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1. IIndlledn
ning
g
Dette er en q
quick guide til screeningsværrktøjet, som aanvendes til at vurdere, om forureningssto
f
offer,
der udvaskess fra forurenett jord, udgør en
n risiko for at skade overfladevand eller naturområder.
n
.
bapplikation, der
d er koblet p
på DK Jord, hv
vor data hente
es fra og efterfø
følVærktøjet består af en web
gende gemmes. Guiden er udelukkende en beskrivelsee i anvendelsen af værktøjett. Såfremt der ønybende beskrivvelse af princip
pperne bag scrreeningen hen
nvises der til ”Screeningspriincip
skes en uddyb
for jordforureeninger, der kan
k true overfladevand, Miljjøstyrelsen, 20
014”. I forbind
delse med regio
ionernes vurdeering af risikoeen over for ove
erfladevand haar Miljøstyrelssen udarbejde
et vejledningen
n
”Vejledning ttil screening fo
or jordforuren
ninger, der kan
n true overflad
devand, Miljøsstyrelsen, 20144”,
som kan nås på www.mst.d
dk.
Quick guiden
n er tænkt som
m en hjælp til regionerne
r
og skal opfattes som
s
en instruk
ks af værktøjeets
kunnen. Quiick guiden besskriver dels de
e generelle fun
nktioner og visninger
v
i væ
ærktøjet, samtt
hvilke param
metre der ind
dgår i screenin
ngen. Bagerst i guiden er derr en ordliste med en kort bbeskrivelse af d
de parametre, der
d indgår i sccreeningen. Sååfremt, der er nyttige tips elller genvejstasster
undervejs, err disse markerret med
.
Det er sagsbeehandlere i reg
gionerne, der har
h adgang till værktøjet. In
ndhentning af brugeradgang
b
g kan
ske ved henvvendelse til Da
anmarks Miljøp
portal. Værktøøjet er bygget op således, at hver region kkun
har adgang tiil egne data og
g dermed kun mulighed for at redigere i egne
e
data. Miljjøstyrelsen haar
adgang til de landsdækken
nde data.
Adgang til weebapplikationen fås via denne adresse: htttp://screen
ning.miljoeportal.dk/
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2. O
Ove
ersig
gtsliister
r

d seneste søg
gning. Selvom
m du har været logget ud af værktøjet,
v
er ddin seKlik her for at se din
nestee søgning forttsat gemt her.
e samlet liste over lokalitetter, der oversk
krider kvalitetsskravene. Det vil sige
Klik her for at se en
overrskridelsesfakttoren er > 1. Lokaliteterne eer som udgang
gspunkt sorteret efter overskkridelsesfaaktoren, hvor den lokalitet med
m den højesste overskridellsesfaktor stårr først.
d lokaliteter, hvor du har væ
æret inde og oprette
o
samt ev
vt. godkende een beKlik her for at se de
arbej
ejdet screening
g. Det er også her,
h at du kan
n få vist de loka
aliteter, hvor du
d har en bearrbejdet
screeening i kladdee.
d seneste scre
eeninger, der eer foretaget i din
d region inden for den sen
neste
Klik her for at se de
uge. Du kan også ændre
æ
på dato
oen, hvis du viil søge på en anden afgrænset periode.
e liste over de
e lokaliteter, d
der ikke vurderes at udgøre en potentiel riisiko for
Klik her for at se en
nærlliggende overffladevand. Listten viser bådee de lokaliteterr, hvor der ikk
ke har været en
n kritisk
bran
nche/stof, uden for afstandskriterierne sam
amt de lokaliteeter, hvor der er
e beregnet en
n opblan
ndet koncentra
ation, der er mindre
m
end kvaalitetskravene (overskridelsesfaktoren < 11).
mme direkte tiil kortet, hvor du kan foretage en geografiisk søgning påå et
Klik her for at kom
områåde eller søge på en adresse
e eller lokalitettsnummer.
Indtast et lokalitettsnummer og kom direkte tiil detaljerne fo
or lokaliteten
Her kan du se udvvalgt statistik for
f din region
a de standarrdparametre, d
der ligger til grund for den automatiske
a
sccreeKlik her for at se alle
ningg. Her kan du bl.a.
b
se, hvilke
e modelstofferr, der er koblett på branchern
ne og aktiviteteerne,
afstaandskriteriern
ne, worst case koncentration
k
ner og afstandsskriterier.

