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NOTAT: 

Vurdering af tændt/slukket ventilation på PCB og andre indeklimaforhold i Birkhøjterrasserne 

Baggrund 

Det er oplyst, at der i Birkhøjterrasserne i perioden december 2021 til maj 2022 har været fejl på 

ventilationen, som i nogle lejligheder her bevirket, af mekanisk aftræk fra køkken, bryggers, toilet og bad har 

været slukket.  

Vurdering ag konsekvenser 

Det må forventes, at slukket aftræksventilation har medført et nedsat luftskifte i disse lejligheder. Derfor er 

det også forventeligt, at der har været højere niveauer af forureninger fra beboere og deres aktiviteter fx 

fugt, CO2 og madduft/mados. Det er også forventeligt, at niveauer af PCB har været højere, end når 

ventilationen fungerer, idet tilbageværende PCB-forurening efter saneringen i 2011-2015 løbende afgives i 

små mængder. Beboere har ikke kunnet registrere ændringer i PCB-niveau, da PCB ikke kan sanses og der 

ingen akutte effekter er af PCB i indeklimaniveauer. Derimod har beboere kunnet opleve højere fugt, 

langsommere tørring af badeværelser, manglende sug i emhætte og tungere luft i soveværelser om 

morgenen. Det er meget sandsynligt, at det har fået beboere til bevidst eller ubevidst at lufte mere ud 

gennem døre og vinduer, og dermed kompenseret for mekanisk aftræk.  

Der ses ikke risiko for forurening af lejligheder specifikt fra ventilationskanalerne når ventilatorer er slukket. 

Aftrækskanaler samler til en vis grad støv i perioder mellem de 2-års rensningerne, men selv når ventilatorer 

er slukkede, er der på grund af skorstenseffekten i kanalsystemet en opadgående luftbevægelse, så det er 

usandsynligt at støv fra kanalerne skulle blive blæst tilbage i lejlighederne nå ventilatorer slukkes.    

Data fra undersøgelser i Farum Midtpunkt før og efter sanering er gennemgået med henblik på at uddrage 

data, som belyser effekt af ventilation på PCB-koncentrationer. Der er fundet 3 eksempler i datasættet. 

Eksempel 1: 

Kontrolmålinger i blok 44 efter endelig sanering og retablering, men før genindflytning i 2014. 

Under kontrolmålingerne før indflytning var der en enkelt tagventilator, som ikke virkede, mens øvrige var 

genstartet planmæssigt. Der blev lavet en enkelt kontrolmåling blandt de 5-6 lejligheder uden ventilation 

tillige med målinger i 23 mekanisk ventilerede lejemål. I lejemål xxx uden mekanisk ventilation blev der målt 

73 ng PCB/m3, mens gennemsnittet i ventilerede lejemål var 66 ng PCB/m3 (spændvidde 50-96 ng PCB/m3). 

Der var således ikke væsentlig forskel på uventileret og ventilerede lejemål. 
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Eksempel 2 og 3 er fra forsøgsfasen inden den endelige saneringsplan blev besluttet. Der blev gennemført 

forsøg til belysning af effekt af varmebehandling og ventilation på PCB-niveauer i rumluft. Forsøgene blev 

udført i lokaler i blok 43 i Farum Midtpunkt i 2011. I forsøgslokalerne var primære kilder i form af PCB-

holdige fuger tillige med tilstødende ca. 5 cm beton i dørfalse (sekundære kilder) bortsaneret, men oprindelig 

maling på vægge og lofter (tertiære kilder) var ikke bortsaneret. Forsøgene havde bl.a. til formål at vurdere, 

om der var metoder til nedbringelse af PCB i luft, som kunne anvendes som alternativ til den 

omkostningsfulde bortsanering af tertiære kilder (alle malede og lakerede overflader). Da der fortsat var 

tertiære kilder, var de generelle PCB-niveauer væsentligt højere end efter saneringen, men forsøgene viser 

alligevel den relative forskel på PCB-niveauer, når luftskiftet varieres under kontrollerede forhold. 

Eksempel 2:  

Et kammer i xxxx var forsøgslokale, hvor vi testede varmebehandling kombineret med PCB-fjernelse ved 

forskellige niveauer af luftskifte med ren luft. Luftskiftet blev her simuleret ved brug af luftrenser med aktivt 

kul. I forskellige faser af forløbet blev der lavet sammenhørende målinger med og uden PCB-fjernelse fra 

luften svarende til l hhv. luftskifte på 10 gange i timen (t-1) og 0,05 t-1.  

Med stort luftskifte udgjorde PCB-koncentrationer i gennemsnit 52 % af koncentrationerne uden mekanisk 

luftskifte. 

