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Gode eksempler på drift og monitering 

i forbindelse med §8-sager
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Agenda

• Case I, Teglholmen (aktivt ventilation)

• Case II, Bladhusene (passiv ventilation)

• Opsummering
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Case I, Teglholmen, København
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Dimensioneringsgivende forurening i grundvand

• Forurening i grundvand med chlorerede

opløsningsmidler giver anledning til potentielle 

overskridelser af afdampningskriterierne

• Dimensioneringsgivende forurening:

• PCE: 1,6 µg/l (GVKK = 1 µg/l) 

• TCE: 8,9 µg/l (GVKK = 1 µg/l)

• VC: 17 µg/l (GVKK = 0,2 µg/l)

• cis-1,2-DCE: 81 µg/l (CVKK = 1 µg/l)
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Bygning

• 7 etagers boligbyggeri med kælder • l
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Bygning
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Tekniske foranstaltninger til §8-tilladelsen

• Sandwichkonstruktion med 2 betondæk

• Ventilationslag, 150 mm vaskede nøddesten

• I alt 38 ventilationsceller

• Ventilation under 10 stk. elevatorskakte

• Fordelt på 5 ventilationszoner med aktiv sug, 
minimum luftskifte i alle celler = 10 gange/time

• 76 (38 x 2) målesonder i ventilationslag

• 20 (10 x 2) målesonder under elevatorgrubber

• 15 (5 x 3) målepunkter ved ventilator og filtre

• 111 målepunkter ved hver moniteringsrunde

• Luftsluser mellem parkeringskælder og depotkælder

• Nøddrænbrønde mellem kælderdæk
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5 ventilationszoner
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Detaljer
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Moniteringsprogram
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Moniteringsresultater

• Zone 4, celle 9, viser ved 3. monitering et indhold af 

vinylchlorid på 0,66 µg/m3, hvilket er 16,5 gange 

afdampningskriteriet, men ikke over aktionskriteriet 

på 2,0 µg/m3. 

• PCE og TCE ligger i alle 3 moniteringer under 

afdampningskriterierne.

• Monitering af aktive kulfiltre i zone 4, viser ingen 

tilførsel af vinylchlorid over detektionsgrænsen til 

filtrene.
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Detalje, Zone 4, celle 9 (og celle 6)
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Drifts- og vedligeholdelsesmanualen, Teglholmen

• Driftsansvarlig er bygherren, som har ansvaret for at 

manualen følges.

• Bygherren har ansvaret for at videregive manualen 

til driftsansvarlig og til evt. ny ejer ved salg.

• Evt. nye driftsansvarlige bærer ansvaret for at 

manualen følges, og skal informere Københavns 

kommune om ny ansvarlig for driften. 

• Det tinglyses (vilkår 38), at der udarbejdes en drifts-

og vedligeholdelsesmanual, og at denne er 

gældende i hele bygningens levetid. 

• Formålet er at sikre, at den etablerede sikring af 

indeluften til alle tider er funktionel.

• Elementer der skal driftes er:

• - Ventileret drænlag under kældergulv

• - ”Tæthed” af kældergulv

• - Aktiv ventilation (sug og teknikrum)

• - Flowmålepunkter

• - Moniteringspunkter

• - Luftsluser (lufttætte døre)

• - Driftsstop/uheld (hvad så?)
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Kontrolplan Teglholmen
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Kontrolplan (fortsat)
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Kontrolskema, Teglholmen
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Kontrolskema (fortsat)
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Teglholmen, vurdering/diskussion.

• Kunne man skære ned på monitering af de 111 

målepunkter, og konvertere til driftmonitering f.eks. 

alarmer for manglende flow eller undertryk el. lign.?

• Hvad giver mest tryghed?

• Hvad giver mest sikkerhed for sundhed?

• Bliver kontrolskemaet udfyldt af driftsleder?.

• Har Kommunen adgang til kontrolskemaer?

• Tinglysning af drifts- og vedligeholdelsesmanualen. 

Hvad er der af hjemmel?

• Meget tekst og lange skemaer. Bliver de hhv. læst og 

anvendt af administrator/driftsleder?

• Er der indtrængning af vinylchlorid-holdigt

grundvand fra nord ved zone 4, celle 6 og 9?

• Eller er der en blokering af luftindtag, eller lavere 

ventilation end forudsat?

