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1. INDLEDNING

Kantorparkens ejerforeninger (blok 1-6) har anmodet LB Consult A/S om udarbejdelse af en byggetek-
nisk rapport, der behandler klimaskærmen på bygningerne beliggende Kantorparken 2-24, 55-77 samt 
Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov.

Besigtigelsen har til formål at belyse klimaskærmens tilstand med fokus på anbefalinger af nødvendige 
udbedringer. Rapportens afsnit om byggeteknisk tilstandsvurdering er opdelt i 3 afsnit: Konstruktionerne 
som opført, registreringerne på stedet, konklusioner og anbefalinger.
Rapporten vil indeholde screening for miljøbelastende stoffer ifm. klimaskærmen på bygningerne. Miljø-
screeningen indeholder mindre destruktive indgreb.

Besigtigelsen er udført som stikprøvekontrol og ud over miljøscreeningen er destruktive indgreb gene-
relt ikke indeholdt i rapporten. Besigtigelser beror alene på en overordnet visuel vurdering af klimaskær-
men, hvor der er adgang til enkelte boliger. Besigtigelse sker generelt via lovlige adgangsveje.
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Oversigtstegning med angivelse af blok nr.

1.1 OMFANG

Besigtigelsen er sket ved visuelt tilsyn på bygningsdele og konstruktioner, samt ved tekniske prøver til 
undersøgelse om indholdsstoffer i materialer.
Blokkenes facader er synet enkeltvis ved visuel gennemgang fra terræn.

Sammen med en repræsentant for Fællesudvalget for de 6 blokke er der fundet et repræsentativt udsnit 
af boliger, som er blevet besigtiget og undersøgt.

Følgende boliger besigtiget:



Blok 1         Blok 2    Blok 3
Kantorparken 2, 2. sal th.      Kantorparken 10, 2. sal tv.  Kantorparken 18, 3. sal tv.
Kontorparken 4, 3. sal tv.      Kantorparken 14, 1. sal tv.  Kantorparken 22, 1. sal tv.

Blok 4         Blok 5    Blok 6
Kantorparken 59, 1. sal th.      Kantorparken 67, stuen th.  Kantorvænget 304, stuen tv.
Kantorparken 59, 2. sal th.      Kantorparken 71, 3. sal tv.  Kantorvænget 306, 1. sal th.

1.2 GRUNDLAG

Følgende dokumenter har dannet grundlag for inspektionen af blokkene:
• Det kommunale bygningsarkiv
• Projektplan - Kantorparken, dateret d. 07.04.2020 udarbejdet af LB Consult A/S
• Tilsendt materiale fra ejerforeningerne
 Blok 1
 Energimærkning
 Blok 2
 Energimærkning
 Blok 3
 Energimærkning
 Vedligeholdelsesplan
 Blok 4
 Energimærkning
 Blok 5
 Energimærkning
 Tegninger
 Deklaration
 Vedligeholdelsesplan

1.3 HISTORIK

Kantorparken som er bestående af 6 boligblokke af hver 4 etager. Byggeriet er opført af 2 etaper i pe-
rioden 1972-1974. Kantorparken består yderligere af 25 rækkehuse i et plan, som ikke er omfattet af 
denne rapport.

Blok 1 og 2 blev opført i 1. etape, hvor efter blok 3-4-5 og 6 er blevet opført i 2. etape.

De 2 etaper adskiller sig ved at blokkene 1 og 2 kun har 4 opgange, mens de resterende har 6. Dermed 
er der generelt færre og større lejligheder i blokkene 1 og 2.
Byggeteknisk er der ikke den store forskel på de to etaper. Materialer, løsninger, facade og klimaskærm 
er ens.

Byggeriet er traditionelt for sin opførelsestid. De bærende konstruktioner består af præfabrikerede be-
tonelementer i både, dæk, vægge og altanelementer.

1.4 BYGGETEKNISK RESUMÉ

Førstehåndsindtrykket af bygningernes fremtræden er, at de fremstår mest i originale materialer – flere 
af dem i medtaget stand. Der er mos/algevækst på betonsålbænke og flere steder er ophængsjern til 
bæring af betonplader blottet. Det fremgår på facade- og bygningsdele, at der er foretaget flere pletvise 
reparationer i overflader. Flere steder har betonbrystningen på altaner sat sig, og der fremstår revner 
ved samlinger. 
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Vinduer/døre er delvist udskiftet i lejligheder. Originale partier er medtaget og mørnet. Flere steder 
sidder lister løst.  

Tagbelægningen har flere stæder utætheder i overfladen, og der er lunker mellem spær. Der er vandop-
hobning midt på taget ved afløb. Tagrum virker tørt og uden fugt.

Blok 1
Pletvis skader og reparationer heraf på facader og brystningsplader. Pletvis plamager, algedannelse og 
afmærkning fra regnvand, der har løbet på altanværn. 

Blok 2
Meget medtaget på facader og brystningsplader. Røde plamager, algedannelse, afmærkning fra regn-
vand der er løbet fra værn på altaner.

Blot 3
Pletvis skader og reparationer heraf på facader og brystningsplader. Pletvis plamager, algedannelse og 
afmærkning fra regnvand, der har løbet på altanværn. 

Blok 4
Ophængningsbeslag til brystningselementer er synlige på nordsiden. Pletvis skader og reparationer her-
af på facader og brystningsplader. Ikke så mange skader, sydsiden kun småskader, men mange grimme 
aflejringer.

Blok 5 
Pletvis skader og reparationer heraf på facader og brystningsplader. Få skader på sydsiden enkelt sæt-
ningsskader. Få skader kun grimme aflejringer.

Blok 6
Ophængningsbeslag til brystningselementer er synlige på nordsiden. Pletvis skader og reparationer her-
af på facader og brystningsplader. Ikke så mange skader, sydsiden kun småskader, men mange grimme 
aflejringer.

Afsnit 3’s billeder er generelt for alle blokke. Den aktuelle tilstand i hver enkelt lejlighed/blok kan derved 
variere.
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2. KONSTRUKTIONSOPBYGNING

2.1 TAGKONSTRUKTION

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. tagkonstruktion.

7

Tagopbygning:
Tagkonstruktion er opbygget som en trempelkonstruktion med fald, i træ, ovenpå betondækket, med 
ensidigt fald mod midten til vandrende med tagbrønde. Fald på ca. 1 grad. 
• 2 lag tagpap
• 25x100 mm Ru pl. brædder
• Spærkonstruktion
• 100 mm isolering
• 180 mm betondæk
• U-værdi, varmetab pr. m2: 
 Aktuel: 0,41 W/m2*K 
 Min. krav i dag: 0,12 W/m2*K

Ovenlys, opbygning (placeret ved hver opgang):
• 2 stk. Velux type FVO 22, det ene udført som røgventilationslem. Gældende for blok 1 og 2.
• Zinkinddækninger
• 2 lag tagpap
• 25x100 mm ru pl. brædder
• 50x75 mm lægter vandret og lodret
• 75 mm isolering Rockwool
• Træskelet boltet til dækelementer
• 6 mm asbestolux plade indvendigt afsluttet ned indfatning
• 250 mm inddækningshøjde
• U-værdi, varmetab pr. m2:
 Aktuel: 3,6 W/m2*K
 Min. krav i dag: 1,40 W/m2*K

Taglem, opbygning:
• 19x50 mm ramme
• 10 mm bodexplade på begge sider af ramme
• 45 mm flamingo
• 50x125 mm karm

Udklip fra oprindelig snittegning
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Loftslem, opbygning:
• 19x50 mm ramme
• 6 mm bodexplade på begge sider af ramme
• 45 mm flamingo
• 50x100 mm karm

Sternkanter:
• Sternelement i beton 
• Zink afslutning med påsvejset tagpap 

Afvanding / tagbrønde:
Tag vandes ind mod midten, hvor en vandrende med fald fordeler til tagbrønde. Nedløb føres indvendigt 
i bygning og er udført med bladfang på tag.

Andre taggennemføringer:
Taggennemføringer er tætnet med papmanchet, der er brændt ovenpå tagpappen.
• Ø200mm aftræk fra mekanisk ventilation
• Ø100mm ventilation af tagrum

2.2 ETAGEADSKILLELSER

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. etageadskillelser for blok 1-6.

