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1. Indledning 
NIRAS har i marts 2008 udført en orienterende forureningsundersø-

gelse på dele af Christianiaområdet /ref. 1/. Ved undersøgelsen blev 

der i en boring nær ”Nissehuset” konstateret en grundvandsforurening 

med det klorerede opløsningsmiddel triklorethylen (TCE).  

TCE betragtes som let fordampeligt, og på baggrund af det konstate-

rede forureningsniveau, kunne det ikke udelukkes, at TCE ville udgø-

re et indeklimaproblem ved afdampning til ”Nissehuset”. Nærværende 

undersøgelse er således udført for at vurdere dette nærmere. 

”Nissehuset” er i øvrigt en af de bygninger, som der er planer om at 

lade overgå til en eventuel Almen Boligorganisation. Området om-

kring ”Nissehuset” fremgår af bilag 2, og i bilag 1 er vedlagt et over-

sigtskort over Christiania. 

2. Undersøgelsesprogram 
Ved undersøgelsen er der indledningsvis udført to poreluftmålinger 

langs den østlige side af ”Nissehuset” (benævnt PL16 og PL17). 

 

Poreluften er betegnelsen for den luft, der findes mellem jordpartik-

lerne. Ved at måle forureningsindholdet i poreluften er det muligt at 

vurdere, hvorvidt afdampning af forurening fra poreluften gennem 

gulve til overliggende bygninger vil kunne udgøre en risiko for inde-

klimaet i bygningen.  

 

Poreluftmålingerne er udført ved, at der nedrammes et metalrør med 

løs spids i bunden til 1-1,5 meters dybde. Nedramningen foretages 

manuelt eller ved hjælp af elektrisk borehammer. Metalrøret trækkes 

et stykke op, og der tilsluttes en poreluftpumpe. I hvert poreluftpunkt 

er der foretaget måling af poreluftens indhold af flygtige organiske 

stoffer ved PID (photoioniseringsdetektion). Luften er herefter suget 

igennem et kulrør, hvor eventuelle forureningskomponenter adsorbe-

res. Kulrørene er sendt til akkrediteret analyse for BTEX’er og klore-

rede opløsningsmidler på laboratoriet Højvang. Feltskemaer for det 

udførte arbejde er vedlagt i bilag 4.   
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Placering af målepunkterne for poreluft fremgår af bilag 2, hvor måle-

punkterne fra nærværende undersøgelse er benævnt PL16 og BL17. 

Poreluftsmålingerne er udført af NIRAS den 18/3-2008. 

Poreluftmålingerne viste, at der teoretisk kunne være en risiko for en 

uacceptabel påvirkning af indeklimaet i beboelsesbygningen (bereg-

ninger er ikke vedlagt, men kan rekvireres på forlangende). 

Der blev derfor efterfølgende udført to egentlige indeklimamålinger i 

den nordøstligste ende af ”Nissehuset”. Det var desværre ikke muligt 

at opnå beboernes tilladelse til at foretage indeklimamålinger i den 

øvrige del af ”Nissehuset”. 

Indeklimamålingerne er udført ved at ophænge såkaldte ORSA-rør, 

som igennem en periode på 2 uger passivt opsamler forureningskom-

ponenter fra indeluften. 

I forbindelse med såvel poreluftmålinger som indeklimamålinger er 

der udtaget referencemålinger af udeluften. 

3. Undersøgelsesresultater 
Resultaterne af poreluft-, indeklima- og udeluftmålingerne er angivet i 

nedenstående tabel 1, hvor de sammenholdes med Miljøstyrelsens 

luftkvalitetskriterier /ref. 2/. Disse kriterier udtrykker det bidrag, som 

afdampningen fra jorden maksimalt må udgøre ved påvirkning af in-

deklimaet. Luftkvalitetskriterierne bruges alene til at beregne bidraget 

fra forurenet jord til den samlede forurening af indendørs luft og er 

således ikke udtryk for et overordnet kvalitetskriterium for indendørs 

luft.  