Quicck guide

5

3. S
Søgning
g og
g filttreriing

har kun adgan
ng til de lokalitteter, der liggeer inden for din region. Du kan
k specificeree søgDu h
ninggen til kun at omfatte
o
en enk
kelt kommunee
kan også søge direkte på f.ek
ks. et bestemt vandløb ved at
a indtaste dett præcise navn
n. De
Du k
anveendte navne i screeningsvær
s
rktøjet stamm
mer fra vandpla
anerne og FOT
T. Der kan foreekomme u
uoverensstemm
melser i forhold navngivnin
nger fra andre kilder.
Der k
kan søges på lokaliteter
l
i forhold til en beestemt afstand
d til overfladev
vand. OBS I re
resultatlisten
n vises det ressultat for hver lokalitet med
d den maksima
ale overskridellsesfaktor, hviilket
ikke nødvendigviss svarer til det overfladevand
d, som ligger nærmest
n
lokalliteten eller indden for
den søgte afstand.. Dette vil dog fremgå, når d
du kommer ind
d på den enkelte lokalitet.
or at gå direktte til kortfunkttionen og foreetage en geogra
afisk søgning uud fra
Der er mulighed fo
ndtaste en adrresse eller lokaalitetsnummerr.
en polygon eller in
Søgn
ningen kan forretages i forho
old til lokalitetternes kortlæg
gningsstatus på V1, V2 eller V
V1V2
Der k
kan søges på intervaller
i
for den maksimaale overskridellsesfaktor.
p brancher, ak
ktiviteter og d
de specifikke sttoffer. OBS I resultatlisten
r
vvises
Her kan du søge på
det rresultat for hvver lokalitet me
ed den maksim
male overskrid
delsesfaktor, hvilket
h
ikke nøødvendigviis svarer til deen søgte brancche, aktivitet eeller stof. Dettee vil dog fremg
gå, når du kom
mmer
ind p
på den enkeltee lokalitet.
p hvorvidt en
n lokalitet er i kkladde eller der
d foreligger en
e godkendt sccreeHer kan du søge på,
ningg. Ligeledes ka
an du specifice
ere en periode,, hvor den sen
neste ændring er foretaget saamt
søgee på en sagsbeh
handler. Navn
net på sagsbeh
handleren er lo
ogin-navnet tilldelt af Danm
marks
Miljø
øportal.
ulstille alle filttre, så du kan starte forfra.
Det eer muligt at nu
Du k
kan også sortere på din søgn
ning i de kolon
nner, hvor der fremkommerr en blå pil, nåår musen fføres henover..
hver gang filtrreringen ændrres så opdaterees listen neden
nfor og angive
elsen af det sam
mlede
For h
antaal lokaliteter viises
Resu
ultatet af en sø
øgning kan ekssporteres til E
Excel.
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4. R
Resulta
atlissten

