risikovurdering af to udledningsscenarier af trykprøve-

vand på mark, baseret på analyseresultatet af testprogram. 

2 Forudsætninger 

De to risikovurderede scenarier bygger på udledning af hhv. 3.500 m³ og 

20.000 m³ trykprøvningsvand (drikkevand anvendt til trykprøvning) på en mark 

med et samlet areal på 130.000 m2. Det forudsættes at vandet udledes til fuld-

stændig nedsivning på marken med en jævn fordeling over hele marken. For-

dampning af vand til atmosfæren er negligeret.  

Der foretages risikovurdering for de to udledningsscenarier. Risikovurderingen 

baseres på Miljøstyrelsens miljøvurdering af de enkelte stoffer. Der er udtaget 

vandprøver af trykprøvevandet efter én trykprøve udført over en rørstrækning 

(7 døgn hvor rørstrækningen står vandfyldt og 25,5 timer under tryk). Vandprø-

ven er udtaget efter 10 min med åben prøvehane. Vandprøven blev derefter 

sendt til analyse på akkrediteret analyselaboratorium (Højvang).  Dette notat 

baseres på analyseresultater fra Højvang 7/9-2021 (SV21350311-001). 

Risikovurderingen forholder sig til to miljøpåvirkninger i relation til udledning af 

trykprøvevand: Vandmiljøpåvirkninger (ferskvand) og jordbundspåvirkning. 

Udledningen foretages med henblik på fuldstændig nedsivning og vil derfor på-

virke jordbundsforholdene. I tilfælde af at udledningen finder vej til åbent vand 

(f.eks. vandløb og drænrender) udføres der en risikovurdering ift. vandmiljø. 

Til vurdering af miljøpåvirkning af markens jord anvendes Miljøstyrelsens jord-

kvalitetskriterie (/1). Der er ikke udtaget jordprøver fra den pågældende mark.  

Risikoen vurderes ved at sammenholde den udledte stofmængde med jordkvali-

tetskriteriet. Ved vurdering af den procentuel tilførsel ved udledning ift. kriteriet, 

vurderes sandsynligheden for hvorvidt udledningen vil have en negativ miljøpå-

virkning.  
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Til vurdering af vandmiljøpåvirkningen anvendes Miljøstyrelsens vandkvalitets-

kriterier til en indledende vurdering af koncentrationerne af de analyserede stof-

fer. Hvis analysekoncentrationerne er under vandkvalitetskriterierne, kan det 

konkluderes, at udledning ikke bør have en miljøskadende effekt på nærtlig-

gende vandmiljøer. I tilfælde af koncentrationer over vandkvalitetskriteriet, skal 

der foretages yderligere vurdering ift. andre relevante kravværdier. 

Det planlægges at genanvende trykprøvevandet til flere trykprøvninger. Denne 

gentagelse og forlængelse af opholdstid vil med al sandsynligvis medføre en ak-

kumulering af afsmittende stoffer. Denne akkumulering er der i denne risikovur-

dering ikke taget højde for. Det vil være nødvendigt at udtage og analysere prø-

ver fra forsøg med forskellig opholdstid/forskelligt antal trykprøvninger, før der 

vil kunne foretages vurdering af akkumuleringen.  

3 Vurderingsmetoder 

For at vurdere analyseresultaterne er der opsat to vurderingsmetoder for miljø-

påvirkning af hhv.  jorden og vandmiljøet. De to vurderingsmetoder er beskrevet 

i nedenstående underafsnit. 

Da tin og kviksølv ikke er blev påvist i analysen, bliver disse to stoffer ikke risi-

kovurderet. 

3.1 Vurderingsmetode for jord 

Til vurdering af miljøpåvirkning af de analyserede stoffer antages der fuld ad-

sorption i de øverste 30 cm jordlag. Eventuelle markdræn etableres mellem ca. 

