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Baggrund 

I gennem de sidste ca. 10 år fokus på kloaksystemer som 

væsentlige spredningsveje til indeluften.  

Udluftning af faldstammer er ofte en simpel passiv 

afværgeløsning til reducering af forureningskoncentrationer i 

kloaksystemer, men har det en reel målbar effekt?  
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Teknologiudviklingsprojekt 

Har simple tiltag med 

ventilering af faldstammer 

en målbar effekt på 

indeluftkoncentrationer på 

forurenede ejendomme? 
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3 testlokaliteter 

Boligejendomme med 

tidligere drift af 

renserier 

 

1. Børkop 

2. Svendborg 

3. Marstal 
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Feltundersøgelser 

 

• Differenstrykmålinger før og efter udluftning 

• Luftudvekslingsmålinger (PFT) før og efter udluftning 

• Forureningskoncentrationsmålinger i indeluften før og efter 

udluftning (ORSA) 
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Lokalitet 1 
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Naboejendom til tidligere renseri 

Erhverv i stueetage, bolig på 1. sal 

To faldstammer udluftet over tag 



Lokalitet 2 
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Tidligere renseri 

Erhverv i stueetage, bolig på 1. sal 

To faldstammer udluftet over tag 

 



Lokalitet 3 
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Tidligere renseri 

Erhverv i stueetage, bolig på 1. sal 

To faldstammer udluftet over tag 

 



Differenstrykmålinger 
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Trykdifferens – Lokalitet 1 

• Lokalitet 1 Før  

Efter 
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Trykdifferens – Lokalitet 2 

Før  

Efter 

12 



Trykdifferens – Lokalitet 3 

Før  

Efter 

13 



Trykdifferens 
Standardlukkehøjden  

for vandlåse er  

50 mm ~ ca. 500 Pa 
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Måling af luftudveksling 

PFT-målinger (PerFluorcarbon Tracer) 
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Luftudveksling før og efter udluftning - Lokalitet 1 

Før Efter 
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Luftudveksling før og efter udluftning - Lokalitet 2 

Før Efter 
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Luftudveksling før og efter udluftning - Lokalitet 3 

Efter 
Før 

Efter 
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20 
Bolig 
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Bolig 



Passiv ventilering af kloakken – Virker det? 

 

22 



23 

• Der ses ikke en entydig reduktion i differenstryk efter 

udluftning 

 På en lokalitet reduceres peaks fra ca. 500 til 400 Pa. På de øvrige 

 lokaliteter ses ingen reduktion af betydning. Her ses peaks på ca. 

 200 Pa både før og efter udluftning. 

• Der ses ikke entydig reduktion i luftudvekslingen mellem 

faldstammer og indeluft 

• Der er for alle lokaliteter sket en reduktion i indeluft-

koncentrationerne for PCE 

• Der er indikationer på, at forureningskoncentrationerne i 

kloaksystemet er faldet 

• Ventilering af faldstammer er en simpel og billig 

afværgeløsning (10-40.000 kr) 
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Endelig rapport vil snarest 

blive tilgængelig på 

Region Syddanmarks 

hjemmeside 

www.rsyd.dk/miljoe-raastoffer 

Tak for jeres opmærksomhed 