Denn
ne kolonne visser den maksimale overskriidelsesfaktor for
f den pågæld
dende lokalitett
mdata for lokalliteten vedr. lo
okalitetsnumm
mer, kortlægniingsstatus, lok
kalitetsnavn, bbranStam
cherr og aktiviteterr. Dataene stam
mmer fra DK JJord. Den ang
givne branche/
/aktivitet svarrer til
resulltatlisten med
d den maksima
ale overskridel
else for lokaliteeten.
onnen viser deet specifikke sttof på resultatllisten for den maksimale ov
verskridelse foor den
Kolo
pågæ
ældende lokaliitet. Stofferne stammer delss fra DK Jord og
o dels fra berregningskriteri
rierne,
se affsnit 10.
net på det oveerfladevand me
ed den maksim
male overskrid
delsesfaktor fo
or den pågælddende
Navn
lokallitet er listet her.
h
and til det ove
erfladevand m
med den maksim
male overskrid
delsesfaktor. O
OBS
Den præcises afsta
der k
kan være overrfladevand, derr har en korterre afstand til lokaliteten,
l
me
en som ikke h
har den
mak
ksimale oversk
kridelse.
Statu
us i screeningeen, herunder om
o en lokaliteet er godkendtt eller i kladde
Dato
o for den senesste screening
ultatlisten. Derr kan vælges m
mellem
Her kan der vælgees antal lokalitteter, som skall vises på resu
20, 5
50 eller 100 lo
okaliteter pr. side
givet det totalee antal
Det eer muligt at blladre det de effterfølgende siider. Længst til højre er ang
siderr der er for søg
gningen.
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5. L
Lok
kalitetsd
deta
aljer
r

mdata for den enkelte lokalittet, herunder llokalitetsnum
mmer, navn, ko
ortlægningsstaatus,
Stam
kom
mmune, nedbørr og kortlagt areal.
a
Disse op
plysninger går igen uanset om
m du ser på en
n godkend
dt lokalitet, arb
bejder i en kla
adde eller ser d
detaljerne på et
e kort. Klik på
å ”Se på kort” og du
får een grafisk visning – se også afsnit
a
7.
mtlige data vedrr. brancher og
g aktiviteter fraa DK Jord ink
kl. de brancherr eller aktivitet
eter, der
Sam
ikke indgår i screeeningen pga. at
a de er vurderret uden risiko
o
Dato
o for seneste sccreening. Ved flere screenin
nger oprettes der
d et faneblad
d for hver screeening
o
d inden for afsttandskriterierrne angives ove
er tabellen meed reDataa vedrørende overfladevand
sultaaterne. Se også
å afsnit 6 for flere
f
detaljer.
mtlige screeningsresultater fo
or den enkeltee lokalitet, hvo
or grundlaget for
f screeningeen er
Sam
angivvet med fed (b
brancher, aktiv
viteter og stofffer). Grundlag
get fremgår og
gså ved at køree musen
heno
over den angivvne status før arealet. Underr beregningsk
kriterierne kan
n du finde merre om
grun
ndlaget for den
n automatiske screening – sse afsnit 10.
ultatlinjerne so
orterer efter højeste
h
overskrridelsesfaktor. Ved overskridelse af kvalittetskraResu
vet aangives oversk
kridelsesfaktorren med fed (>
> 1). Den højesste overskride
elsesfaktor anggives
som den maksima
ale overskridellsesfaktor for llokaliteten øveerst under stamdataene.
Såfreemt der er flerre overfladeva
andselementerr inden for afstandskriterierrne angives førrst det
med
d den højeste overskridelsesf
o
faktor.
Her kan du oprettte en bearbejdet screening – se afsnit 8
ultatet af den seneste
s
screen
ning kan udskrrives her. Drejjer det sig om en bearbejdett screeResu
ningg angiver rappo
orten ligeledes beregningsggrundlaget og hvilke
h
ændringer der er foreetaget i
forho
old til den sen
neste automatiiske screeningg.
mme tilbage till oversigtslisteen med alle lok
kaliteter eller vælg en ny lokkalitet
Klik her for at kom
ved aat indtaste et lokalitetsnum
l
mer.
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6. D
Data
a ve
edrø
øren
nde over
o rflad
dev
vand