1 og 1,2 m u.t., så det er en yderst konservativ antagelse der benyttes her. Da 

der ikke analyseres for specifikke stoffer, men summen af et metal, kan adsorp-

tionsfaktoren Kd ikke bruges. Risikovurderingen baseres på forhold mellem ud-

ledte mængde (stofmængde pr kg jord) og jordkvalitetskriteriet, hvoraf sand-

synligheden for negativ miljøpåvirkning kan vurderes. 

3.2 Vurderingsmetode for vandmiljø 

Til vurdering af de sandsynlige miljøpåvirkninger for vandmiljø anvendes en trin-

vis vurdering. Formålet med metoden er at udelukke de stoffer som med meget 

lille sandsynlighed kan udgøre en miljørisiko og fokusere risikovurdering på stof-

fer med højere sandsynlighed for miljøpåvirkning. 

› Trin 1:  

› Analysekoncentrationerne sammenlignes med Miljøstyrelsens vandkva-

litetskriterier (VKK) (/2). For de stoffer hvor der er anført en differenti-

eret værdi for ferskvand og saltvand vælges værdi for ferskvand. På 

baggrund af markens placering inde i land er nærmeste potentielle re-

cipient ferskvand, f.eks. drænkanaler, vandløb og søer. Til de stoffer 

hvor der ikke er angivet et vandkvalitetskriterie vælges i stedet Miljø-

styrelses miljøkvalitetskrav (MKK) (/3) for pågældende stof. Både 

vandkvalitetskriteriet og miljøkvalitetskrav indikerer koncentrationer 

som accepteres i miljøet.  
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Hvor analysekoncentrationer for trykprøvevandet er under VKK eller 

MKK, vurderes det, at der ved udledning er meget lille sandsynlighed 

for negativ miljøpåvirkning. 

› Trin 2: 

› De stoffer der overstiger vandkvalitetskriteriet eller miljøkvalitetskrav 

sammenlignes dernæst med Miljøstyrelsens korttidsvandkvalitetskrite-

rium (KVKK) (/2). For de stoffer hvor Miljøstyrelsen ikke har anført en 

KVKK benyttes Miljøstyrelsens maksimumskoncentration (MKKmax) (/3). 

Begge disse værdier angiver det maksimale koncentrationsniveau som 

der i et kortere tidsrum må kunne findes i naturligt miljø. 

For de stoffer hvor KVKK eller MKKmax ikke overskrides i analyseresulta-

terne, er det COWI's vurdering, at disse umiddelbart ikke vil have en 

negativ miljøpåvirkning. Dog skal man for disse stoffer være opmærk-

som på den sandsynlige akkumulering, som forventes at ville finde 

sted ved genbrug af trykprøvevandet ved flere trykprøvninger. 

› Trin 3: 

› De stoffer der ikke overholder krav til vand- eller miljøkvalitetskrav og 

ej heller korttidsvandkvalitetskrav eller Miljøstyrelsens maksimumskon-

centration, kan sammenlignes med drikkevandskriterier (/4). COWI 

vurderer, at der ved overholdelse af drikkevandskriterier vil være me-

get lav risiko for en negativ miljøpåvirkning, da dette kan sammenlig-

nes med vanding af mark ved brug af ordinært drikkevand (markvan-

ding). 

› Trin 4 

› Stoffer med koncentrationer højere end de anvendte sammenlignings-

parametre i trin 1, 2 og 3 risikovurderes individuelt. Der foretages her 

en overordnet risikovurdering ud fra kemiske parametre for nedbryd-

ning, mobilitet og miljøtoksiske egenskaber. 

4 Risikovurdering ift. jord 

Af de påviste stoffer i analyse, kan det af Tabel 4-1 ses, at der ved udledning af 

20.000 m³ trykprøvevand vil ske en tilførsel på mellem 0,00026% og 0,21% af 

jordkvalitetskriteriet. Stoftilførsel ved udledning af 3.500 m³ er mindre og der-

ved ikke opstillet i denne rapport. 