Udklip fra oprindelig snittegning

Etageadskillelse over kælder:
• 22 mm bøgeparket
• 50x50 mm strøer på opklodsning
• 60 mm rockwool
• 200 mm jernbeton
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 0,40 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,10 W/m2*K

Etageadskillelse over indgangsparti:
• 22 mm bøgeparket
• 50x50 mm strøer på opklodsning
• 2x50 mm rockwool
• 200 mm jernbeton
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 0,33 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,10 W/m2*K
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Øvrige etageadskillelser:
Er gældende for adskillelse over stue, 1.- og 2.sal. 
• 22 mm bøgeparket
• 50x50 mm strøer på opklodsning
• 200 mm jernbeton

2.3 FACADER

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. facader for blok 1-6.

Udklip fra oprindelig snittegning

Ydervægge:
Ydervægge er lavet som et beton sandwichelement. Bagmuren hviler af på soklen og elementerne imel-
lem er typisk samling via bøjler og gennemgående jern. Opbygning:
• 100mm betonforplade, med granitsten i overfladen. 
• 25mm polystyren
• 150mm betonbagplade.
•  U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 1,07 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,18 W/m2*K

Træbeklædte blændfelter:
Træbeklædte blændfelter med BD-90 adskillelse. Enkelte steder har beboerne etableret aftræk fra em-
hætte via rist i blændfelter. Opbygning:
• 19 mm spåndplade med plastlaminat på begge sider.
• Kantlister i egetræ.
• Bæringer som CF.P. NR K2331/4425 20x25 cm.
• Træbeklædning i form af sortmalet beklædningsplade med spor. 
• Træskeletopbygning, 100mm 
• 75mm isolering 
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 0,47 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,18 W/m2*K

2.4 DØRE OG VINDUER

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. hhv. facadervinduer samt altanpartier for blok 1-6.
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Udklip fra oprindelig snittegning

Facadevinduer:
• Trævinduer med 2 lags glas 
• Gummifuge 
• Sålbænk i form af betonforplade med skrå kant 
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 3,15 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,90 W/m2*K

Vinduespartier ifm. altan:
• Skydedørsparti med fast ramme, 2 lags glas 
• Gummifuge 
• Fastgjort i gulv og loft med hhv. vinkeljern og z-jern med bagvedliggende gardinkasse
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 3,15 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,90 W/m2*K

2.5 ALTANER

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. altaner for blok 1-6.

Udklip fra oprindelig snittegning
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Altaner i varierende størrelser:
Altanelementer bæres af lejlighedsskillevægge der er ført ud gennem klimaskærmen. Altanoverflader 
(gulv, loft og sider) fremstår som rå beton. Opbygning:
• Altanelementer af præfabrikeret betonelementer.
• Brystning af præfabrikeret betonelement med overflade af granitsten. 
• Rækværk i stål af 25,4mm x 25,4mm profil vandret og lodret 
• Afvanding ved udspyer, rektangulært stålrør

2.6 KÆLDER

I det nedenstående beskrives opbygninger ifm. kælder for blok 1-6.

Udklip fra oprindelig snittegning

Kældergulv:
• 30-40 mm afretningslag
• 100 mm beton
• 0,10 mm folie
• 200 mm groft grus
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 0,40 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,10 W/m2*K

Dæk over nødudgang:
• 100 mm armeret beton 
• 200 mm ral
• Pap svejst i bund

Kælderydervæg:  
• 200mm armeret beton 
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 0,80 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,18 W/m2*K

Note: Nogle af blokkene har efterisoleret og monteret træpaneler. 

Kælderydervæg ifm. sikringsrum:
• 250mm armeret beton 

Vinduer ifm. kælderydervæg: 
• Trævindue med 1 lag glas 
• Gummifuge 
• Sålbænk i form af betonydervæg med skrå kant 
• U-værdi, varmetab pr. m2

 Aktuel: 3,60 W/m2*K
 Min. krav i dag: 0,90 W/m2*K

Note: Nogle af blokkene har udskiftet til 2 lags termorude.
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Lem ifm. nødudgang: 
Stigetrin pr. 25 cm ifm. lem til nødudgang.
• 37,5mm x 100mm karm 
• Lem m. 19mm bodexplade 

Kældertrappe:
• Trappeelementer i beton 
• 15mm rockfonplader pålimet alle hoved- og mellemreposer.

2.7 MILJØPRØVER

KIWA Bygningsanalyse har udført laboratorieprøver af lejlighederne jf. pkt. 1.1. Der er taget prøver af 
flere bygningsdele, for forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Byggeriet er opført i perioden 1968-1972 jf. BBR-registret. Der er derfor antaget, at byggeriet indehol-
der miljøfarlige stoffer. 
 
Der er fundet indhold af PCB, tungmetaller og asbest i bygningerne. Det er primært de originale bygge-
materialer/komponenter, som indeholder miljøfarlige stoffer.

Der skelnes mellem farligt affald og forurenet affald.

Farligt affald
I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner be-
tragtes som farligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne. 

• Maling på vindue indv. (gul/sort) (PCB)  
• Maling på vindue udv. (sort) (PCB)  
• Maling på brystningsplade indv. (grøn/hvid) (PCB) 
• Kantforsegling (termoruder) (PCB) 
• Elastiske fuger omkring døre-/vinduer (PCB) 
• Udvendig brystningsplade (ASB) 

Forurenet affald
I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasek-
tionering af materialer/konstruktioner.

• Elastiske fuger mellem betonelementer (PCB)

For yderligere informationer om de miljøskadelige stoffer, henvises til KIWA’s miljø-rapport, som er ved-
lagt i Bilag 1. 

Konklusion
De ”farlige” og ”forurenede” stoffer, der er fundet i bygningen, udgør ikke nogen sundhedsmæssige ri-
sici for beboerne. Prøverne skal bruges ifm. nedbrydning og prisgivning heraf, da det er afgørende for, 
hvordan de forskellige bygningsdele skal håndteres ifm. en renovering.



3. REGISTRERINGER

TAGOPBYGNING

Tagrummet er isoleret m. 100mm isolering.
En enkelt blok har fået indblæst supplerende isol-
ering i form af papiruld.

Tagrum virker tørre, dog en-kelte ”gamle” våde 
pletter omkring tagplade ved tagadgang.

Tagrum er gennemventileret fra facade til facade. 
Luften strømmer gennem hullerne i loftet over 
altanerne og ud ved Ø100 hætterne på taget, på 
modsatte side. 

Tagflader fremstår med lunker ved afløb og 
mellem spær. Det syner af, at taget ikke er ud-
ført med tilstrækkelig fald generelt og specielt i 
afløbsrende til tagbrønde.

Flere af blokkene har i løbet af årene fået skiftet 
tagpap / fået lagt ny tagpap ovenpå den gamle.

Trods oplysning om sprøjtning for alger og mos 
årligt, fremgår det af flere tagflader er begroet 
med disse vækster.
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3.1 TAGKONSTRUKTION

Taget er besigtiget og gennemgået visuelt på blok 3 og 5.



TAGLEM, OVENLYS OG GENNEMFØRINGER

Pap omkring taglem, ovenlys og gennemføringer 
er ellers udført fint og ser intakt ud. Men vand 
samles i lunker omkring disse og kan over tid 
skabe utætheder.

Der er relativt mange gennemføringer på taget, 
primært for ventilation af tagrum, men de fleste 
er placeret væk fra lunkedannelserne.

Lunker i afløbsrende langs tagbrønde.
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STERN

Skader på tagpap, primært langs stern i overlap 
mellem papbaner og inddækning.

Tagpap har sluppet zinkindækningen flere steder 
rundt lang sternen.
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3.2 ETAGEADSKILLELSER

Det har ikke været muligt at registrere etagedæk og de anses for at stemme overens med oprindelige 
tegninger.



3.3 FACADER

Facader er visuelt kontrolleret og gennemgået for hver blok.

FACADER

Facader fremstår i originale materialer. 

Flere blokke af fået nye fuger mellem betonele-
menterne. En enkelt blok har konstateret fugtge-
ner i badeværelse ved gavllejlighed (her er udført 
nye fuger grundet dette).

Flere lejligheder har fået etableret udsugning fra 
emhætte, med afkast i facade, gennem blænd-
felter. 

Det er op til hver enkelt lejlighed at skifte vin-
duer, hvis dette ønskes. Derfor fremstår facaden 
med både nye og originale vinduer.
Der er skiftet til 2 lags ener-giruder.

Der er flere steder udført reparationer i overfladen på betonpladen.

Flere steder er ophængs jern (til bæring af betonpladen) blottet.
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Betonpladens bund afskaller flere steder.