n på nærliggen
nde overfladev
vand, som liggger inden for afstandskriteri
a
ierne for et elller flere
Navn
af m
modelstofferne..
For n
nogle vandløb
b er der angive
et et stationsnu
ummer, da det ikke har værret muligt at fiinde en
tilgæ
ængelig navngiivning.
per hhv. vandlløb, søer, fjord
de, kyster og havne.
h
Vandløb
bene er angiveet som
Overrfladevandstyp
tre tyyper ud fra deen inddeling, der
d fremgår i vvandplanerne..
and fra kanten
n af den kortlaggte polygon på
å lokaliteten tiil nærliggendee overDen korteste afsta
fladeevand.
Vand
dføringen i vandløbene svarrer til værdien
n for vandløbetts medianmin
nimums vandføøring.
For ssøer er der mo
odelleret en fo
ortynding, hvoori fluxen opblandes.
der ske ophobn
ning af udsivende stof. Såfreemt der
I vissse søer med lille gennemstrrømning kan d
skal tages højde heerfor, er der angivet en vand
dføring for den pågældende
e sø, som indgåår i
bereegningen af den opblandede koncentration
n.
For ffjorde, havne og
o kyster angiives den modeellerede fortyn
nding, som flux
xen skal fortyn
ndes i.
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7. V
Visn
ning
g på kor
rt

Lokaalitetens mark
keres med en orange
o
rammee.
Kortteste afstand tiil nærliggende
e overfladevan
nd angives med en gul linje.
ndlinjer, kan d
du se oplysnin
nger vedr. det pågældende
p
Ved at klikke på de målsatte van
overrfladevand sam
mt hvorvidt va
andføringen/foortyndingen err en defaultvæ
ærdi eller en
bereegnet/målet elller modellerett værdi
naturforklaring
g for matrikelk
kort, målsatte vandlinjer og
g kortlægningssstatus, som kaan
Sign
vælgges til og fra.
Valggbare baggrund
dskort.
Der k
kan zoomes in
nd og ud. Den aktuelle måleestok er vist neederst i venstrre hjørne.
å omkringligge
ende kortlagtee polygoner fårr du følgende dialogboks,
Hviss du klikker på
hvorr du kan få vistt detaljerne fo
or den valgte lookalitet.
Du k
kan klikke på lokalitetens
l
de
etaljer for at ko
komme til screeningsresultatterne.
mme tilbage till oversigtslisteen med alle lok
kaliteter eller vælg en ny lokkalitet
Klik her for at kom
ved aat indtaste et lokalitetsnum
l
mer.
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8. S
Søgning
gik
kort

kan enten søgee på en adresse eller direktee på lokalitetsn
nummeret. Kliik af og tast en
nten
Du k
adreesse eller lokallitetsnummer.
kan vælge loka
aliteter inden for
f et område ved at klikke her.
h Klik hereffter på kortet oog klik
Du k
for aat afsætte et hjjørne i polygon
nen. Du afsluttter søgningen
n ved at dobbeltklikke, hvoreefter du
kom
mmer til nedenstående søgerresultat.

ultatet af søgningen vises he
er, hvor du kan
n se, hvor man
nge lokaliteterr søgningen reesulteResu
redee i.
a søgningen er
e på baggrund
d af et kortudssnit. Ved at kliikke på ”Fravæ
ælg
Her fremgår det, at
filterr” nulstiller du
u din søgning.
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9. B
Bea
arbejjdett scr
reen
ning
g

e ny bearbejd
det screening ((se afsnit 5, pu
unkt 7) tilføjes der nogle gen
nerelle
Når der oprettes en
oplyysninger om da
ato for oprette
else og hvem d
der har opretteet den.
Du sskal tage stillin
ng til grundlag
get for den beaarbejdede screeening.
prette din klad
dde og gå videere til de justerrbare paramettre, se ”Vejledn
dning til
Hereefter kan du op
screeening for jordfforureninger, der kan true ooverfladevand
d, Miljøstyrelse
en 2014”.
dervejs i forbin
ndelse med den
n bearbejdedee screening vil du altid kunn
ne komme tilbaage til
Und
de øvvrige screenin
nger på lokalite
eten ved at kliikke på ”Se detaljer”.