Luftkvalitetskriterierne anvendes kun, når der er tale om følsom an-

vendelse såsom bolig og børneinstitution. Ved erhvervsbygninger skal 

vurderingen af indeklimaet ske i forhold til Arbejdstilsynets kriterier. 

Analyserapporterne er vedlagt i bilag 3. 

Af tabel 1 fremgår det, at der i begge poreluftmålepunkter (PL16 og 

PL17) langs ”Nissehuset” er konstateret indhold af klorerede opløs-

ningsmidler. I PL16 er der i poreluften konstateret triklorethylen 

(TCE) i en koncentration på 1500 gange luftkvalitetskriteriet. I PL17 

er TCE-indholdet noget lavere (190 gange kriteriet) end i PL16. Til 

gengæld ses i PL17 overskridelser af luftkvalitetskriteriet for tetraklo-

rethylen (PCE) på 13 gange. 

Ved indeklimamålingerne blev der genfundet indhold af triklorethylen 

i indeluften. Det konstaterede indhold var på niveau med luftkvalitets-

kriteriet. 
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Tabel 1. Resultater af poreluft- og indeklimamålinger (µg/m3) 

Målerunde Poreluftmålinger Indeklimamålinger 

Målepunkt PL 16 PL 17 Udeluft Stue Repos/1. sal Udeluft 

PID 0 0 0    

Luftkvalitets-
kriterie 

100 x luftkvali-
tetskriteriet 

BTEX'er og olie              

Benzen 1,1 1,8 1,6 3,8 5,4 1,0 0,13 13 

Toluen 0,95 2,7 4,1 8,0 11 1,4 400 40.000 

Ethylbenzen - - 0,81 0,97 1,3 0,24     

m+p-xylen                   0,82 1,8 2,3 

o-xylen                     - 0,69 0,77 
5,0 * 6,8 * 0,87 * 100 * 10.000 * 

C9-aromater i.a. i.a. i.a. 14 23 1,2     

C10-aromater i.a. i.a. i.a. 4,5 7,2 -     

Kulbrinter i.a. i.a. i.a. 550 760 390 100 10.000 

Klorerede opløs-
ningsmidler                 

Trichlormethan 
(Chloroform) - - - i.a. i.a. i.a. 20 2.000 

1,1,1-trichlorethan 2,2 - - 0,12 - - 500 50.000 

Tetrachlormethan - - 0,61 i.a. i.a. i.a. 5 500 

Trichlorethylen 1500 190 - 1,1 1,2 - 1 100 

Tetrachlorethylen 5,9 81 - 0,12 0,19 - 6 600 

- = under detektionsgrænsen, i.a. = ikke analyseret, Fed = overskrider luftkvalitetskriteriet, Fed og grå = overskrider 

luftkvalitetskriteriet mere end 100 gange, * for det samlede indhold af xylener 

 

Forureningen med de klorerede opløsningsmidler forventes at stamme 

fra den tidligere anvendelse af området til presseværksted, hvor klore-

rede opløsningsmidler kan formodes at have været anvendt til affedt-

ning. 

Udover de klorerede opløsningsmidler er der i såvel poreluften som i 

inde-/udeluften konstateret mindre indhold af benzen, der overskrider 

luftkvalitetskriteriet. Benzen har ofte været anvendt til affedtnings-

midler, og benzenforureningen i poreluften kan derfor stamme fra 

værkstedsaktiviteterne.  

Som det fremgår af tabel 1, er der konstateret højere benzenindhold i 

indeluften end i poreluften, hvilket betyder, at der må være andre kil-

der til benzenforureningen end afdampning fra jorden. Der er ligeledes 

konstateret benzen i udeluften. Benzen findes bl.a. i benzin, og ben-

zenindholdet i udeluften (og dermed også en del af indeluften) stam-

mer således sandsynligvis fra trafikken. Da indholdet af benzen i inde-

luften overskrider såvel indholdet i poreluften og udeluften, må der 

desuden findes kilder til benzenforureningen i bygningen. Dette kunne 

for eksempel være maling, rensebenzin eller cigaretrøg (beboerne har 

oplyst, at der bliver røget i boligen). 