Isolering i betonplade på nordside (ca. 25mm) 
ligger blottet i bunden.
Dette er brandmæssigt en meget dårlig løsning.

Inde i boligerne, fremstår denne væg meget kold. 
Hvilket kan medføre fugtgener og indeklimapro-
blemer.

For at afhjælpe dette er der enkelte steder iso-
leret med polystyren på indvendig side, hvilket 
også er en dårlig løsning mht. fugt.
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Træfacade bøjer ud i bunden flere steder og er 
åben til underliggende konstruktion. Dette kan 
være årsgagen til der har været fugt-/skimmel-
skader i flere lejligheder. 

TRÆBEKLÆDTE BLÆNDFELTER

Affræsninger/sålbænke på betonplade mod nord er mos- og algebegroet.
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3.4 DØRE OG VINDUER

DØRE OG VINDUER

Vinduer i træ fremstår flere steder stærkt medta-
get af vind og vejr. 
Ramme virker mørnet og er begyndt at afskalle. 

Mange af lejlighederne har fået skiftet vinduer til 
nye 2 lags energiruder. Det anbefales at resten 
også skiftes.

Fuge omkring vinduer fremstår med revner og 
virker slidte og flere steder utætte.

3.5 ALTANER

ALTANER

Træpaneler/-beklædning på altaner er mange 
steder medtaget af vind og vejr. 

Lister omkring paneler er mørnet og sidder løst 
flere steder.



Betonpladens indvendige side fremstår med mange svindrevner og pletvise udbedringer. 

Der er oplyst at udbedring af svindrevner pågår kontinuerligt på alle blokke. Flere steder er der prob-
lemer med vandgennemtræng til underliggende altaner/lejligheder.
Dette kan skyldes forkert udbedringsmetode. Elastiske fuger er udskiftet med støbte fuger.

For at undgå yderligere vandindtrængning anbefales det, at altaner slibes ned, og at der udføres 
epoxybelægning, som føres op af kanten for at sikre tætning. 

Fuger under altanpartier fremstår med tilfælde af utætheder.

Søjler til bæring af altaner har flere tilfælde af 
afskalninger og revner i overflade.

Der er mange efterreparationer på betonen.
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Altanplader på sydside har flere steder sat sig.

3.6 KÆLDER

Kælder er gennemgået og visuelt kontrolleret i udvalgte rum.

KÆLDER

Kælderrum er primært udført med ét lags glas i 
vinduer – enkelte blokke har fået eftermonteret/
udskiftet glasset med ny 2 lags energirude. Vin-
duer er udført i træ indvendigt og udvendigt. Det 
anbefales at resterende også får gjort dette.

Indvendig er vægge slidte, men virker tørre og 
uden fugt. 

Enkelte blokke har efterisoleret kældervæggen 
indefra i hobby/fællesrum og monteret træpan-
eler. 
Væggen virker tør og uden fugt. 
Den korrekte måde ville dog være at isolere ude-
fra, så man sikrer, at der ikke opstår fugtproble-
mer bag den indvendige beklædning.
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Kældertrappe
Trapper ned til kælder/indgangsdøre er i fin stand, pudsen er intakt.
Støttemuren ned til indgang er i fin stand med nyere inddækning.

Belægning er i fin stand og afvanding herfra ser ud til at fungere.

3.7 DIVERSE

FALDSTAMMER

Faldstammer i kælder er flere steder stærkt gen-
nemtæret.

Enkelte blokke har fået udskiftet faldstamme for 
spildevand i kælderniveau.
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Efter gennemgang af de 6 blokke vil følgende afsnit dække over anbefalinger til evt. forbedringer af 
bygningsdele. Det skal påpeges, at det alene er anbefalinger, og det til enhver tid er op til beboerne at 
afgøre evt. fremtidige forbedringer af blokkene. Almindelig drift og vedligehold fremgår ikke af denne 
oversigt. 

Afsnittet dækker konklusioner og anbefalinger til alle blokke på baggrund af besigtigede lejligheder og 
disses stand.
Perioden i 1. kolonne er alle med udgangspunkt i nuværende forhold.

4.1 TAGKONSTRUKTION

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 2 år Udbedring af skader i tagpap. 
Flere steder er der konstateret utætheder i tagpapoverfladen. 
Dette bør udbedres, så yderligere fugt ikke trænger ind i tagkon-
struktionen.

Inden for 5 år Totalrenovering af tag til ny varmtagsløsning:
• Eksisterende tagopbygning ned til betondæk fjernes
• Ny kileskåret isolering til gældende krav
• Ny tagpap
• Nye tagbrønde, hætter, ovenlys, stern og inddækninger

4.2 ETAGEADSKILLELSER

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 10 år Isolering i gulve mod det fri (ved indgange til trappeopgange) kan 
være faldet sammen. Det anbefales at tage stikprøver af lejlig-
heder og kontrollere tilstanden. I samme omgang vil man isolere 
gulve mod kælderrum.

4.3 FACADER

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 2 år Gennemgang og udbedring af træfacader. For at undgå yderligere 
fugt-/skimmelskader i lejlighederne, bør træfacaden gennemgås 
og tætnes forsvarligt for vandindtrængen til underliggende kon-
struktion. 

Inden for 5 år Gennemgang af eksisterende fuger mellem betonelementer og 
evt. udbedring af disse (dette vil være en kontinuerlig proces ca. 
hver 5. år).
Trækgener fra den indvendige side af gavllejligheder kan efter-
kommes ved en efterisolering af gavle på udvendig side med 100-
200mm pladeisolering, samt vindtæt beklædning.
Blottet jern i betonpladen på nordsiden bør inddækkes, så fugt 
ikke trænger ind i væggen herfra og således at oxidering af bære-
stål stoppes og bæreevnen ikke forringes yderligere.

Inden for 10 år Totalrenovering af facader og gavle:
• Eksisterende forplade samt isolering på facade mod nord samt 

gavle fjernes
• Ydervægge isoleres til gældende krav og inddækkes i ny/let 

facadebeklædning
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4.4 DØRE OG VINDUER

4.5 ALTANER

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 2 år Trælister omkring vindues- og dørglas bør udskiftes, da disse flere 
steder sidder løst og er stærkt medtaget. 

Inden for 5 år Vinduer og døre i træ bør udskiftes til eksempelvis træ/alu vindu-
er. Flere steder er der konstateret medtaget/nedbrudte karme og 
tætninger.

Inden for 10 år Totalrenovering af døre og vinduer:
• Eksisterende vinduespartier på facade mod syd udskiftes
• *Eksisterende vinduer mod nord samt i gavle udskiftes

*Flere har allerede skiftet til nyere vinduer på nordsiden. Disse bevares.

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 2 år

 

 

Inden for 5 år Vinduer i træ bør udskiftes til eksempelvis træ/alu vinduer. Flere 
steder er der konstateret medtaget/nedbrudte lister og tætninger.

Gennemgang af stålværn på altaner. Nedbrudte/tæret værn bør 
udskiftes af fare for nedstyrtning.

Inden for 10 år *Totalrenovering af altaner:
• Brystningsplade på altan fjernes
• Ny brystning/værn monteres
• Overgang mellem altanplade og facade udbedres/tætnes

*skal udføres sammen med totalrenovering af facader og vinduer

4.6 KÆLDER

ESTIMERET RESTLEVETID EMNE

Inden for 2 år Udskiftning af gennemtærede faldstammer.

Inden for 5-10 år Udskiftning af vinduer til træ/alu vinduer m. min. 2 lags energiru-
de, for minimering af vedligehold og varmetab.
Afhængig af brugen i rummene, kan det overvejes om væggen bør 
efterisoleres for forbedring af termisk indeklima.

th
Polygon

th
Tekstboks
Betonaltan og -brystning: Gennemgang og udbedring af synlige skader herunder revnedannelser i fuger.Dette for at konstruktionerne ikke tager mere skade, og for at minimerer utætheder og fugtind-trængning i underliggende lejlighed. Der skal være fokus på anvendelse af korrekt fugemateriale.

th
Sky+

th
Sky+
Rev. A 2020.08.27



5. AFDÆKNING OG ANBEFALING 
AF LØSNING

På baggrund af afsnit 3 og 4 er der to mulige veje at gå.

1. At fortsætte med at ”lappe” og udbedre på det stigende antal skader
Skader på betonfacader skal efterses og udbedres, så elementerne ikke tager yderligere skade.

