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Forureningsspredning via hulmure – 

resultater og vurderinger af afværgemetode  
Gennemgang af bygningers konstruktion kan give meget væsentlige 

informationer om spredningsveje for forureningsdampe fra under-

liggende jord- eller grundvandsforurening. Informationerne er af-

gørende for det rette valg og design af en afværgeløsning.

Ved flere konkrete forureningssager har man 
på baggrund af informationer fra bygnings-
gennemgange erfaret, at en meget væsentlig 
del af spredningen i en bygning kan foregå i 
hulrum i ydermurene. Dette er f.eks. tilfældet 
i en ældre 3-plans bygning, som DMR har ud-
ført undersøgelser og afværge på.  

Baggrund
Den undersøgte ejendom er beliggende 
direkte op ad en tidligere renseribygning, 
se figur 1. Der er efterladt en restforurening 
med PCE i jorden under den undersøgte byg-
ning, der består af kælder, stue og 1. sal.  

Ved gennemgang af bygningstegninger og 

ved inspicering af murene blev det konsta-
teret, at bygningen har en uisoleret hulmur, 
der er placeret umiddelbart ovenpå jorden i 
det kraftigst forurenede område. Der blev 
derfor udført målinger af koncentrationerne i 
indeluften i lejligheder både i stueplan og på 
1. etage. Desuden  er der målt i kælderrum-
met, der anvendes til opmagasinering.

Ved disse målinger blev der i lejlighederne 
påvist indhold af PCE på op til 94 µg/m3, svar-
ende til 15-20 gange kriteriet for PCE. Indhol-
det af PCE i lejlighederne blev verificeret ved 
gentagne indeluftmålinger. Det højeste ind-
hold blev konstateret i en lejlighed på 1. sal, 
hvilket indikerer, at der sker en spredning 
udenom de ”normale” spredningsveje gen-
nem bygningsmaterialer og gennemføringer i 
etageadskillelser. 

For at få dokumentation for, at en væsent-
lig del af spredningen sker via hulmuren blev 

der udtaget prøver fra hulmuren i kælder og 
på 1. sal. Prøverne viste indhold på hhv. 2.300 
og 1.600 µg/m3, hvilket svarede til koncentra-
tionen målt i poreluften under bygningens 
kældergulv.

Det blev ud fra disse data i samarbejde med 
myndigheder og embedslæge besluttet at 
igangsætte en afværge i form af ventilation di-
rekte i hulmuren. 

Afværge
Der blev i samarbejde med grundejer opstillet 
et ventilationsanlæg med udsugning fra flere 
punkter i hulmuren i kælderplan. Afkastet fra 
udsugningen ledes via et spiorør i en eksister-
ende ventilationskanal op gennem bygningen 
og op over tagkip. Der anvendes en støjsvag 
ventilator, som er tidsstyret og kører 14 timer 
i døgnet i perioden kl. 7-21. Ventilationen 
giver et flow på ca. 220 m3/time, svarende 
til et luftskifte 2 gange i timen i det ca. 10 
cm brede hulrum. Afværgen blev startet den 
3. december 2003. Figur 2 viser et foto af 
afværgeanlægget, hvor man ser, hvordan et 
af de i alt 8 sug går ind i hulmuren (det tynde 
rør med ventil). 

Der er målt PCE koncentrationer i hulmu-
ren efter anlægsdrift i 1 uge, efter 6 måneder 
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Figur 1. Indretningstegning over 1. sal i bygningen.
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og efter 12 måneder. Efter  6 og 12 måneders 
afværgedrift er der også målt PCE koncentra-
tioner i indeluften i de berørte lejligheder. 
Resultaterne er afbildet i figur 3 og figur 4.

Det ses af figur 3, at der efter igangsætnin-
gen af afværgen er sket en væsentlig reduk-
tion af PCE koncentrationen i muren i kælder, 
stueplan og på 1. sal. Reduktionen ses 
allerede efter 1 uges afværge og det lave kon-
centrationsniveau opretholdes i den efterføl-
gende driftsperiode. 

I figur 4 ses udviklingen i PCE koncentra-
tionen i indeluften i bygningen efter igangsæt-
ning af afværgen. Figuren viser, at der efter 6 
måneders afværge er målt en væsentligt lavere 
koncentration af PCE i indeluften i lejlighed-
erne i stueetagen og på 1. sal. Reduktionen af 
PCE koncentration i lejlighederne bekræftes 
af målingen efter ca. 12 måneders drift, hvor 
koncentrationerne er reduceret til under 1 
µg/m3. Der er således ved de seneste to 
målinger ikke målt indhold over kvalitetskri-
teriet for afdampning af PCE i de undersøgte 
lejligheder. 