adde” kommeer du først ind på resultatlistten, som svareer til den
Når du har trykkett på ”Opret kla
seneeste forudgåen
nde screening.
Klik herefter på ”P
Parametre” forr at justere dissse input – se afsnit 9.1
Klik på de enkelte overfladevandselementer ffor at justere disse
d
– se afsniit 9.2, 9.3 og 99.4
kend kladde” når
n den bearbeejdede screeniing er klar elle
er ”Slet kladdee”, hvis
Vælgg enten ”Godk
ikke den skal gemmes.
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9.1

J
Justering af
a parametr
re i den bea
arbejdede screening
s

kan ændre afsttandskriteriet for det enkeltte modelstof op
o til 500 m. Dette
D
kan væree i tilDu k
fæld
de, hvor f.eks. lokale
l
forhold gør at screeniingen skal værre mere konse
ervativ, hvorveed afstanden øges.
Her kan du ændree koncentrationen for de speecifikke stofferr.
kan enten vælg
ge at ændre arrealet for de en
nkelte stoffer eller
e
du kan ta
aste et areal i iinputDu k
felteet på den grønn
ne linje, hvore
efter alle felterr ovenfor opda
ateres med sam
mme værdi.
kan nedsætte infiltrationen
i
ved
v at reducerre nedbøren. Dette
D
kan gøre
es for de enkellte stofDu k
fer eeller du kan tasste en infiltrattion/nedbør i iinputfeltet på den grønne liinje, hvorefterr alle
felteer ovenfor opd
dateres med sa
amme værdi.
Her kan du vælge at få sammen
nlignet din opb
blandede konccentration med
d korttidskvaliitetskravvet for de enkeelte stoffer.
Alle chlorerede op
pløsningsmidle
er sammenlign
nes som udgan
ngspunkt med
d kvalitetskravvet for
vinyllchlorid. Her kan
k du gå ind og vælge kvallitetskravet forr dit specifikke
e chlorerede st
stof i
stedeet for.
kan her fravællge nogle af de
e parametre, d
der er grundlag
get for screeningen, dvs. braancher,
Du k
aktivviteter og stofffer. Ved at klik
kke i valgfeltett i den grønne linje kan du tilvælge/fravæ
t
ælge alle
rækk
ker på én gang
g.
har mulighed for
f at tilføje fle
ere stoffer i sccreeningen. Deer kan tilføjes en bemærknin
ng til
Du h
det vvalgte stof. Såffremt du er i gang
g
med en b
bearbejdet screeening på en V2-kortlagt
V
lokkalitet,
kan du ikke gemm
me screeningen
n, men kun se resultatet i kladde. Du skal her foretage een ny
indb
beretning af sto
of(ferne) til DK Jord, hvoreefter du kan foretage en bearrbejdet screen
ning
herp
på. Et stof kan slettes igen ve
ed at fjerne haakket ud for deet tilføjede sto
of og gemme kl
kladden.
emføres screen
ningen med dee nye parametre og du komm
mer
Når du gemmer klladden, genne
overr på fanebladett med de nye screeningsresu
s
ultater.
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9.2

J
Justering af
a data vedr
r. vandløb

nkret viden til spredningsveej eller andet (f.eks.
(
dræn), der
d gør at du h
har brug
Såfreemt der er kon
for aat screene på færre/flere
fæ
stoffer, kan du æ
ændre afstandeen til vandløbe
et her. I paren
ntes er
angivvet de oprindeelige screening
gsværdier.
øbets vandføriing kan den æ
ændres
Hviss der er opnåett en bedre dattakvalitet vedrrørende vandlø
her. I parentes er angivet
a
de oprrindelige screeeningsværdierr.
gsberegning tiil vandløbende
de, skal
Hviss du ønsker at anvende den mere avancereede fortynding
du vi
vinge af her.
dgå i den avan
ncerede formell, herunder daata vedr.
Hereefter indsætterr du parametrre, der skal ind
vand
dløbsbredde, -dybde
og –hæ
ældning samt b
bredden af forrureningsfanen
n ved udløb till vandløbett. Anvendelsen
n af den avanccerede formel og beskrivelsee af de parame
etre, der indgåår er
besk
krevet i Miljøp
projekt nr. 1572
2, 2014, Jordfforureningers påvirkning af overfladevandd, delprojeekt 4, Vurderiing af fortynding i vandløb vved påvirkning
g fra forurened
de grunde.
d her indsættter en kommen
ntar vedr. foru
udsætningerne for ændring af
Det aanbefales, at du
standardparametrrene.
dløb ikke er på
åvirket af forurrening på grun
nd af
Såfreemt du vurderrer, at det pågældende vand
f.ekss. hydrauliske forhold, kan du
d vinge af herr og vandløbett indgår hereftter ikke i screeeningen
for d
den aktuelle lo
okaltet. Du børr samtidig anggive en begrun
ndelse for dit fravalg af dettee vandløb.
Når du gemmer klladden foretag
ges der en ny sscreening på baggrund
b
af de
e indtastede daata.
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9.3