Ved indeklimamålingerne er der konstateret indhold af kulbrinter på 

op til 7 gange luftkvalitetskriteriet. Kulbrinteindholdet behøver dog 

ikke at stamme fra afdampning af underliggende forurening, da det 

også kan stamme fra f.eks. mados, parfume og lignende. 
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4. Risikovurdering 
Poreluftmålingerne viste forhøjede indhold af klorerede opløsnings-

midler, og i første omgang blev der foretaget en risikovurdering af, 

om afdampning fra poreluften ville kunne bidrage uacceptabelt til 

indeklimaet i en overliggende bygning vha. Miljøstyrelsens program 

til risikovurdering (JAGG). JAGG-beregningerne viste, at det ikke 

kunne udelukkes, at afdampning af underliggende forurening bidrog 

uacceptabelt til indeklimaet. 

Ved indeklimamålingerne er der konstateret indhold af det klorerede 

opløsningsmiddel triklorethylen (TCE) i koncentrationer omkring 

luftkvalitetskriteriet, idet der er målt 1,2 µg/m3, hvor kriteriet er på 1,0 

µg/m3. Afdampning af TCE vurderes således at udgøre et uacceptabelt 

bidrag til indeklimaet i den nordlige ende af Nissehuset.  

De konstaterede overskridelser vurderes at kunne reduceres ved øget 

ventilation/luftskifte i beboelsesrummene. 

En egentlig sundhedsmæssig vurdering af indeklimaet i beboelsen skal 

foretages af embedslægeinstitutionen. 

Ved poreluftmålingerne sås i forhold til PL17 et højere indhold af 

klorerede opløsningsmidler i PL16, som blev udført tættest på den del 

af Nissehuset, hvor der efterfølgende er udført indeklimamålinger. Det 

kan således forventes, at der i den sydlige ende af Nissehuset findes et 

lavere indhold af klorerede opløsningsmidler i indeluften, men dette 

har ikke været muligt at få verificeret. 

Der er konstateret benzen og kulbrinter i indeluften. Disse forurenin-

ger vurderes ikke at stamme fra afdampning af underliggende forure-

ning, hvorfor det ikke er relevant at sammenholde forureningsniveauet 

med luftkvalitetskriteriet, som udelukkende angiver det bidrag til in-

deklimaet, som afdampningen må udgøre. 

5. Referencer 
/ref. 1/ Christianiaområdet, Orienterende forureningsundersøgelse 

på dele af Christiania. NIRAS, marts 2008. 

/ref. 2/ Miljøstyrelsen. Liste over kvalitetskriterier i relation til foru-
renet jord. Opdateret december 2005. www.mst.dk 

/ref. 3/ Christianiaområdet, Orienterende forureningsundersøgelse 
ved bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation 
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Rekvirent Niras A/S Identifikation Sagsnavn: Christiania.

Sortemosevej 2 OM sags nr.: 

3450 Allerød Sagsbeh.: Hans Bengtsson

Att.:  Hans Bengtsson Udt.dato: 

Prøvetager: 

Prøver modtaget den: 18-03-2008 Rapport dato:

Analyse påbegyndt den: 18-03-2008 Rapport nr.:

Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelse. Antal prøver: 3 Bilag:

Lab. nr. 081205901 081205902 081205903

Prøvetype Kulrør Kulrør Kulrør

Emballage s s s

Prøve ID PL 16 PL 17 Blind

Parameter

Benzen 0,023 0,036 0,031 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 µg/rør +/- 20 %

Toluen 0,019 0,053 0,082 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 µg/rør +/- 20 %