Ventilation: 0,05 t-1 Ventilation: 10 t-1 Ratio (med/uden vent.) 

Før varme behandling 392 ng PCB/m3 188 ng PCB/m3 0,48 

Efter 1. varmebehandling 1031 ng PCB/m3 412 ng PCB/m3 0,40 

Efter 2. varmebehandling 316 ng PCB/m3 187 ng PCB/m3 0,59 

Efter 2. varmebehandling 240 ng PCB/m3 144 ng PCB/m3 0,60 

Gennemsnit: 0,52 

Eksempel 3:  

I forsøgslejlighed xxx blev installeret et nyt ventilationsanlæg med kanaler til indblæsning og udsugning i 

alle rum. Ventilationen kunne reguleres, og ved alle niveauer var indblæsning og udsugning balanceret. 

Indblæsningsluften var udeluft uden målbart indhold af PCB. Ved standardluftskifte på 0,5 t-1 var PCB-

niveauer reduceret til 53% af koncentrationen med slukket ventilation.  

Luftskifte ≈0,1 t-1 (slukket 
ventilation) 

0,5 t-1 (normalt i FM) 1,5 t-1 3,9 t-1 Ratio(normal 
vent./slukket) 

Gennemsnitlig PCB i 
rumluft i lejligheden 

1821 ng PCB/m3 960 
ng PCB/m3 

666 
ng PCB/m3 

507 
ng PCB/m3 

0,53 

I lejlighederne i Birkhøj er luftskiftet med eksisterende ventilationssystem omkring 0,5 t-1. Hvis 

ventilationssystemet er slukket, forventes luftskiftet at være omkring 0,1 t-1, men det kan også være 

betydeligt større, hvis der åbnes vinduer eller yderdøre. I eksempel 1 ses ingen forskel på PCB-

koncentrationer i lejligheder med og uden mekanisk ventilation. I eksempel 2 og 3, hvor der i lokaler måles 

skiftevis med og uden ventilation, opnås omkring en faktor 2 forskel mellem PCB-niveauer med og uden 

bortventilering af PCB. 

Eksemplerne illustrerer, at ventilationen har relativt lille betydning for PCB-niveauer når man har fjernet 

primære og sekundære PCB-kilder. 

Kontrolmålinger i lejligheder i blok 41-46 i Farum Midtpunkt viste i de første 5 år efter sanering et 

gennemsnit på 120 ng PCB/m3 i indeklimaet, og ved slutningen af 5-års perioden var niveauerne under 100 
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ng PCB/m3. På baggrund af ovenstående eksempler vil man forvente, at gennemsnitsniveauer kan være op til 

dobbelt så høje, når ventilationen er slukket. Det forventes derfor, at niveauerne også ved slukket ventilation 

vil være under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng PCB/m3. Aktionsværdien skal forstås som et 

langtidsgennemsnit, og der kan derfor godt være periodiske PCB-koncentrationer både over og under 

aktionsværdien, uden at det er et problem. 

I den aktuelle situation 6-8 år efter saneringen sag kan forholdene være anderledes end i saneringsperioden, 

men ratioen mellem PCB-koncentrationer med og uden ventilation forventes ikke at være blevet større. Det 

er muligt at teste dette i en Birkhøjlejlighed, hvor man skiftevis kan måle PCB i luft hhv. med og uden 

ventilation. Det kan bedst laves i en ubeboet lejlighed, hvor ventilationen periodisk kan blokeres (typisk 2-3 

døgn ad gangen i to perioder) og hvor det samtidig kan kontrolleres, at der ikke udluftes på anden måde. 

Testen kan også laves i beboede lejligheder, men det kræver, at beboere er indstillet på den varierende 

ventilation og på at undlade udeluftning gennem døre og samtidig være indstillet på at høre på 

luftpumperne. 

Ønskes yderligere rådgivning eller analyser, står SBMI naturligvis til rådighed, 

venlig hilsen 

Claus Lundsgaard 

Direktør, ph.d. 

SBMI A/S 

Vedhæftede referencer (pdf-filer):  

26328 FM indeklimakontrol 2020.pdf (rapport som afslutningsvist opsamler kontrolmålinger over 5 år i blok 

41-46) 

26329 FM støv fra ventilation 2020. pdf (seneste kontrol af PCB-niveauer i støv fra aftrækskanaler opsamlet 

ved kanalrensning) 

15800 Farum Midtpunkt opdatering 151111.pdf  (internt teknisk notat fra forsøgsperioden før saneringen; 

svært tilgængeligt for udenforstående).  
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