
Avancerede TOC analyser til bestemmelse af  

samlet mængde organisk kulstof  

og samlet mængde kvælstof i vandprøver 

Et rent miljø er grundlaget for et sundt liv. Hvad enten det drejer sig om vand, jord eller luft, 
bør det være ethvert samfunds væsentligste ansvar at holde miljøet rent til beskyttelse af 
alle arter.  

Instrumentelle analyser er et effektivt redskab til at måle miljøforhold. Hvis man ser på 
antallet af mulige forurenende kemiske stoffer (forbindelser), er gruppen af organiske 
forbindelser den største. Med et anslået antal på over 19 mio., er det umuligt at finde og 
kvantificere hver eneste af dem. TOC analyser (total organic carbon) gør det muligt at 
bestemme summen af alle organisk bundne kulstoffer i de organiske forbindelser nævnt 
ovenfor og er et redskab til måling af organisk forurening af et medie. TOC analyser bliver 
derfor foretaget i et bredt udvalg af medier: fra grundvand til havvand, fra drikkevand til 
spildevand, fra jord til spildevandsslam.   

Aquateam COWI er COWIs innovative team i Norge inden for vand og miljø. Dets 
spidskompetencer er kommunal og privat vandbehandling og spildevandsrensning, miljø- 
og procesmæssige udfordringer inden for oliesektoren samt andre landbaserede aktiviteter. 
På den baggrund er overvågning af organiske stoffer i vand til en lang række 
anvendelsesområder en af hovedrutineopgaverne i laboratoriet i denne afdeling. Aquateam 
COWIs primære fokusområder inden for COWIs 2020-strategi er karakteriseret som følger, 
hvor en lang række TOC analyser vil blive udført:   

• Klima og bæredygtig vandforsyning, muldjord og overfladevand (DRIKKEVANN)  

• Bæredygtigt havbrug og fiskeforarbejdning (FISK) 

• Energiressourcer i organisk affald (AVFAL-SLAM)  
 

Anskaffelse af nyt udstyr vil hjælpe Aquateam COWI til at kunne håndtere alle former for 
prøver, lige fra rent drikkevand til stærkt forurenede saltholdige opløsninger. Muligheden 
for hurtig og præcis måling af TOC i alle vandmedier kan føre til betydeligt lavere 
omkostninger pga. lavere driftsomkostninger (dvs. ingen eksterne laboratorieudgifter) og 
reduceret analysetid (dvs. lavere lønomkostninger). Herudover er redskabet i stand til at 
måle den totale mængde kvælstof i vandprøver, hvilket er af stor betydning i mange 
industrier og reguleres som et spildevandsparameter for kommunale og industrielle 
spildevandsrensningsanlæg.  


