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Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) arbejder 
med en række forhold, der er relateret til byg-
ningers indeklima. DMR har således stor erfa-
ring i rådgivning omkring problemer med mil-
jøfremmede stoffer i indeklimaet, f.eks. chlo-
rerede opløsningsmidler eller olieprodukter. 

DMR yder, i tæt samråd med kunden, en kom-
petent totalrådgivning i forbindelse med un-
dersøgelse af problemernes omfang og til 
fremtidig sikring af indeklimaet. 

En konkret sag i København  
I en etageboligejendom i København blev der 
konstateret indeklimaproblemer pga. forhøjet 
indhold af det chlorerede opløsningsmiddel, 
trichlorethylen (TCE). 

Ejendommen har tidligere været benyttet til en 
række forskellige aktiviteter, herunder metal-
varefabrik med støberi, presseri, sliberi og 
loddestuer, herunder syrekar og skyllekammer, 
autoværksteder med nedgravede produkttanke, 
garage, malerværksted, karosseri med lakereri 
samt maskin- og smedeværksted.  

Forureningen viste sig at være beliggende un-
der kælderen og forureningen spredte sig via 
kælderen op i de overliggende beboelser. 
Spredningen til indeklimaet i de overliggende 
beboelser skete således via kælderen og ikke 
andre gennemgående spredningsveje som 
f.eks. hulmur eller skorsten. Ved at reducere 
indholdet af TCE i kælderen ville det således 
være muligt at opnå en reduktion i indeklima-
koncentrationerne i de overliggende beboelser. 
Kælderen i ejendommen bliver udelukkende 
benyttet til opbevaring og der er tilknyttet en 
vicevært til etageejendommen. 

Luftrensning i kælderen var derfor i den kon-
krete sag en oplagt afværgeløsning. Luftrens-
ning i kælderen var også praktisk, da anlægget 
kunne tilses af ejendommens vicevært og be-
boerne ikke ville blive generet, da vedligehol-
delse af anlægget efterfølgende ville kunne ske 
uden direkte adgang til beboelserne. 

Indeklimasikring vha. luftrenser  
For at rense luften i kælderen blev der opsat en 

luftrenser, bestående af et ventilationsanlæg 
tilkoblet et kulfilteranlæg. Anlægget renser 
luften i kælderen ved recirkulation af kælder-
luften gennem to parallelforbundne kulfiltre. 
Rensningen af kælderluften i kulfilteret kan 
således sammenlignes med et øget luftskifte i 
kælderen. Anlægget blev dimensioneret til at 
øge luftskiftet med ca. 5 gange.  

Et halvt år efter opsætning af anlægget er inde-
klimakoncentrationerne i alle beboelser under 
Miljøstyrelsens afdampningskriterium. 

Anvendelse af metoden  
I forbindelse med den konkrete sag var etable-
ring af et afværgeanlæg bestående af en luft-
renser i kælderen oplagt, da forureningen 
spredes til beboelserne via kælderen og der 
tilmed var en vicevært, der kan tilse afværge-
anlægget. Desuden var en fjernelse af forure-
ningskilden under bygningen i den konkrete 
sag ikke en realistisk mulighed. 

Der er en række forskellige metoder, der kan 
anvendes til indeklimasikring, herunder: 

• udlægning af diffusionstæt membran. 

• etablering af vakuum under bygning. 

• etablering af overtryk i bygningen. 

Valget af afværgemetode afhænger altid af den 
konkrete sag, herunder hvilke forurenings-
komponenter der er tale om, bygningens kon-
struktion og forureningens spredningsvejene. 

Yderligere oplysninger om DMR 
og øvrige rådgivningsydelser  
Skulle De have spørgsmål, er De velkommen 
til uforpligtende at kontakte Per Loll på tlf. 96 
45 50 40 (pl@dmr.as) eller Claus Larsen på 
tlf. 87 88 27 00 (cl@dmr.as).  

Yderligere oplysninger om Dansk Miljøråd-
givning kan ses på vores hjemmeside 
www.dmr.as. 