For følgende stoffer ses en tilførsel, hvor størrelsesordenen ift. jordkvalitetskrite-

riet vurderes minimalt og uden sandsynlig miljømæssig betydning: 

› Bly 

› Cadmium 

› Chrom 

› Kobber 

› Molybden 

› Nikkel 

› Zink 
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Tabel 4-1: Beregninger af stofmængder for udledning af 20.000 m³ trykprøvevand. Jord-

kvalitetskriterier er angivet i Bilag A. Udregningseksempel fremgår af Lig-

ning 4-1. 

Parameter Analy-
seret 
kon-
cen-

tration 
i tryk-
prøve-
vand 

[µg/L] 

Totalt 
udledt 
stof-

mæng
de 
[g] 

Udledt 
stof-

mængd
e pr m² 
mark 

[mg/m²
] 

Udledt 
stof-

mængde pr 
kg jord 
[mg/kg] 

Jordkva-
litetskri-

terier 
[mg/kg] 

Procentuel tilførsel 
ift. jordkvali-
tetskriterie 

Bly 1,4 28 0,22 0,00048 40 0,0012% 

Bor 160 3200 24,6 0,055 - 

Ingen jordkvali-
tetskriterie - Vur-
dering ift. naturlig 

forekomst 

Cadmium 0,72 14,40 0,11 0,00025 0,5 0,049% 

Chrom 0,15 3,00 0,023 0,000051 *20 0,00026% 

Kobber 31 620 4,8 0,011 500 0,0021% 

Mangan 62 1240 9,5 0,021 - 

Ingen jordkvali-
tetskriterie – Vur-
dering ift. naturlig 

forekomst 

Molybden 31 620 4,77 0,0106 5 0,21% 

Nikkel 120 2400 18,46 0,0410 30 0,14% 

Vanadium 0,26 5,2 0,0400 0,000089 - 

Ingen jordkvali-
tetskriterie  Vur-

dering ift. naturlig 
forekomst 

Zink 790 15800 121,5 0,2701 500 0,054% 

Tin <1 - - - 500 - 

Kviksølv <0,01 - - - 1 - 

Bisphenol 0,063 1,26 0,0097 0,000022 - 

Ingen jordkvali-
tetskriterie – Vur-
dering ift. grænse-

værdi ved føde-
vare 

* Jordkvalitetskriterium for chrom (VI), da dette oxidationstrin har laveste 

grænseværdi. 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑏𝑙𝑦  𝑝𝑟 𝑚2 = 1,4
𝜇𝑔

𝑙
∗ 20000𝑚3/130.000𝑚2 = 0,22 𝑚𝑔/𝑚2 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑏𝑙𝑦 𝑝𝑟 𝑘𝑔 𝑗𝑜𝑟𝑑 = 0,22
𝑚𝑔

𝑚2
/ (1500 

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,3𝑚) = 0,00048 𝑚𝑔/𝑚2 
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𝑈𝑑𝑙𝑒𝑑𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑓𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑝𝑟 𝑘𝑔 𝑗𝑜𝑟𝑑

𝐽𝑜𝑟𝑑𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒
=

0,00048𝑚𝑔/𝑘𝑔

40𝑚𝑔/𝑘𝑔
= 0,0012% 

Ligning 4-1: Beregningseksempel af bly jf. Tabel 4-1 

4.1 Vurdering af stoffer uden jordkvalitetskriterie 

For bor, mangan og vanadium er der ikke opstillet et jordkvalitetskriterie. For 

disse tre stoffer foretages en sammenligning med den naturlige forekomst i mil-

jøet. 