J
Justering af
a data vedr
r. søer

nkret viden til spredningsveej eller andet (f.eks.
(
dræn), der
d gør at du h
har brug
Såfreemt der er kon
for aat screene på færre/flere
fæ
stoffer, kan du æ
ændre afstandeen til søen. I parentes er anggivet de
oprin
ndelige screen
ningsværdier.
ndingsforholde
ene samt evt. oophobHviss der er opnåett en bedre dattakvalitet vedrrørende fortyn
ningg i søen, kan diisse ændres he
er. I parentes eer angivet de oprindelige
o
sc
creeningsværddier.
gældende sø ikkke er påvirkett af forurening
g på grund af ff.eks.
Såfreemt du vurderrer, at den påg
hydrrauliske forholld, kan du vinge af her og søøen indgår herrefter ikke i sc
creeningen forr den
aktu
uelle lokaltet. Du
D bør samtid
dig angive en b
begrundelse fo
or dit fravalg af denne sø.
Når du gemmer klladden foretag
ges der en ny sscreening på baggrund
b
af de
e indtastede daata.

9.4

J
Justering af
a data vedr
r. fjord, kysst og havne
e

nkret viden til spredningsveej eller andet (f.eks.
(
dræn), der
d gør at du h
har brug
Såfreemt der er kon
for aat screene på færre/flere
fæ
stoffer, kan du æ
ændre afstandeen til fjorden, kysten
k
eller haavnen. I
pareentes er angiveet de oprindeliige screeningssværdier.
ændres
ndingsforholde
ene kan disse æ
Hviss der er opnåett en bedre dattakvalitet vedrrørende fortyn
her. I parentes er angivet
a
de oprrindelige screeeningsværdierr.
gældende fjord
d, kyst eller ha
avn ikke er påv
virket af forurrening
Såfreemt du vurderrer, at den påg
på grrund af f.eks. hydrauliske
h
fo
orhold, kan du
u vinge af her og
o det indgår herefter
h
ikke i screeninggen for den akttuelle lokalitett. Du bør samttidig angive en
n begrundelse for dit fravalgg.
Når du gemmer klladden foretag
ges der en ny sscreening på baggrund
b
af de
e indtastede daata.
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10. B
Beregningsskriiteriier