Skader på altankonstruktioner skal udbedres løbende, og fuger skal efterses og erstattes med elastiske 
fuger, der vil mindske vandindtrængen.

Træværk på facader og omkring vinduer skal udbedres, males/skiftes for at holde træet intakt. Nogle af 
vinduesdelene kan ikke repareres, da de er mørnet.

Taget skal lappes ved skader, og lunker skal så vidt, det er muligt, oprettes med ekstra lag tagpap for at 
minimere risikoen for vandindtrængen.

Ovenstående løsning vil kunne holde bygningen ”i live” længe.
Løsningen er dyr i drift og vedligehold, og beboerne får ikke meget værdi for pengene. Reparationerne 
er ikke en god løsning på den lange bane, da klimaskærmen og konstruktionerne bagved vil tage mere 
og mere skade med tiden. Denne løsning vil også medføre, at en eventuel gennemgribende renovering 
kun bliver dyrere og dyrere med tiden.

2. At foretage en gennemgribende renovering af bygningens klimaskærm
Etape 1:
Bygningens tag totalrenoveres ved at tagpap, skeletkonstruktion og isolering fjernes ned til det bærende 
betondæk, hvorefter der opbygges en ny varmtagskonstruktion direkte på betontaget med trykfastiso-
lering og tagpap. 
Opbygningen vil sikre korrekt fald til afløb, ingen risiko for fugt i tagkonstruktionen samt en isolerings-
værdi, der opfylder nuværende krav. Ovenstående kan udføres uden at bygningens højde ændres.

Etape 2:
Bygningens facade (indgangssiden) samt gavle efterisoleres med 150-200 mm isolering, hvorefter der 
monteres en tidssvarenede let facadebeklædning.
Eksisterende, oprindelige vinduer udskiftes til nye termoruder.
Forplade demonteres hvis muligt.

Bygningens facade (havesiden/parken) renoveres med nye vinduespartier, der lever op til nuværende 
varmetabskrav. Brystningsplader demonteres, og der opsættes nye og mere ”lette” brystninger/værn  
med et tidssvarende udtryk. Løsningen vælges i sammenhæng med resterende facadeløsning.

Ovenstående løsning vil forlænge bygningens levetid betragteligt og bremse skaderne på bygningens 
klimaskærm. Løsningen vil give bygningerne og området et arkitektonisk løft, der vil øge værdien af 
boligerne og gøre dem mere attraktivee for nye købere.

Estimeret pris

Tag:
1.500 kr./m2 = 1.500.000 kr. pr. blok

Facader:
3.000 kr./m2 = 7.200.000 kr. pr. blok

Rådgivning og byggeledelse:
1.000.000 kr.

Diverse/uforudsete udgifter:
1.000.000 kr.

Anlægsinvestering vil delvis kunne finansieres via lavere drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt 
minimering af varmetab.
Dertil kommer den værdistigning som renoveringen vil medføre. Aktuel værdistigning skal vurderes i 
samarbejde med ejendomsmægler.
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Screening for asbest, tungmetaller og PCB –  
Kantorparken - Bygning 1-6, 8240 Risskov 

 

Den 09.03.2020, 10.03.2020 og 13.03.2020 har vi foretaget bygningsundersøgelse på ovennævnte adresse. 

 

 
BAGGRUND  
Der er tale om i alt seks etageejendomme som jf. BBR-registeret er opført i perioden 1968-72. Ejendommene er tids-

typisk betonbyggeri opført som søjle/-dragersystem med dels tunge dels lette facader. Tagkonstruktionen er udført 

som fladtagkonstruktion belagt med tagpap, se foto 1-2. 

 

I forbindelse med en mulig forestående facaderenovering af ejendommene er der opstået ønske om en undersøgelse, 

som belyser omfanget af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer; asbest, tungmetaller og PCB. 

 

Udvælgelse af prøveudtagningssteder baseres på tidstypiske karakteristika for bygningsdelen og/eller en vurdering på 

stedet med baggrund i bygningsundersøgerens erfaring og knowhow. 

 

Der gøres opmærksom på, at dette ikke er en fuldstændig miljøkortlægning af miljøfarlige komponenter på den oven-

nævnte adresse, men en miljøscreening af de i rapporten specificerede stoffer/materialer. Af samme årsag gør vi op-

mærksom på, at de udtagne materialeprøver skal vurderes som værende repræsentative for sammenlignelige materia-

ler/konstruktioner.  

 

 
FORMÅL 
Formålet med undersøgelsen var at be- eller afkræfte, hvorvidt mistænkelige bygningsdele indeholder potentielt miljø- 

og sundhedsskadelige stoffer. Bygningsdele, som er under mistanke eller erfaringsmæssigt kan indeholde enten as-

best, tungmetaller, PCB og/eller klorerede paraffiner, er undersøgt. 

 

Undersøgelsesomfanget er beskrevet nærmere i tilbud – sagsnr. T-3915 – dateret den 31.10.2019. 

 

mailto:dk.info.bygningsanalyse@kiwa.com
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LABORATORIERESULTATER 
Se bilaget ”Laboratorieresultatskema”  

 

 
GENEREL KONKLUSION  
Laboratorieanalyserne har påvist et forhøjet indhold af miljøfarlige stoffer i flere materialeprøver. Nedenfor er opremset 

hvilke materialer/konstruktioner, som kræver særlige foranstaltninger i forbindelse med den forestående renovering. 

Beskrivelsen er inddelt i to kategoriseringer – henholdsvis farligt affald og forurenet affald. 

 

Der er udført en fordeling pr. ejendom – bygning 1-6. I hver ejendom er der undersøgt to lejligheder (repræsentative). 

Såfremt der kan konstateres miljøfarlige stoffer i materialeprøverne – kategoriseres materialet/konstruktionen som 

repræsentative og efter højeste miljøklasse. 

 

 
KONKLUSION BYGNING 1 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Maling på vindue indv. (gul/sort) (PCB)  

 Maling på vindue udv. (sort) (PCB)  

 Maling på brystningsplade indv. (grøn/hvid) (PCB) 

 Kantforsegling (termoruder) (PCB) 

 Elastiske fuger omkring døre-/vinduer (PCB) 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 

 

Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Elastiske fuger mellem betonelementer (PCB) 

 

 
KONKLUSION BYGNING 2 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Maling på vindue indv. (sort) (Pb og PCB)  

 Maling på vindue udv. (sort) (PCB)  

 Kantforsegling (termoruder) (PCB) 

 Elastiske fuger omkring døre-/vinduer (PCB) 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 
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Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Maling på brystningsplade indv. (hvid/beige) (PCB) 

 Elastiske fuger mellem betonelementer (PCB) 

 

 
KONKLUSION BYGNING 3 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Maling på vindue udv. (sort) (Pb og PCB)  

 Maling på brystningsplade indv. (hvid) (PCB) 

 Elastiske fuger omkring døre-/vinduer (PCB) 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 

 

Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Maling på vindue indv. (sort/hvid) (Ni, Hg og PCB)  

 Elastiske fuger mellem betonelementer (PCB) 

 

 
KONKLUSION BYGNING 4 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Maling på vindue indv. (sort/hvid) (Pb)  

 Maling på vindue udv. (sort) (Pb)  

 Kantforsegling (termoruder) (PCB) 

 Elastiske fuger omkring døre-/vinduer (PCB) 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 

 

Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Maling på brystningsplade indv. (hvid) (PCB) 

 Elastiske fuger mellem betonelementer (PCB) 
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KONKLUSION BYGNING 5 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 

  

Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Maling på vindue indv. (hvid/sort) (Pb, Zn og PCB)  

 Maling på vindue udv. (sort) (Pb og PCB)  

 Maling på brystningsplade indv. (hvid) (Zn og PCB) 

 
 
KONKLUSION BYGNING 6 
Farligt affald 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal følgende materialer/konstruktioner betragtes som far-

ligt affald, og der gennemføres tillige en frasektionering af materialerne: 

 

 Udvendig brystningsplade (ASB) 

  

Forurenet affald – kræver særlige foranstaltninger 

I tilfælde af en renovering af omhandlende bygningsmasse skal der gennemføres kildesortering/frasektionering af føl-

gende materialer/konstruktioner: 

 

 Maling på vindue indv. (sort/grå) (Pb og PCB)  

 Maling på vindue udv. (sort) (Pb og PCB)  

 Maling på brystningsplade indv. (hvid/orange) (Pb, Zn og PCB) 
 
 
GENERELLE OPLYSNINGER 
Asbest 

Af bilaget ”Laboratorieanalyseresultater” under kolonnen asbest fremgår det hvilke materialer, der er asbestholdige og 

derfor klassificeres som farligt affald (rød markering). 