Tabel 4-2:  Sammenligning mellem tilførte mængder ved udledning af 20.000 m³  

trykprøvevand og Miljøstyrelsens angivelse af naturlig forekomst i jord, /5, 

/6, /7 

 Naturlig forekomst 
i dansk jord 

Udledte mængder 

 
mg/kg mg/kg 

Bor 2 - 270 0,055 

Mangan 500 0,021 

Vanadium 3 - 500 0,000089 

 

I Tabel 4-2 ses stoftilførsel for bor, mangan og vanadium ved udledning af 

20.000 m³ trykprøvevand. Da stoftilførslen er markant lavere end den naturlige 

forekomst i dansk jord, er det COWIs vurdering af trykprøvevandets tilførsel af 

bor, mangan og vanadium med meget stor sandsynlighed ikke vil have negativ 

miljøkonsekvens.  

For bisphenol-A findes der ingen miljøkriterier eller miljø-relaterede grænsevær-

dier. For at risikovurdere miljøpåvirkningen af bisphenol-A kan grænseværdier 

fra andre områder og nedbrydelighed i naturen vurderes. 

EU Kommissionens Forordning fra 2011 (/8) for afsmitning fra fødevare embal-

lage har fastsat en grænseværdi for bisphenol-A på 0,6 mg/kg. Den beregnede 

koncentration i jorden på 0,000022 mg/kg (Tabel 4-2) er markant mindre end 

den fødevare-relaterede grænseværdi. Dog er Forordningens grænseværdi sat 

ud fra humantoksikologiske forhold og ikke i forhold til miljømæssige konse-

kvenser. At trykprøvevandets indhold af bisphenol-A giver anledning til en mar-

kant mindre mængde, indikerer at trykprøvevandets indhold af bisphenol-A er 

lavt. 

Nedbrydning af bisphenol-A vil kunne finde sted både under sprinkling (fotolyse 

ved sollys) og i jorden (bionedbrydning). I ECHA's database er der oplistet hal-

veringstider for bisphenol-A i vandige opløsninger på mellem 0,5 og 10 dage. Da 

eksponeringstiden for udledning ved sprinkling anses for at være få minutter in-

den nedsivning i det øverste jordlag, kan fotonedbrydningen vurderes til at være 

begrænset.  
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I studier for bionedbrydelighed i jord er bisphenol-A fuldt nedbrudt i jord inden 

for 3 døgn. Denne nedbrydningshastighed er bekræftet igennem flere studier (/9 

og /10) hvor der er analyseret for flere jordtyper uden at denne variation påvir-

kede nedbrydningen af bisphenol-A.  

Bisphenol-A's nedbrydningsprodukter i jord er ikke fuldt belyst i litteraturen, dog 

er der ikke tegn på nedbrydningen genererer toksiske eller på anden måde pro-

blematiske stoffer.  

På baggrund af denne indledende risikovurdering, er det COWIs vurdering, at ri-

sikoen for miljøskadelige effekter ved bisphenol-A i trykprøvevandet, må vurde-

res at være meget begrænset.  
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5 Risikovurdering ift. vandmiljø 

I Tabel 5-1 er analyseresultater vist sammen med vandkvalitetskriterier og mil-

jøkvalitetskrav. En samlet liste over vandkvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav 

kan ses i Bilag B. 

Tabel 5-1: Sammenligning mellem analyseresultater, vandkvalitetskriterier og miljøkvali-

tetskrav 

Parame-
ter 

Analy-
seret 
kon-

centra-
tion i 
tryk-

prøve-
vand  

Trin 1 Trin 2 Trin 3 

 µg/l Kravtype µg/l Kravtype µg/l Kravtype µg/l 

Ilt 8500 
    

  

TOC 3800 
    

  

Bly 1,4 MKKferskvand 1,2 MKKmax 14   

Bor 160 VKK 94 KVKK 2080   

Cadmium 0,72 VKKferskvand 0,08 - 0,25 KVKK 0,45 - 1,5   

Chrom 0,15 VKKferskvand 1,2 
  

  

Kobber 31 VKK 1 KVKK 2 DVK 2000 

Mangan 62 VKK 150 
  

  

Molyb-
dæn 

31 VKKferskvand 67 
  

  