Listeerne viser, hvilke modelstofffer, der er kob
blet på henholdsvis de branc
cher og de akti
tiviteter,
som skal indgå i sccreeningsværk
ktøjet. De bran
ncher og aktiv
viteter, som ikk
ke har fået tilkknyttet
et sto
of fremgår ikk
ke af listen. Da
ata stammer frra Miljøprojek
kt nr. 1564, 2014, Jordforureeningers påvirkning aff overfladevand, delprojekt 11, Relevante sttoflister og rellationer til braancherr/aktiviteter.
ne liste indeho
older worst-ca
ase koncentrattioner, der er koblet
k
på mod
delstofferne saamt
Denn
noglle koncentratio
oner for mode
elstoffer, der eer specifikke fo
or udvalgte bra
ancher. Data sstammer fra Miljøprojeekt nr. 1574, 2014, Jordforu
ureningers påv
virkning af ove
erfladevand, D
Delprojekt 3, Relationer mellem
m
stoffer, koncentratiioner og fluxe.
børen som ind
dgår i fluxbere
egningen er an
ngivet for hverr enkelt komm
mune. Dette er dokuNedb
men
nteret i Miljøprrojekt nr. 1573
3, 2014, Jordfoorureningers påvirkning
p
af overfladevand
o
d, Delprojeekt 6, Systema
atisering af da
ata og udvælgeelse af overflad
devandstruend
de jordforuren
ninger.
hvert modelsttof er der tilknyttet et afstan
ndskriterium. Dataene
D
stamm
mer fra Miljøpprojekt
For h
nr. 11565, 2014, Jorrdforureninge
ers påvirkningg af overfladev
vand, delprojek
kt 2, Afstandskkriterier ogg fanebredder.
her og aktivitetter, som indgå
år i screeninge
en på V1-kortlaagte
Der er koblet et arreal på branch
nddeling fra 1--4, lille forureening til megett stor forureniing samt
polyygoner. Der er foretaget en in
orureningsfane
e. Dataene staammer fra Miljjøprojekt nr. 1565,
1
2014, Joordforuen grruppe uden fo
renin
ngers påvirkning af overflad
devand, delproojekt 2, Afstan
ndskriterier og
g fanebredder..
hvert specifiktt stof er der tilldelt et kvaliteetskrav, som vu
urderes i forhold til den opbblandeFor h
de ko
oncentration. Tildelingen err dokumenterret i Miljøprojeekt nr. 1564, 2014, Jordforuureningers påvirkning aff overfladevand, delprojekt 11, Relevante sttoflister og rellationer til braancherr/aktiviteter.
ages ud fra et d
defineret udtræ
æk i DK Jord og
o specifikke pparaScreening af lossepladser foreta
et og de udvalggte parametree er dokumenteret i Miljøproojekt,
metrre. Grundlagett for udtrække
2014
4, Risikovurdeering af lossepladsers påvirkkning af overflladevand.
øjet indgår en
n række simplee kodetabellerr, nogle af disse lister stamm
mer fra
I scrreeningsværktø
DK J
Jord og nogle er specifikke for
f screeningssværktøjet. I disse lister kan du bl.a. se deen totale
liste med branche-, aktivitets- og
o stofkoder, tyyper af overfla
adevand mm. Dette har ikkee relevanss for selve anveendelse af værrktøjet.
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11. Ordliste
Denne ordliste indeholder nogle af de mest anvendte termer i screeningsværktøjet. For yderligere
information henvises der til Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand,
Miljøstyrelsen, 2014 og ”Vejledning til screening for jordforureninger, der kan true overfladevand,
Miljøstyrelsen, 2014”, som kan findes på www.mst.dk.
Areal

I den automatiske screening foretages beregningerne på baggrund af
følgende:
- V1-kortlagt: På baggrund af areal knyttet til branche og aktivitet. Der screenes derfor både på branchen og aktiviteten. Der
screenes altid på både branche og aktivitet, hvorfor der er to
screeningsresultat linjer. Disse to resultater har også ofte forskellige overskridelsesfaktor, da branche og aktivitet har fået
tildelt hvert sit areal.
- V2-kortlagt: På baggrund af arealet af samtlige kortlagte V2polygoner på lokaliteten samt på baggrund af det areal der er
knyttet til branche og aktivitet tilsvarende som for V1lokaliteter.
- V1 og V2-kortlagt: Her anvendes både arealet knyttet til branche og aktivitet (V1) og summen af arealet af de V2-kortlagte
polygoner
- Lossepladser: Her anvendes 20 % af arealet af summen af de
kortlagte polygoner uanset status. Dog ikke for metaller, hvor
der anvendes hele arealet af summen af de kortlagte polygoner.
I den bearbejdede screening er der mulighed for at indtaste det eksakte kilderareal uafhængig af branche, aktivitet eller kortlagt areal.
OBS: Vær opmærksom på, at for lossepladser anvendes kun 20 % af
arealet bortset for metaller, i den automatiske screening. Denne reduktion i arealet sker ikke i den bearbejdede screening, hvor det forventes at der indtastes det eksakte areal, som der skal screenes på.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Fortynding i fjord