Resultaterne underbygger dermed formod-
ningen om, at forureningsspredning i hulrum-
met  har været kilden til forureningen i de tre 
lejligheder og viser endvidere, at den etable-
rede afværgeløsning har en væsentlig effekt, 
der på kort tid har løst problemet med for-
højede koncentrationer af PCE i indeluften i 
de beboede lejligheder. 

Bemærkninger til den anvendte 
metode
Støj
Det er valgt køre med alternerende drift 
med en 14 timers driftsperiode fra kl. 07-21, 
primært for at reducere støjgener for bebo-
erne. Efter at pumpen er slukket, vil der 

være meget begrænsede koncentrationer i 
hulrummet indtil en ny ligevægt har indstillet 
sig. I disse perioder er det ikke nødvendigt at 
suge luft ud fra hulrummet. Denne ligevægts-
baserede variation i koncentrationen er ikke 
blevet optimeret i det konkrete projekt, da 
driftsomkostningerne til pumpen er relativt 
begrænsede. Ved større projekter vil det 
givetvis kunne medføre en besparelse på 
driftsomkostningerne, hvis man ved opstart 
udfører kontinuerte målinger af koncentra-
tionerne for at finde ud af de optimale inter-
valler for stop og start af pumpen.   

Enkelte af beboerne har klaget over støjen 
fra afværgeanlægget og der bliver derfor 
sandsynligvis sat en indsats i røret, der skal 
reducere de svingninger, der giver en stor del 
af støjen. 

Varmetab og undertryk
Det er ikke nærmere undersøgt, hvorvidt 
driften af afværgeanlægget medfører et 
forøget varmetab eller gener som følge af 
undertryk i lejlighederne. Dette vurderes at 
være sandsynligt, da der er direkte kontakt 
mellem hulmur og luften i lejlighederne. Den 
alternerende drift reducerer dog eventuelle 
gener. Der er således ikke modtaget klager 
fra beboerne over varmetab, træk eller andet i 
det år anlægget har været i drift.

Fugt
Ved drift af anlægget skabes en luftstrøm i 
hulmuren, som medfører et mindre under-
tryk i hulmuren. Herved afkøles hulrummet 
og indervæggen. Der er derved risiko for, at 
den varme luft fra lejlighederne kondenserer 
på indervæggene og medfører fugtdannelse. 
Der er ikke observeret fugtdannelse i det 
konkrete projekt, men der skal være opmærk-
somhed på denne effekt ved anvendelse af 
metoden. Evt. kan det være nødvendigt med 
opstilling af fugtfjernere i lejlighederne.

Fortsat indsats
Afværgeindsatsen fortsættes i en endnu ikke 
fastlagt periode. Den nuværende løsning for-
ventes dog ikke at fjerne en væsentlig del af 
den underliggende jord- og grundvandsforu-
rening. Derfor er der planer om at udlægge 
et lag beton i hulmuren i kælderniveau for 
effektivt at hindre en fornyet spredning af 
forureningen via hulmuren til lejlighederne. 

Hulmure

Figur 2. Foto af del af afværgeanlægget med 
pumpen øverst til venstre. 

Figur 3. Resultater af målinger i hulmur før og under afværge..
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At indtrængningen er hindret vil i givet fald 
skulle dokumenteres.

Problemstillingen generelt
Det er vores vurdering, at problemstillingen 
med forureningsspredning via hulmure, 
skorstene der ikke længere bruges, elevator-

skakte m.v. generelt undersøges for dårligt. Vi 
har således i flere tilfælde set, at der findes de 
samme koncentrationsniveauer i lejligheder 
som i poreluften under bygningen.

Vi har desuden i flere tilfælde set, at der 
ikke nødvendigvis er faldende koncentra-
tioner i indeluften jo højere etage målingen 

foretages på. Indeluftkoncentrationen vil 
således være meget afhængige af sprednings-
vejene i den konkrete bygning og den enkelte 
lejligheds kontakt til disse spredningsveje.

Undersøgelserne viser endvidere, at man 
skal være påpasselig med f.eks. udelukkende 
at basere sine risikovurderinger på standar-
dreduktioner af poreluftkoncentrationens 
bidrag til indeklimaet ved betongulv, hvis ikke 
også de mere direkte spredningsveje er un-
dersøgt. Dette har i særdeleshed vist sig at 
være tilfældet i de ældre etagebygninger som 
renserier ofte er placeret i.
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Indskudte søer

Figur 4.  Resultater af målinger af indeluft før og under afværge..

Gyllegrisen Øffe…

slår krølle på halen af begejstring over, 
at Monsanto er ved at tage patent på et 
grise-gen, der skal få grise til at vokse 
hurtigere - det er dog fantastisk. Måske 
kunne man gensplejse en gris, der ikke 
“skider” tyndt, men i stedet har tør
afføring, der kan fejes sammen - det 
ville lette håndteringen og gøre det
egnet til afbrænding......