Nikkel 120 MKKferskvand 4 MKKmax 34 DVK 20 

Vana-
dium 

0,26 VKK 4,1 
  

  

Zink 790 VKKferskvand, 

blødt vand 
3,1 KVKK 8,4 DVK 3000 

Tin <1 VKKferskvand 2 
  

  

Kviksølv <0,01 MKKvand 0,07 
  

  

Bisphenol 0,063 VKKferskvand 0,1 
  

  

 

 

Ift. Tabel 5-1 skal det bemærkes, at der for flere af stofferne er lavere kriterie-

koncentrationer i saltvand. Såfremt der udledes til en recipient nær saltvand el-

ler direkte i saltvand, bør der foretage en ny risikovurdering. 
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Indehold af ilt og TOC vurderes til at kunne accepteres ved udledning på mark. 

5.1 Analyseparametre til individuel vurdering 

Følgende analyseparametre blev påvist med koncentrationer højere end vand-

kvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav: 

› Nikkel 

I Tabel 5-2 er fysisk kemiske parametre oplistet iht. Miljøstyrelsens baggrunds-

dokument for fastsættelse af kvalitetskriterier for nikkel (/11).   

Tabel 5-2: Fysisk kemiske egenskaber for metallisk nikkel, gengivet fra MST's baggrunds-

dokument (/11) 

Parameter Værdi Reference 

Molekylvægt, Mw 58,69 g∙mol-1 EU RAR 2008 

Smeltepunkt, Tm 1455 °C REACH registrering 

Kogepunkt, Tb 2913 °C The Royal Society of Chemistry 

(http://www.rsc.org/about-us/) 

Damptryk, Pv (Pa) 237 ved 1.453°C EU RAR 2008 

Henry’s konstant, H ”Not applicable” EU RAR 2008 

Vandopløselighed, 

Sw 

Varierer stærkt alt 

efter forbindelse 

 

Dissociationskon-

stant, pKa 

Ikke relevant for 

metallisk nikkel. 

 

Octanol/vand forde-

lingskoefficient, log 

Kow 

”No data” EU RAR 2008 

Fordelingskoefficient 

mellem sediment og 

vand, Ksed 

2138- 16982  

Middel: 7079 

EU RAR 2008 
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Ud fra data angivet i Tabel 5-2 vurderes det, at nikkels miljøegenskaber afhæn-

ger af hvilke nikkelforbindelser som nikkel forekommer i. Nikkel nedbrydes ikke i 

miljøet, da det er et grundstof, men det kan forventes at den udledte mængde 

af nikkel vil adsorbere til jorden pga. den høje Ksed.-værdi. 

Den analyserede nikkel-koncentration i trykprøvevandet overstiger vandmiljø-

kravene. Det er derfor vigtigt at udledning at trykprøvevand ikke foregår til 

åbent ferskt vand, da dette potentielt kan have negative miljøkonsekvenser for 

vandmiljøet, og at direkte overfladeafstrømning til ferske recipienter skal und-

gås. Udsprinklingen skal overvåges og reguleres, således at større opstuvning 

på terræn ikke forekommer, med risiko forstrømning væk fra marken.  

Grundet nikkels høje adsorption til jord (jf. Ksed-værdier i Tabel 5-2), kan det 

forventes, at en overvejende del af trykprøvevandets nikkelindhold vil blive bun-

det i jorden før nedsivningen møder evt. drænledninger. For at sikre, at dræn-

vandets indehold af nikkel ikke kan forårsage negativ miljøpåvirkning, foreslår 

COWI, at nikkelkoncentrationen i nærtliggende drænbrønd monitoreres. Det fo-

reslås, at der udtages en prøve af drænvandet til analyse før opstart at ud-

sprinkling af trykprøvevand, samt at der løbende udtages prøver under sprink-

ling. Såfremt der skulle forekomme analyseresultater med højere koncentratio-

ner af nikkel end vandkvalitetskriteriet, tages der kontakt til myndighederne og 

udsprinkling stoppes indtil andet aftales. Hvis der ikke er dræn under den på-

gældende mark, så kan der naturligvis ikke udtages vandprøver af drænvandet. 