Se ” Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014

Fortynding i havn

Der er foretaget en manuel vurdering af havnene for at vurdere, om de
skulle have status af åben eller lukket havn. I de tilfælde, hvor havnen
består af flere dele, er der sørget for at de geografiske streger er blevet
opdelt, så hver del har kunnet klassificeres. Havnedelene har i første
omgang fået påført den fortynding, som beregnet af DHI’s modelkørsler for fjorde og åbne kystområder, men er så i beregningen blevet
reduceret for den lukkede havnetype.
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Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.
Fortynding langs
kyste

Se Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand,
Miljøstyrelsen, 2014.

Fortynding i sø

For de målsatte søer, hvor der ikke er modelleret en fortynding er der
angivet en defaultværdi på 20 l/s.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Infiltration

I fluxberegningen indgår infiltrationen. Udgangspunktet for den automatiske screening er nettonedbøren i den pågældende kommune. I
forbindelse med den bearbejdede screening vil det være muligt at
reducere infiltrationen pga. af f.eks. befæstelse eller andet der kan
have indflydelse på den vertikale flux.

Kvalitetskrav

Se Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand,
Miljøstyrelsen, 2014.

Lossepladser

I DK Jord er der defineret et udtræk for, hvordan lossepladser trækkes
ind i screeningsværktøjet. Heri indgår bl.a. udvalgte branche og aktiviteter. Grundlaget for udtrækket og de udvalgte parametre er dokumenteret i miljøprojekt Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af
overfladevand
Lossepladserne får tildelt branchen "Drift af affaldsbehandlingsanlæg”
og aktiviteten ”Aktiviteter vedr. jord og affald”.
Såfremt der er andre brancher, aktiviteter og stoffer i DK Jord, som
ikke er en del af lossepladsudtrækket, vil der blive gennemført en
screening herpå sideløbende, som vil fremgå af screeningsresultatet.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Maksimale overskridelsesfaktor

Angiver det resultat for hver lokalitet, der giver den højeste overskridelsesfaktor. I resultatlinjen fremgår det om branchen, aktiviteten
eller stoffet er beregningsgrundlaget for denne maksimale overskridelsesfaktor.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Modelstoffer

Stoffer, der kobles på brancher, aktiviteter og specifikke stoffer således, at der efterfølgende kan allokeres et afstandskriterium og en koncentration.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Overskridelsesfaktor

Angiver, hvor meget den beregnede opblandede koncentration overskrider det generelle kvalitetskrav. En overskridelsesfaktor > 1 svarer
til en overskridelse af det generelle kvalitetskrav.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.
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Uden for afstandskriteriet

Angiver, at lokaliteten ligger uden for afstandskriteriet for det specifikke modelstof i forhold til nærliggende overfladevand.

Vandføring i sø

I visse søer med lille gennemstrømning kan der ske ophobning af
udsivende stof. Vandstrømningen/vandføringen i søen indgår derfor i
beregningen af stofkoncentrationen. Data stammer fra Miljøprojekt,
Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 5, Fortyndinger i fjorde og søer.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

Vandføring i vandløb

Der anvendes data for medianminimumsvandføringen i screeningsværktøjet.
For de vandløbsstrækninger, hvor der ikke eksisterer målte værdier,
anvendes defaultværdier ud fra vandløbstypen fra DMU. Dette er
dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1573, 2014, Jordforureningers påvirkning af overfladevand, Delprojekt 6, Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger.
Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true
overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014.

[Tekst - slet ikke næste linje da det indeholder et sektionsskifte - se linjer ved at slå Vis/skjul

til]
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