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Poreluft-
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FORMÅL MED MÅLINGERNE 

– Fastlægge koncentration som grundlag for risikovurdering overfor indeklima 

– Fastlægge koncentration ifht. vurdering af kilder til bidrag 

– Identificere spredningsveje/forureningskilders beliggenhed  

– Dokumentere tidslige variationer 

– Dokumentere effekt af afværgetiltag 
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Aktiv
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Grundvand: Aktivt, (passivt) 
Jord:              Aktivt 
Poreluft:        Aktivt; Passivt 
Inde-Udeluft: Passivt, Aktivt 



NB! Overskrift altid 
med VERSALER i en 
linje 

NB! Sidefoden 
redigeres i menuen 
Insert – Header & 
Footer 

NB! Ingen tekst under 
dette punkt. 
Fortsæt på næste 
slide 

NB! Indsæt baggrundsfarve 
eller billede i menuen 
Design – Background styles. 
Vælg Format background 
 
Gør teksten hvid eller lys 
ved et mørkt billede og sort 
eller mørk ved et lyst 
billede. 

PRØVETAGNING PÅ KULRØR 

Miljøringen 2016: Klorerte løsemidler i inneklimaet 25 & 26 maj 2016 13 



NB! Overskrift altid 
med VERSALER i en 
linje 

NB! Sidefoden 
redigeres i menuen 
Insert – Header & 
Footer 

NB! Ingen tekst under 
dette punkt. 
Fortsæt på næste 
slide 

NB! Indsæt baggrundsfarve 
eller billede i menuen 
Design – Background styles. 
Vælg Format background 
 
Gør teksten hvid eller lys 
ved et mørkt billede og sort 
eller mørk ved et lyst 
billede. 

PASSIVE OPSAMLERE 

Miljøringen 2016: Klorerte løsemidler i inneklimaet 25 & 26 maj 2016 14 

Sporgas kilde 

Passiv sampler til 
sporgas 

ATD - rør Spredningsveje: ORSA - rør 
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PUNKT- OG TIDSMIDLEDE MÅLINGER  
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Koncentration 

Tid 

Reel variation i koncentration 

under gulv eller i indeklima 

Eks. 7 - 30 dage 

I indeklima 

Under gulv 

Gennemsnitsmålinger 

Acceptkriterium 
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SPREDNINGSVEJE: PASSIVE MÅLINGER 

Sporgaskilde 

Passive samplere 

(sporgas og CVOC) 

Sporgaskilde 

KLoakbrønd 

– 2 forskellige sporgas kilder 

– Sporgas kilde i samlebrønd og i skrå 
boring under bygning 

– Passive samplere til sporgas og 
CVOC på 15 målepunkter i boligen 

– Måleperiode: 2 uger 

PMCP: Perfluormethylcyclopentane 

PMCH: Perfluormethylcyclohexane 

Sprække 
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SPREDNINGSVEJE: AKTIV TRACER TEST 
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– Gas: 5% brint og 95% kvælstof (N2) 

– Kontinuert injektion af gas i brønd 

– Håndholdtdetektor 

– Lækage detektion: samlinger, rør 
gennemføringer, gulv  dræn mv. 

–  Diffusive sprednings veje 
detekteres kun I begrænset 
omfang  
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Grundig og tilstrækkelig undersøgelse og forståelse af forureningsforholdene 

Trægulv 

Bolig                       

    Under gulv 

Armeret Betongulv ~ 8 cm 

Bolig                       

    Under gulv 

– Tommelfingerregel: 

Niveau under gulv > 100 gange 
afdampningskriteriet?  

– Hvis ja: Teoretisk beregning vha. JAGG  
(verifikation af niveau)  

– Hvis ja: Måling i indeklima 

– Niveau under gulv > 
afdampningkriteriet? 

– Måling i indeklima 
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RISIKOVURDERING 

KONCEPTUEL MODEL 
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VURDERING AF INDEKLIMARISIKO, EKSEMPEL 
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(120-250 g/m3) 

6,9 / 7,4 / 9,5 g/m3 

19 / 20 g/m3 

2: 42.000 / 44.000 g/m3 

1: 21.000 / 40.000 g/m3 

Forudsætning – betongulv  

– 21.000 og 40.000 >600 g/m3 

– Verifikation af niveau under gulv  

– JAGG-beregning  ~ 120- 250 g/m3 

– Indeklimamålinger, gentagne 

– (Reduktionsfaktor 1.000 - 2.000 fra 
under gulv til stue) 

– Worst case: Cinde = CUnder gulv 

– (Reduktionsfaktor ~ 3 fra stue til 1. Sal) 

– Kriterium er overskredet,  

– Forurening under huset er den 
sandsynlige kilde  

–  mulig afværge 
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Opløst
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Jord µg/kg
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Sammenhæng  med
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   10
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6
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(92/27)
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(0,03-0,15)
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Kvalitetskriterier: 

Jord (mg/kg) 

Grundvand (µg/l) 

Afdampning, inde (µg/m³) 

Afdampning, ude (µg/m³) 

Emmision, B-værdi (µg/m³) 

Erhverv (mg/m³) 

Fra renseri  (µg/m³) 

(sammenbygning) 
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JAGG 2.0:Regneark til risikovurdering af forurenede lokaliteter: 
mst.dk/virksomhed-myndighed/jord 
 

RISIKOVURDERING opsamling 

No 

0,01/0,1 

1 

5,5 
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