Såfremt en evt. overskridelse af vandkvalitetskriteriet ikke skønnes acceptabel 

ift. fortynding i drænanlæggets recipient, så kunne opsætning af vandrensean-

læg, fx. kulfilter, være en mulighed. 

Til sammenligning udledes der i andre sammenhæng nikkel på marker i Dan-

mark. Ved udspredning af gylle (både fra kvæg og svin) vil der ske tilførsel af 

nikkel. Danmarks Miljøundersøgelser har i deres rapport fra 2003 (/12) beregnet 

årlig nikkeltilførsel på mellem 0,0021 og 0,007 mg nikkel pr kg jord ved gylleud-

spredning. Til sammenligning viser beregninger i Tabel 4-1, at der ved udledning 

af 20.000 m³ trykprøvevand vil blive tilført 0,041 mg nikkel pr kg jord. Der tilfø-

res derved ca. 7 gange mere nikkel ved udledning af 20.000 m³ trykprøvevand 

end hvad der kan forventes ved udspredning af gylle. Det skal erindres, at jord-

kvalitetskriteriet for nikkel er 30 mg/kg.  
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6 Konklusion 

På baggrund af den udførte analyse af konsekvenserne for miljøet ved sprinkling 

af trykprøvevand på marker, er det COWIs vurdering, at udledningen med over-

vejende sandsynlighed kun vil have en yderst begrænset, og i princippet ikke 

målbar, miljøpåvirkning på miljøet/markarealet hvor vandet udledes og nedsi-

ves. 

Den analyserede nikkelkoncentration på 120 µg/l vil potentielt kunne have nega-

tiv miljøpåvirkning på vandmiljøet ved direkte udledning til åbent vand, som 

f.eks. vandløb og søer. Det skal derfor sikres, at udledningen kun foregår ved 

nedsivning på mark og ikke strømmer på overfalden til recipient. Dette kan sik-

res ved regulering af hastigheden hvormed vandet udledes på marken, og lø-

bende tilsyn med udledningen.  

På grund af nikkels meget høje Ksed.-værdi, vil nikkel altovervejende adsorbere 

til jorden ved nedsivning. Jordkvalitetskriteriet for nikkel er 30 mg/kg TS, og bi-

draget for udledningen vil udgøre under 0,5 % af jordkvalitetskriteriet, jf. Tabel 

4-1, ved udledning af 20.000 m³ trykprøvevand.  

Hvis trykprøvevandet udledes på en drænet mark, anbefaler COWI, at der udta-

ges en vandprøve til analyse for nikkel fra udvalgte drænbrønde, inden udled-

ning iværksættes. I forbindelse med udledningen udtages løbende vandprøver 

fra de udvalgte drænbrønde, som hasteanalyseres. Hvis det mod forventning 

skulle vise sig, at vandet i drænbrøndene bliver påvirket over vandkvalitetskrite-

riet for nikkel, så kan der indsættes et kulfilter til rensning af vandet. 

Hvis vandet fra trykprøvningen udledes på en mark uden dræning, så vil risikoen 

for en negativ påvirkning af vandmiljøet med nikkel være endnu mindre, end 

den i forvejen meget lave risiko ved udledning af vandet på en mark med dræ-

ning.  
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Bilag A Jordkvalitetskriterier for de analyserede stoffer 

Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (/4) for de analyserede stoffer. 

