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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 aktivi-

tet. 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 for-

skellige overskridelsesfaktor, da branche og aktivitet har fået 

tildelt hvert sit areal. 

- V2-kortlagt: På baggrund af arealet af samtlige kortlagte V2-

polygoner på lokaliteten samt på baggrund af det areal der er 

knyttet til branche og aktivitet tilsvarende som for V1-

lokaliteter. 

- V1 og V2-kortlagt: Her anvendes både arealet knyttet til bran-

che 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 eksak-

te 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 re-

duktion i arealet sker ikke i den bearbejdede screening, hvor det for-

ventes 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 overflade-

vand, 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 modelkørs-

ler 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 au-

tomatiske 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 aktivi-

teter. Grundlaget for udtrækket og de udvalgte parametre er dokumen-

teret 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 over-
skridelsesfaktor 

Angiver det resultat for hver lokalitet, der giver den højeste overskri-

delsesfaktor. I resultatlinjen fremgår det om branchen, aktiviteten 

eller stoffet er beregningsgrundlaget for denne maksimale overskridel-

sesfaktor. 

Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true 

overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014. 

Modelstoffer Stoffer, der kobles på brancher, aktiviteter og specifikke stoffer såle-

des, at der efterfølgende kan allokeres et afstandskriterium og en kon-

centration. 

Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true 

overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014. 

Overskridelsesfaktor Angiver, hvor meget den beregnede opblandede koncentration over-

skrider 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 afstands-
kriteriet 

Angiver, at lokaliteten ligger uden for afstandskriteriet for det speci-

fikke 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, Fortyn-

dinger i fjorde og søer.  

Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true 

overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014. 

Vandføring i vand-
løb 

Der anvendes data for medianminimumsvandføringen i screenings-

værktøjet.  

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 påvirk-

ning af overfladevand, Delprojekt 6, Systematisering af data og udvæl-

gelse af overfladevandstruende jordforureninger. 

Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true 

overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014. 
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