 

Ved påvirkning fra asbestfibre kan der opstå helbredsproblemer. Det kan derfor ikke accepteres, at der er brud på as-

bestholdige materialer, idet indemiljøet kan kontamineres af asbestfibre. 

 

Det er derfor vigtigt, at de på stedet eventuelt udførte midlertidige forseglinger af asbestholdige byggematerialer op-

retholdes frem til nedrivning. 

 

Der henvises til bilaget ”Information om asbest”. 
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Tungmetaller  

Af bilaget ”Laboratorieanalyseresultater” under kolonnen tungmetaller fremgår det hvilke materialer/konstruktioner, 

der klassificeres som henholdsvis farligt affald (rød markering), forurenet affald (gul markering) og rent affald. 

 

For oplysninger om grænseværdier i forbindelse med affaldshåndtering anbefaler vi, at kommunen kontaktes, da det er 

kommunens ansvar at foreskrive affaldsregler i forbindelse med tungmetalholdige materialer. Dog gælder det generelt, 

at affald, hvor indholdet af tungmetaller er højere end værdier angivet i listen i bilaget ”Information om tungmetaller”, 

karakteriseres som farligt affald. 

 

Der henvises til bilaget ”Information om tungmetaller”. 

 

PCB 

Af bilaget ”Laboratorieanalyseresultater” under kolonnen PCB fremgår det hvilke materialer/konstruktioner, der klassi-

ficeres som henholdsvis farligt affald (rød markering), forurenet affald (gul markering) og rent affald.  

 

For flere informationer angående affaldshåndtering henviser vi i øvrigt til kommunen, da det er kommunens ansvar 

specifikt at anvise, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres.  

 

Der henvises til bilaget ” Information om PCB”. 

 

Supplerende oplysninger – PCB 

Sammenligninger med standardprøver fra laboratoriets database viser, at materialeprøverne PCB1-PCB3, PCB8, 

PCB10, PCB14, PCB16, PCB20-PCB22, PCB27-PCB60 og PCB63-PCB73 ikke har en kendt congenesammensætning, 

hvorfor standardomregningsfaktor 5 benyttes ved beregning af totalindholdet af PCB. 

 

 

Vi gør opmærksom på, at alle vores ydelser udføres efter ABR 89 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning 

og bistand. 

 

 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Heine Warthoe 

bygningskonstruktør BTH 

afdeling- og fagchef 

 

 

 

Faktura følger 
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LABORATORIERESULTATSKEMA 
Nedenstående skema specificerer den geografiske placering m.v. af: 

 

 Asbestprøver samt indhold af asbestfibre. 

 Tungmetalprøver samt de forskellige koncentrationer af tungmetal. Tungmetaller – bly (Pb), cadmium (Cd), chrom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), zink (Zn), arsen (As) og kviksølv (Hg). 

 PCB-prøver samt PCB-indhold. 
 
 

Prøve nr. Byg-
ning 

Rum/ 
placering Materiale 

Asbest Tungmetaller HP 14* PCB 

Ja/nej Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Summe-
ret 

værdi 
(% x 100) 

PCBt-ind-
hold  

(udregnet total  
PCB-indhold) 

TM1/PCB1 6 Nr. 306, 1. th., værelse Maling (sort) på vindue, indv.  2400 0,19 4,4 3,5 24 310 <1,0 0,53 24 2,0 

TM2/PCB2 6 Nr. 306, 1. th., altan Maling (sort) på vindue, udv.  1400 0,21 6,1 9,4 17 400 3,0 0,96 14 27 

TM3/PCB3 6 Nr. 306, 1. th., stue Maling (hvid) på brystning  6,4 0,16 23 6,6 8,4 720 <1,0 <0,030 - 0,60 

PCB4 6 Nr. 306, 1. th., soveværelse Kantforsegling           # 
PCB5 6 Nr. 306, 1. th., altan Fuge, betonelement           # 
PCB6 6 Nr. 306, 1. th., altan Fuge, vindue           # 
PCB7 6 Nr. 306, 1. th., altan Fuge, vindue           # 
ASB1  6 Nr. 306, 1. th., altan Brystningsplade  Ja           

TM4/PCB8 6 Nr. 304, st. tv., stue Maling (grå/sort) på vindue, indv.  630 0,13 2,1 49 2,8 180 <1,0 0,55 - 1,0 

TM5/PCB9 6 Nr. 304, st. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  950 0,31 3,3 12 9,5 340 1,5 0,57 - # 

TM6/PCB10 6 Nr. 304, st. tv., stue Maling (orange) på brystning  5,9 0,067 11 <2,0 4,7 1800 <1,0 <0,030 18 0,11 

PCB11 6 Nr. 304, st. tv., altan Fuge, betonelement           # 
PCB12 6 Nr. 304, st. tv., altan Fuge, vindue           # 
PCB13 6 Nr. 304, st. tv., altan Fuge, vindue           # 
ASB2 6 Nr. 304, st. tv., altan Brystningsplade Ja            

TM7/PCB14 5 Nr. 71, 3. tv., stue Maling (hvid/sort) på vindue, indv.  99 0,064 20 5,6 13 810 1,0 <0,030 - 2,1 

TM8/PCB15 5 Nr. 71, 3. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  540 0,31 22 36 14 410 <1,0 0,25 - # 

TM9/PCB16 5 Nr. 71, 3. tv., stue Maling (hvid) på brystning  29 <0,040 54 4,8 23 190 <1,0 <0,30 - 2,3 

PCB17 5 Nr. 71, 3. tv., altan Fuge, betonelement           # 
PCB18 5 Nr. 71, 3. tv., altan Fuge, vindue           # 
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Prøve nr. Foto 
nr. 

Rum/ 
placering Materiale 

Asbest Tungmetaller HP 14* PCB 

Ja/nej Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Summe-
ret 

værdi 
(% x 100) 

PCBt-ind-
hold  

(udregnet total  
PCB-indhold) 

PCB19 5 Nr. 71, 3. tv., altan Fuge, vindue (nyere)           # 

ASB3 5 Nr. 71, 3. tv., altan Brystningsplade  Ja           

TM10/PCB20 5 Nr. 67, st. th., værelse Maling (sort) på vindue, indv.  1900 0,32 9,4 6,8 16 100 1,7 0,95 19 0,92 

TM11/PCB21 5 Nr. 67, st. th., altan Maling (sort) på vindue, udv.  730 0,25 5,3 8,5 12 110 1,6 0,079 - 1,7 

TM12/PCB22 5 Nr. 67, st. th., stue Maling (hvid) på brystning  8,7 0,055 24 6,7 10 950 <1,0 0,061 - 1,3 

PCB23 5 Nr. 67, st. th., altan Fuge, kantforsegling           # 
PCB24 5 Nr. 67, st. th., altan Fuge, betonelement           # 
PCB25 5 Nr. 67, st. th., altan Fuge, vindue           # 
PCB26 5 Nr. 67, st. th., altan Fuge, vindue           # 
ASB4 5 Nr. 67, st. th., altan Brystningsplade  Ja            

TM13/PCB27 3 Nr. 18, 3. tv., stue Maling (hvid/sort) på vindue, indv.  1700 0,14 2,1 4,8 140 360 <1,0 6,1 17 37 

TM14/PCB28 3 Nr. 18, 3. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  3000 0,26 4,8 8,5 31 760 5,4 52 30 12000 

TM15/PCB29 3 Nr. 18, 3. tv., stue Maling (hvid) på brystning  16 0,063 84 7,0 21 540 <1,0 0,046 - 140 

PCB30 3 Nr. 18, 3. tv., altan Fuge, betonelement           2,3 

PCB31 3 Nr. 18, 3. tv., altan Fuge, vindue           120000 

PCB32 3 Nr. 18, 3. tv., altan Fuge, vindue           260000 

ASB5 3 Nr. 18, 3. tv., altan Brystningsplade  Ja           

TM16/PCB33 3 Nr. 22, 1. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  3700 0,11 4,5 3,9 7,5 370 1,2 31 38 22 

PCB34 3 Nr. 22, 1. tv., altan Fuge, betonelement           4,2 

PCB35 3 Nr. 22, 1. tv., altan Fuge, vindue           6900 

PCB36 3 Nr. 22, 1. tv., altan Fuge, vindue           14 

ASB6 3 Nr. 22, 1. tv., altan  Brystningsplade  Ja           

TM17/PCB37 2 Nr. 14, 1. tv., stue Maling (sort) på vindue, indv.  3800 0,39 <2,0 11 35 170 1,5 6,6 38 42 

TM18/PCB38 2 Nr. 14, 1. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  440 0,24 14 100 7,1 740 19 1,9 - 98 

TM19/PCB39 2 Nr. 14, 1. tv., stue Maling (hvid) på brystning  410 0,066 49 3,2 8,4 140 <1,0 0,39 - 21 

PCB40 2 Nr. 14, 1. tv., altan Kantforsegling           110 

PCB41 2 Nr. 14, 1. tv., altan Fuge, betonelement           9,0 

PCB42 2 Nr. 14, 1. tv., altan Fuge, vindue           360000 
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Prøve nr. Foto 
nr. 