 
Jordkvalitetskriterium 

[mg/kg] 

Bly 40 

Bor - 

Cadmium 0,5 

Chrom (VI) 20 

Chrom (VI+III) 500 

Kobber 500 

Mangan - 

Molybden 5 

Nikkel 30 

Vanadium - 

Zink 500 

Tin 500 

Kviksølv 1 

Bisphenol - 
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Bilag B Vandkvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav for de 

analyserede stoffer 

Oversigt over Miljøstyrelsens miljøvurderingskriterier (se forkortelser i tabel nedenfor) 

 
Kriterietype Grænseværdi Enhed 

Bly MKKferskvand 1,2 µg/L 

MKKsaltvand 1,3 µg/L 

MKKmax 14 µg/L 

SKK 163 mg/kg tørvægt 

Bor VKK 94 µg/L 

VKKmax 20.000 µg/L 

KVKK 2.080 µg/L 

DVK 1000 µg/L 

BKK 5,48 mg/kg 

Cadmium VKKferksvand 0,08 - 0,25 µg/L 

VKKsaltvand 0,2 µg/L 

KVKK 0,45 - 1,5 µg/L 

SKK 3,8 mg/kg tørvægt 

BKK 0,044 mg/kg 

Chrom (VI) VKKfersk-+saltvand 2,3 µg/L 

VKKferksvand 1,2 µg/L 

VKKsaltvand 2 µg/L 

KVKKferskvand 5,4 µg/L 

KVKKsaltvand 81 µg/L 

DVKchrom, total 50 µg/L 

SKK 9,2 mg/kg tørvægt 

BKK 0,365 mg/kg 

Chrom (III) VKK 0,3 µg/L 

KVKKferskvand 21 µg/L 

KVKKsaltvand 93 µg/L 
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DVKchrom, total 50 µg/L 

SKK 9,2 mg/kg tørvægt 

BKK 182,5 mg/kg 

Kobber VKK 1 µg/L 

VKKmax 4,9 µg/L 

KVKK 2 µg/L 

DVK 2000 µg/L 

Mangan VKK 150 µg/L 

KVKK 420 µg/L 

DVK 50 µg/L 

Molybden VKKferksvand 67 µg/L 

VKKsaltvand 6,7 µg/L 

KVKK 587 µg/L 

Nikkel MKKferskvand 4 µg/L 

MKKsaltvand 8,6 µg/L 

MKKmax 34 µg/L 

DVK 20 µg/L 

SKKferskvand 15 mg/kg tørvægt 

SKKsaltvand 6,8 mg/kg tørvægt 

BKKfisk 2,3 mg/kg tørvægt 

BKKmusling 4,1 mg/kg tørvægt 

Vanadium VKK 4,1 µg/L 

KVKK 57,8 µg/L 

SKK 23,6 mg/kg tørvægt 

BKK 122 µg/kg 

Zink VKK 7,8 µg/L 

VKKferksvand, blødt vand 3,1 µg/L 

KVKK 8,4 µg/L 

DVK 3000 µg/L 



 

     

 16  RISIKOVURDERING AF TRYKPRØVNINGSVAND - UDVIDET ANALYSE 

Tin VKKferksvand 2 µg/L 

VKKsaltvand 0,2 µg/L 

KVKK 20 µg/L 

BKK 33,3 mg/kg foder 

Kviksølv MKKvand 0,07 µg/L 

DVK 1 µg/L 

MKKbiota 0,02 mg/kg vådvægt 

Bisphenol-A VKKferksvand 0,1 µg/L 

VKKsaltvand 0,01 µg/L 

KVKK 10 µg/L 

 

Oversigt over forkortelser af miljøvurderingskriterier 

Miljøvurderingskriterier 

VKK: Vandkvalitetskriterium 
(hvor der ikke er specificeret ferskvand 
eller saltvand angiver VKK kriterium for 
begge vandtyper) 

VKKmax: Øvre grænse for VKK 

KVKK: Korttidsvandkvalitetskriterium 

DVK: Drikkevandskriterie 

SKK: Sedimentkvalitetskriterie 

BKK: Biotakriterium 

MKK: Miljøkvalitetskrav (BEK.1625) 

 