• Denne zone (Zone 4) er et observationspunkt til 

næste monitering.

• Konklusionen på moniteringen i øvrigt er, at 

ventilationen virker efter hensigten og/eller at 

potentiale for afdampning er mindre end forudsat i 

JAGG-beregningerne.

• Anbefalingen er, at moniteringen fortsætter som 

hidtidigt planlagt, med runde M4 til januar 2023.
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Case II, Bladhusene, Fredensborg
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Dimensioneringsgivende forurening, Bladhusene

• Primær forureningskilde er sandsynligvis 

afdampning af bl.a. TCE fra sekundært magasin ca. 6 

m u.t.

• Koncentrationer i poreluft er:

• TCE = 2.000 µg/m3

• Totalkulbrinter = 55.000 µg/m3

• Benzen = 36 µg/m3

• Blok 1-4 er forsynet med passiv ventilation under 

gulvkonstruktion
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Tekniske foranstaltninger, Bladhusene (blok 1-4)

• Ventilation af drænlag under terrændæk (passivt, 

men kan konverteres til aktivt sug)

• Tæthedsplanet i form af terrændæk
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Detalje blok 1, Bladhusene

• Blok 1 består af 6 flowceller, 

celle 1-1 til 1-6.

• Hver celler dækker ca. 50 m2.

• 24 målepunkter under gulv.

• Generel monitering af 2 sonder fra hver 

celle, udvalgt på baggrund af indledende 

monitering.

• Ekstra sikkerhed ved udlægning af 2 

sonder og 2 PE-slanger i hvert punkt.
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Moniteringsprogram, Bladhusene



Side 24

Moniteringsprogram (fortsat)
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Moniteringsresultater, Bladhusene (udvalgte)

• Ikke konstateret TCE over 

detektionsgrænsen

• Ingen benzen eller kulbrinter over 80x 

afdampningskriterier

• Generelt fald fra 1. monitering til 2. 

monitering

• Monitering herefter overgået til anden 

rådgiver for driftsherre. Seneste 

monitering viser samme tendens.
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Obs. Punkter ved kontrolplan

• Det påhviler den til enhver tid værende 

ejerforening/ejer at drive og vedligehold 

afværgeforanstaltningerne, således at de altid 

fungerer efter hensigten.

• Luftindtag og luftafkast tilses årligt.

• Tæthedsplan må ikke brydes. Det kræver en §8 hvis 

man ønsker af gennembore/-bryde terrændækket.

• Øvrige vilkår:

• Konstant fri ventilation af kælder under blok 5 og 6, 
ændringer kræver ny §8-ansøgning. 

• Alle ledningsføringer gennem fundamenter er sikret 
mod indtrængende forurening, ved etablering af 
lerpropper. Evt. gravearbejde kræver kontrol af dette.

• Tæthedskontrol af regn- og spildevandskloakker hvert 
10.ende år, jf. tilslutningstilladelse. Første gang 2031.

• Intakt fast belægning udendørs (standart)

• Ubefæstede arealer 0,5 meter ren jord, dog altid 1,0 
meter på etableret kælkebakke. 

• Ekstra moniteringssonder og slanger fra hvert punkt. Er 
det overkill? Ikke i den aktuelle sag, da der har været 
fugt i visse sonder.
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Kontrolplan, Bladhusene
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Kontrolplan (fortsat)
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Kontrolskema, Bladhusene
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Kontrolskema (fortsat)
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Kontrolskema (fortsat)



Side 32

Opsummering

• Giver monitering ved passiv ventilation mest 

tryghed? 

• Og giver flow- og trykkontrol mest tryghed ved aktiv 

ventilation?

• Monitering/rådgiver vs. 

Kontrolplan/bygningsinspektør

• Monitering ligger typisk hos rådgivere, mens 

kontroller (kontrolplan) typisk ligger hos 

ejendomsadministrator eller vicevært.

• Kunne kontrolskema indberettes til ”§8-

hjemmeside” eller kommunens hovedpostkasse?

• Monitering løber typisk 3-5 år, mens kontrolplan 

følger bygningens levetid. Hvad sker der efter 5 år? 

Hvem har fokus på §8-sagen hos myndigheden?

• Udefra kommende hændelser såsom 

separatkloakering, grundvandssænkning mv. 

”håndteres” det altid? 
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• Tak for ordet!