Rum/ 
placering Materiale 

Asbest Tungmetaller HP 14* PCB 

Ja/nej Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Summe-
ret 

værdi 
(% x 100) 

PCBt-ind-
hold  

(udregnet total  
PCB-indhold) 

PCB43 2 Nr. 14, 1. tv., altan Fuge, vindue           360000 

ASB7 2 Nr. 14, 1. tv., altan Brystningsplade  Ja            

TM20/PCB44 1 Nr. 4, 3. tv., stue Maling (sort) på vindue, indv.  1900 1,1 8,5 8,6 13 170 1,1 23 19 120 

TM21/PCB45 1 Nr. 4, 3. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  650 0,20 17 150 13 1300 1,7 4,7 13 270 

TM22/PCB46 1 Nr. 4, 3. tv., stue Maling (grøn) på brystning  8,5 0,24 27 11 22 670 <1,0 1,3 - 150 

PCB47 1 Nr. 4, 3. tv., altan  Kantforsegling           470 

PCB48 1 Nr. 4, 3. tv., altan Fuge, betonelement           8,7 

PCB49 1 Nr. 4, 3. tv., altan  Fuge, vindue           370000 

PCB50 1 Nr. 4, 3. tv., altan  Fuge, vindue            90000 

TM23/PCB51 2 Nr. 10, 2. tv., stue Maling (sort) på vindue, indv.  110 0,071 <2,0 5,0 2,1 36 <1,0 3,7 - 110 

TM24/PCB52 2 Nr. 10, 2. tv., altan Maling (sort) på vindue, udv.  640 0,40 4,1 13 7,6 530 1,2 41 - 290 

TM25/PCB53 2 Nr. 10, 2. tv., stue Maling (beige) på brystning  6,2 0,13 75 8,1 15 520 <1,0 0,98 - 27 

PCB54 2 Nr. 10, 2. tv., altan Fuge, betonelement           8,9 

PCB55 2 Nr. 10, 2. tv., altan Fuge, vindue           370000 

PCB56 2 Nr. 10, 2. tv., altan Fuge, vindue            240000 

TM26/PCB57 4 Nr. 59, 2. th., soveværelse Maling (sort) på vindue, indv.  3300 0,19 5,9 9,6 26 84 1,8 14 33 2,6 

TM27/PCB58 4 Nr. 59, 2. th., altan Maling (sort) på vindue, udv.  1900 0,12 48 18 14 220 9,3 48 19 1,5 

TM28/PCB59 4 Nr. 59, 2. th., værelse Maling (hvid) på brystning  13 0,12 40 27 7,1 470 <1,0 0,049 - 1,4 

PCB60 4 Nr. 59, 2. th., altan Fuge, betonelement           1,1 

PCB61 4 Nr. 59, 2. th., altan Fuge, vindue           # 
PCB62 4 Nr. 59, 2. th., altan Fuge, vindue           # 
ASB8 4 Nr. 59, 2. th., altan Brystningsplade  Ja           

TM29/PCB63 1 Nr. 2, 2. th., stue Maling (gul/sort) på vindue, indv.  920 0,19 4,1 7,0 9,5 160 <1,0 3,2 - 230 

TM30/PCB64 1 Nr. 2, 2. th., altan Maling (sort) på vindue, udv.  570 0,20 6,3 12 9,8 260 2,2 0,71 - 120 

TM31/PCB65 1 Nr. 2, 2. th., stue Maling (hvid) på brystning  11 0,11 2,8 6,2 1,2 1100 <1,0 0,087 11 31 

PCB66 1 Nr. 2, 2. th., altan Fuge, betonelement           28 

PCB67 1 Nr. 2, 2. th., altan Fuge, vindue           27 

PCB68 1 Nr. 2, 2. th., altan Fuge, vindue           12000 
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Prøve nr. Foto 
nr. 

Rum/ 
placering Materiale 

Asbest Tungmetaller HP 14* PCB 

Ja/nej Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Summe-
ret 

værdi 
(% x 100) 

PCBt-ind-
hold  

(udregnet total  
PCB-indhold) 

ASB9 1 Nr. 2, 2. th., altan Brystningsplade  Ja           

TM32/PCB69 4 Nr. 59, 1. th., stue Maling (hvid/sort) på vindue, indv.  130 0,20 66 2,8 12 20 13 0,066 - 5,1 

TM33/PCB70 4 Nr. 59, 1. th., altan Maling (sort) på vindue, udv.  3000 0,17 200 9,7 15 430 5,5 0,89 30 1,0 

TM34/PCB71 4 Nr. 59, 1. th., stue Maling (hvid) på brystning  13 0,057 83 3,9 14 63 <1,0 0,030 - 1,5 

PCB72 4 Nr. 59, 1. th., altan Fuge, betonelement           0,41 

PCB73 4 Nr. 59, 1. th., altan Fuge, vindue           250 

PCB74 4 Nr. 59, 1. th., altan Fuge, vindue           # 
 
Gul = Forurenet affald. Rød = Farligt affald. 

Klassificeringen er baseret på grænseværdierne, som er nærmere beskrevet i de respektive bilag i rapporten. 

…… = Ej undersøgt. 

# = Under detektionsgrænsen. 

*) Se bilaget ”Information om HP 14 Økotoksicitet”. 
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Information om asbest 
 
UNDERSØGELSESMETODER 
Besigtigelsen gennemføres dels visuelt og dels ved at foretage mindre indgreb i bygningsdelene, og der hjemtages 

repræsentative materialeprøver til asbestanalyse på vores Laboratorium for Fiberanalyse. Prøverne udtages som stik-

prøver fra materialer, der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest. 

 

Prøverne undersøges ved gennemlysningsmikroskopi og brug af positivfasekontrast samt polarisationsmikroskopi, og 

analysen er lavet i henhold til NEN 5896:2003. 

 

 
FORKLARING OM ASBEST 
Asbest er optaget på listen over farlige stoffer, og på grund af asbestens klassificering som kræftfremkaldende, anses 

asbest/asbestholdigt affald som potentielt farligt affald. 

 

Asbest er betegnelsen for forskellige mineraler, der findes i bjergarter i flere lande. Siden 1920 har asbest været an-

vendt i mange forskellige byggematerialer. Asbest findes i beklædningsplader til vægge, lofter, tage, gulvbelægninger, 

spartel-, klæbe- og fugemasser, rørisolering, indskud, ventilationskanaler m.v. Indholdet af asbest i de enkelte materia-

ler varierer meget. 

 

I offentlige bygninger, skoler, kontor- og industribygninger er asbest blandt andet anvendt i ubrændbare beklædnings-

plader og i støjreducerende loft- og vægbeklædning, men fremkommer også hyppigt i gulvbelægninger. 

 

Asbestmineraler kan karakteriseres ved, at de kan spaltes i tynde fibre med meget skarpe ender. Ved bearbejdning og 

beskadigelse af asbestholdige materialer vil disse tynde fibre spredes til luften, hvor de kan holde sig svævende i me-

get lang tid. 

 

 
GENERELLE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIA-
LER 
Håndtering af asbestholdige materialer og asbestsanering skal udføres af et professionelt saneringsfirma med den for-

nødne kompetence. Inden arbejdet med nedrivning af asbestholdige materialer påbegyndes, skal dette anmeldes til 

Arbejdstilsynet. 

 

Jf. At-vejledning C.2.2-2 ”Asbest” af juni 2019 skal asbeststøv og støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende i 

befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder 

asbest.  