Ethylbenzen <0,010 <0,010 0,016 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 µg/rør +/- 20 %

m/p-Xylen 0,016 0,035 0,046 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 µg/rør +/- 20 %

o-Xylen <0,010 0,014 0,015 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 µg/rør +/- 20 %

Chloroform <0,010 <0,010 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 µg/rør +/- 10 %

1,1,1-Trichlorethan 0,045 <0,010 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 µg/rør +/- 10 %

Tetrachlormethan <0,010 <0,010 0,013 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 µg/rør +/- 10 %

Trichlorethylen 31 3,7 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 µg/rør +/- 10 %

Tetrachlorethylen 0,12 1,6 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 µg/rør +/- 10 %

Luftmængde opsamlet på røret 20 20 22 liter

Benzen 1,1 1,8 1,6 µg/m3 GC-MSD-CS2

Toluen 0,95 2,7 4,1 µg/m3 GC-MSD-CS2

Ethylbenzen <0,50 <0,50 0,81 µg/m3 GC-MSD-CS2

m/p-Xylen 0,82 1,8 2,3 µg/m3 GC-MSD-CS2

o-Xylen <0,50 0,69 0,77 µg/m3 GC-MSD-CS2

Chloroform <0,50 <0,50 <0,50 µg/m3 GC-ECD-CS2

1,1,1-Trichlorethan 2,2 <0,50 <0,50 µg/m3 GC-ECD-CS2

Tetrachlormethan <0,50 <0,50 0,61 µg/m3 GC-ECD-CS2

Trichlorethylen 1500 190 <0,50 µg/m3 GC-ECD-CS2

Tetrachlorethylen 5,9 81 <0,50 µg/m3 GC-ECD-CS2

Godkendt af Udarbejdet af

Paw Nielsen Sjannie Madsen
Laboratorieleder Laborant

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.

analyseusikkerhed på op til +/- 50%. 

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Emballage betegnelse:  r (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør).   Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen

Betegnelser:

☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2.  Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en

Enhed Metode Detektions-
grænse

Usikker-
hed☼

Analyserapport

0812059

0 stk.

27-03-2008

Højvang Miljølaboratorium A/S - Holbækvej 13 - 4293 Dianalund
Tlf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlab.dk
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Hans Bengtsson

Udskrevet: 06-05-2008
Version: 1
Udtaget: 25-04-2008 

Modtaget: 25-04-2008
Påbegyndt: 25-04-2008
Udtaget af: NIRAS/LHN 

Sagsnummer: Sag 06.981.01
Kunde: NIRAS, Sortemosevej 2, 3450 Allerød

Prøvested: Sag 06.981.01, Christiania

RESULTATER FOR PRØVE 17024-17026
Parameter - Enhed Metode StueAkk Rapos/1. sal- Ude- - -

17024/08 17025/08 17026/08
Kommentar nr: *1 *1 *1

-
FELTMÅLINGER: : : :

ORSA-rør, BTEX, HK, m.m. GC/MS/CS2 AK162 påvist påvist påvist

Eksponeringstid timer 336 336 336

LABORATORIEUNDERSØGELSER : : :

Benzen mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.0038 0.0054 0.0010

Toluen mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.0080 0.011 0.0014

Ethylbenzen mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.00097 0.0013 0.00024

Xylener mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.0050 0.0068 0.00087

C9-aromater mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.014 0.023 0.0012

C10-aromater mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.0045 0.0072 <0.00050

1,1,1-trichlorethan mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.00012 <0.00010 <0.00010

Trichlorethylen mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.0011 0.0012 <0.00010

Tetrachlorethylen mg/m3 GC/MS/CS2 AK164 0.00012 0.00019 <0.00010

Kulbrinter mg/m3 GC/FID/CS2 AK164 0.55 0.76 0.39

Prove

KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar

Dorthe Holm Andreasen

TEST Reg. nr. 361 

MILANA
Fiolgade 13A, DK-3000 Helsingør
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 23638
Udskrevet: 06-05-2008
1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må 
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end >større end i.p. ikke påvist
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