 

Asbestholdigt affald, der kan støve, som for eksempel bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport 

være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Ikke-støvende asbestholdigt affald, hvor 

asbesten er fast bundet (for eksempel asbestcementplader), skal ikke emballeres specielt.  

 

Bortskaffelse skal ske efter Miljøministeriets regler. 
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Lovgivning og vejledninger 

Ved reparation og nedrivning af asbestholdige materialer skal beskyttelsesudstyr anvendes, og lovgivning for området 

følges, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1792 ”Bekendtgørelse om asbest” af 18.12.2015, Retsinformation BEK. 

nr. 1792 ”Asbestbekendtgørelsen” af 18.12.2015, At-vejledning D.5.4. ”Vejledning om åndedrætsværn og dets brug” 

af 01.01.2008 samt At-vejledning C.2.2-2 ”Asbest” af juni 2019. 

 

Endvidere henvises til BEK nr. 224 ”Affaldsbekendtgørelsen” af 08.03.2019. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af 

affald, herunder klassificering af affald og mærkning af affald. 

 

SBi-anvisning 228 ”Asbest i bygninger” af 08.03.2010 indeholder retningslinjer vedrørende udførelse af asbestsane-

ringsopgaver. 
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Information om tungmetaller 
 
UNDERSØGELSESMETODER 
Prøveudtagning af maling foregår ved at ”skrabe” de forskellige lag maling af. Ofte er det ikke muligt at separere de 

enkelte lag, og malingslagene må behandles som én prøve. Afskrabet af maling skal svare til ca. 3-4 gram. Prøveudtag-

ning af fliser foregår ved demontering af væg-/gulvfliser i repræsentative overflader, som formodes opført før 2001. 

Fliserne neddeles i små stykker, til videre analyse. 

 

Prøverne analyseres på et akkrediteret laboratorium ved følgende analysemetode Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry (ICP-OES) i henhold til ISO15587-ICP-MS.  

 

 
FORKLARINGER 
Bly 

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som gennem mange hundrede år har været anvendt til forskellige formål, 

herunder til byggematerialer. Bly optræder i byggeriet i form af såkaldt metallisk bly (bly i ren form) og som blyforbin-

delser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast. 

 

Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre grad gennem huden og kan være miljø- og sund-

hedsskadelig. Udsættes mennesker gennem længere tid for bly, eller kortvarigt for høje koncentrationer af bly, kan der 

opstå varige helbredsskader på en række organsystemer, herunder nervesystemet, mavetarmsystemet, forplantnings-

evnen og nyrerne. Ligeledes er visse blyforbindelser (blychromat, som bl.a. findes i visse typer maling) optaget på Ar-

bejdstilsynets liste over stoffer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 

 

Der har været forbud mod anvendelse af bly siden år 2000, mens det blev forbudt i byggeriet i 2007 – dog med visse 

undtagelser, eksempelvis glaserede fliser og tegl. 

 

Kviksølv 

Kviksølv (Hg) er et tungmetal, og er en af de farligste miljøgifte. Kviksølv har på grund af en række tekniske fordelag-

tige egenskaber været anvendt til adskillige formål igennem årene. 

 

Kviksølv har et meget lavt kogepunkt, hvilket betyder, at der ved stuetemperatur sker en betydelig afdampning. Kvik-

sølvdampe kan optages gennem lunger og hud og give skader på først og fremmest nervesystem, hjerne og nyrer. 

Kviksølv er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) og kommet under REACH forordningen. Anvendelse 

og regulering af kviksølv og kviksølvforbindelser samt miljø- og sundhedsmæssige risici blev kortlagt i 2013, og der er 

blevet udfærdiget en strategi for yderligere udfasning og håndtering. 

 

Zink 

Zink er et naturligt forekommende tungmetal, som gennem mange hundrede år har været anvendt til forskellige for-

mål, herunder galvanisering, i forskellige metallegeringer, i batterier, i malinger (pigmenter) med videre. 

 

Zink er et essentielt metal, hvilket betyder, at mennesker og andre levende organismer skal have tilført zink. Samtidig 

vil for høje koncentrationer af zink være skadelig for organismer i miljøet. 
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Kobber 

Kobber er et af de få metaller, der optræder som rent metal i naturen. Kobber er et vigtigt sporstof for mennesker og 

dyr, men i større mængder er det et giftigt tungmetal. 

 

Kobber bruges til mange formål inden for byggeriet, blandt andet elektriske ledninger, kabler, rør og hustage. Derud-

over optræder det i kemiske forbindelser i f.eks. malinger og plast, som pigmenter eller imprægneringsmidler med 

videre. 

 

Cadmium 

Cadmium er et giftigt tungmetal, som selv i små mængder kan skade levende organismer. På grund af dets lighed 

med zink kan cadmium nemt optages i organismen og er tillige svær at få ud af kroppen igen. Cadmium er blandt seks 

stoffer, der er forbudt ifølge den Europæiske Unions RoHS-direktiv.  

 

Cadmium er blandt andet tidligere anvendt som rent metal til overfladebehandlinger og er i forskellige kemiske forbin-

delser anvendt i nikkel-cadmium batterier, samt som pigmenter i for eksempel maling og plast. 

 

Nikkel 

Nikkel er et essentielt metal, hvilket betyder, at mennesker og andre levende organismer har brug for nikkel – menne-

sker skal have tilført cirka 90-100 mg gennem den daglige føde. Samtidig er nikkel et allergifremkaldende stof, som 

kan forårsage nikkelallergi, og nikkel i større mængder er giftig for de fleste organismer. 

 

Nikkel indgår i forskellige legeringer, galvanisering af andre metaller, batterier og som pigmenter og farvestoffer.  

 

Arsen 

Arsen er et naturligt forekommende tungmetal. Uorganisk arsen findes i miljøet i forbindelse med andre grundstoffer 

som klor, ilt og svovl.  

 

Arsen og dets forbindelser er yderst farlige giftstoffer, som ved eksponering kan forårsage både kort- og langvarige 

sundhedseffekter. Arsen er et kendt humant carcinogen. 

 

Producerede arsen forbindelser er tidligere anvendt til trykbehandling af træ som træbeskyttelse imod råd og svamp 

(Kobberkromeret arsen – CCA). Kobberacetoarsenit er anvendt som et grønt pigment under navne som ”Parsi Green” 

og ”Emerald Green”  

 

Chrom 

Trivalent chrom er essentielt, hvilket betyder, at mennesker har brug for Cr3+, hvorimod den hexavalente Cr6+ er 

stærkt giftig. 

 

Chrom anvendes blandt andet til garvning, forkromning, som tilsætning i rustfrit stål, samt i farvestoffer og pigmenter i 

glas, tekstiler, malinger og plast. Derudover er det tidligere anvendt i træimprægnering, hvor det har udgjort en væ-

sentlig forureningskilde i miljøet. 
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF BYGGEMATERIALER, DER INDE-
HOLDER TUNGMETALLER 
Håndtering og sanering af materialer, der indeholder tungmetaller, skal udføres af et professionelt saneringsfirma med 

den fornødne kompetence.  

 

Der findes ingen nationale grænseværdier for ”rene” uforurenede materialer. Værdier/mængder for frasortering i ne-

denstående tabel er udelukkende vejledende, hvorfor der altid skal tages kontakt til den lokale kommune for at få an-

vist de lokale regler på området. 

 

Der skal endvidere anvendes opsummeringsregler vedrørende fareegenskaben HP14, se bilaget ”Information om  

HP 14 Økotoksicitet”. 

 

Metal 

Vejledende grænser for kildesor-
tering og særlige arbejdsmiljø-

mæssige tiltag 
mg/kg 

Farligt affald 
mg/kg 

Arsen (As) ≥ 20 - 1.000 > ≥ 1.000 

Benz(a)pyren ≥ 0,3 - 1.000 > ≥ 1.000 

Bly (Pb) ≥ 40 - 2.500 > ≥ 2.500 

Cadmium (Cd) ≥ 0,5 - 1.000 > ≥ 1.000 

Chrom total (Cr) ≥ 500 - 1.000 > ≥ 1.000 

Chlorparaffiner, kort kæde ≥ 1.000 - 2.500 > ≥ 2.500 

Cyanid, total ≥ 1 - 2.500 > ≥ 2.500 

Dibenz(a,h)anthracen ≥ 0,3 - 1.000 > ≥ 1.000 

Kobber (Cu) ≥ 500 - 2.500 > ≥ 2.500 

Kviksølv (Hg), total ≥ 1 - 2.500 > ≥ 2.500 

Nikkel (Ni) ≥ 30 - 1.000 > ≥ 1.000 

PAH (sum, 7 stk.) ≥ 4 - 1.000 > ≥ 1.000 

Zink (Zn) ≥ 500 - 2.500 > ≥ 2.500 

 

Lovgivning og vejledninger 

Ved reparation og nedrivning af materialer, der indeholder tungmetaller, skal beskyttelsesudstyr anvendes og lovgiv-

ning for området følges, jf. At-vejledning C.0.8 ”Metallisk bly og blyforbindelser” af 01.03.2002, At-vejledning D.5.4 

”Vejledning om åndedrætsværn og dets brug” af 01.01.2008 samt At-bekendtgørelse 1458 ”Bekendtgørelse om 

grænseværdier for stoffer og materialer” af 13.12.2019. 

 

Endvidere henvises til BEK nr. 224 ”Affaldsbekendtgørelsen” af 08.03.2019. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af 

affald, herunder klassificering af affald og mærkning af affald. 
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Information om HP 14 Økotoksicitet 
 
Farligt affald er defineret i ”Affaldsbekendtgørelsen”, hvor de femten fareegenskaber fremgår af BEK nr. 715 af 

13/05/2015, herunder HP 14 ”Økotoksicitet”. 
 
I forbindelse med klassificering af farligt affald er det fra den 05.07.2018 obligatorisk at anvende HP 14 økotokskrite-

rier, herunder opsummeringsregler for de enkelte stoffer, jf.” Affaldsbekendtgørelsen” og Rådets Forordning (EU) 

2017/997 af 8. juni 2017 om fareegenskaben HP 14. 

 

 
KLASSIFICERING BASERET PÅ "HP 14 – MILJØFAREKRITERIER"  
Klassificeringen i denne rapport er udelukkende baseret på de fundne koncentrationer c(H410) af As, Cd, Hg, Cu, Ni, 

Pb og Zn -- og ikke på de forbindelser, hvori grundstofferne måtte have indgået i det oprindelige affald. Andre økotoksi-

ske forbindelser kan være til stede i affaldet. 

 

"Summeret værdi" er 100 xΣc (H410), hvis c(H410)-værdien er større end eller lig afskæringsværdien på 0,1 %. 

 

Grænsen for farligt affald af summeret værdi er ≥ 25 %. 

 

Kiwa Bygningsanalyse fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. 

 

 
LOVGIVNING OG VEJLEDNINGER 
BEK nr. 224 ”Affaldsbekendtgørelsen” af 08.03.2019, Rådets Forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om ændring af 

bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/98/EF, for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 ”Økotok-

sisk”. 
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Information om PCB 
 
UNDERSØGELSESMETODER 
Fugeprøver udtages med engangskniv og -handsker og pakkes i metalfolie. Malingsprøver udtages ved at ”skrabe” de 

forskellige lag maling af. Ofte er det ikke muligt at separere de enkelte lag, og malingslagene må behandles som én 

prøve. Afskrabet af maling svarer til ca. 2 gram. Værktøj rengøres med acetone mellem hver prøvetagning. 

 

Prøverne analyseres ved GC/MS på et akkrediteret laboratorium, i henhold til DS/EN 15308:2008.  

 

De i nedenstående skema oplyste totale PCB-værdier er summen af de 7 undersøgte congener (congener = forskel-

lige udgaver af PCB-stofferne) korrigeret med den tilrettede korrektionsfaktor. Gruppen af PCB-congener er meget stor 

(der findes teoretisk set 209 PCB-congener), men det er kun praktisk muligt (og økonomisk ansvarligt) at analysere for 

de 7 vigtigste congener, herunder den dioxinlignende congene nr. 118. Forholdet mellem de 7 undersøgte congener 

og totalniveauet er udregnet i forhold til den aktuelle Aroclor-blanding. Aroclor er det mest anvendte PCB-produktnavn 

på verdensplan, med en specifik sammensætning af PCB-congener. Sammenligning af prøveresultaterne med stan-

dardprøveresultater af forskellige Aroclor-blandinger betyder, at det er muligt at anvende en tilrettet korrektionsfaktor i 

bestemmelsen af totalindholdet af PCB. I tilfælde hvor det ikke er muligt at definere hvilket produkt materialets indhold 

af PCB stammer fra, er summen af de 7 undersøgte congener korrigeret med den af Miljøstyrelsen anbefalede korrek-

tionsfaktor på 5. 

 

 
FORKLARING OM PCB 
PCB eller PolyChlorerede Biphenyler er betegnelsen for en række kemiske forbindelser, som i Danmark har været an-

vendt i en række byggematerialer i perioden 1950, og til det blev forbudt i bygningsmaterialer i 1977. PCB findes bl.a. i 

fugemasser, termoruder og maling, og blev primært anvendt som blødgører, for at tilføje maling elastiske egenskaber 

eller som isoleringsmateriale i eksempelvis kondensatorer.  

 

Stofferne har en tendens til afsmitning på tilstødende bygningsmaterialer, ligesom der kan forekomme afsmitning til 

huden ved berøring. Samtidig afgasser stofferne langsomt, hvilket betyder, at stofferne i mange tilfælde giver målelige 

mængder i indeklimaet selv i dag mange år efter, at stoffet oprindeligt blev brugt.  

 

PCB betegnes som en miljøgift og kan optages i kroppen via kosten, hvilket under normale forhold er den primære 

kilde til PCB-belastning, ved indånding eller ved hudkontakt. Stoffet ophobes i kroppen, og selv om man formoder, at 

stoffet ikke giver anledning til akut sygdom, kan længere tids påvirkning have skadelig effekt på en lang række organ-

systemer og mistænkes for at være kræftfremkaldende. 

 

 
GENERELLE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF PCB-HOLDIGE BYGGEMATERIALER 
Håndtering af PCB-holdige materialer skal udføres af et professionelt saneringsfirma med den fornødne kompetence. 

Renoverings- og nedrivningsopgaver er anmeldepligtige, hvis de kræver en nedrivnings- eller byggetilladelse, og PCB-

holdigt affald skal anmeldes til kommunen, inden det bortskaffes fra pladsen. Det er kommunens pligt at anvise affal-

det til videre behandling afhængig af indholdet i de pågældende materialer. 
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Lovgivning og vejledninger 

Ved håndtering af PCB-holdige byggematerialer skal beskyttelsesudstyr anvendes, og lovgivning for området følges, jf. 

At-intern instruks IN-9-3 ”PCB i bygninger” af 16.12.2011, revideret 01.04.2014, og At-bekendtgørelse 1458 ”Bekendt-

gørelse om grænseværdier for stoffer og materialer” af 13.12.2019. 

 

Endvidere henvises til BEK nr. 224 ”Affaldsbekendtgørelsen” af 08.03.201918. Bekendtgørelsen omfatter håndtering 

af affald, herunder klassificering af affald og mærkning af affald. 

 

Der henvises endvidere til branchevejledningen fra BAR Bygge & Anlæg ”Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byg-

ningsmaterialer” af juli 2010 samt SBi-anvisning 241 (dec. 2015) ”Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger” og 

SBi-anvisning 268 (1. udgave 2017) ”PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning”.  

 

Jf. Miljøstyrelsens retningslinjer skal alt PCB-holdigt affald som udgangspunkt destrueres.  

 

Retningslinjerne for håndtering af PCB-holdigt affald gælder jf. Miljøstyrelsen for affald med et PCB-indhold, der over-

stiger 0,1 mg/kg (>0,1 mg PCB/kg). 

 

Affald med mere end 50 mg/kg total PCB-indhold betragtes som farligt affald, og skal destrueres ved højtemperaturs-

forbrænding. Affald med mere end 50 mg/kg PCB må således ikke deponeres i Danmark. 

 

Såfremt affald med mindre end 50 mg/kg PCB ikke destrueres, kan det deponeres efter følgende retningslinjer a-c: 

 

a:  Affald med PCB-indhold mellem 0,1 og 1,0 mg/kg kan deponeres på deponeringsanlæg for inert affald.  

 

b:  Affald med mindre end 10 mg/kg PCB kan deponeres på deponeringsanlæg for mineralsk affald. 

 

c:  Affald med mindre end 50 mg/kg PCB kan deponeres på deponeringsanlæg for blandet affald. 

 

d:  Affald med mere end 50 mg/kg total PCB betragtes som farligt affald, og skal destrueres ved højtemperatursfor-

brænding. 
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