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1. Forord 

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) og COWI A/S har på vegne af Region Hovedstaden 
og Region Midtjylland udført en erfaringsopsamling omhandlende reduktionsfaktorer 
for poreluftbidrag med chlorerede opløsningsmidler til indeluften for en eksisterende 
bolig, hvor bygningens terrændæk eller kælderdæk er støbt på stedet (in-situ støbt) 
og ikke består af præfabrikerede elementer. 
 
Erfaringsopsamlingen er en opdatering af den tidligere erfaringsopsamling, udgivet 
som Teknik og Administration nr. 2, 2013 /1/. Den opdaterede erfaringsopsamling er 
baseret på det oprindelige datasæt fra /1/ samt yderligere data fra Region Hovedsta-
den, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland fra indeluftundersø-
gelser, som primært er udført i perioden 2013-2020. 
 
De respektive regioner har leveret undersøgelsesrapporter, som projektgruppen har 
databehandlet og sammenskrevet resultaterne af. Arbejdet er udført i perioden maj 
2020 til januar 2023. 
 
Projektgruppen har bestået af Per Loll, Trine Skov Jepsen og Theodora Tsitseli, DMR, 
samt Bjarke Hoffmark, Tage V. Bote og Marie Bæk Rose, COWI A/S. 
 
Projektet har været tilknyttet en følgegruppe bestående af: 

• Maria Hag, Region Hovedstaden 

• Julie Thalia Reventlow, Region Hovedstaden 

• Anne Marie Fabricius, Region Hovedstaden 

• Mads Georg Møller, Region Hovedstaden 

• Susanne Pedersen, Region Sjælland 

• Eline Begtrup Weeth, Region Syddanmark 

• Karin Birn Nielsen, Region Midtjylland 

• Winnie Hyldegaard, Region Midtjylland 

• Børge Hvidberg, Region Midtjylland 

• Christian Andersen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer 
 
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og Region Midtjylland, og erfarings-
opsamlingen er udgivet af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. 
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2.  Sammenfatning 

2.1 Baggrund og formål 

Denne erfaringsopsamling sammenstiller erfaringsbaserede reduktionsfaktorer. Sam-
men med poreluftresultater kan disse anvendes til at estimere poreluftens forure-
ningsbidrag til indeluften i overliggende eksisterende boliger, når bygningens bund-
plade (terrændæk eller kælderdæk) udgøres af et sammenhængende in-situ støbt 
betondæk (støbt på stedet og ikke bestående af præfabrikerede elementer). Bygnin-
gens bundplade er i det følgende kaldt betondækket. 
 
Formålet med projektet er at opdatere og udvide den tidligere erfaringsopsamling, 
/1/, med data fra flere sager, som er blevet undersøgt siden udgivelsen af /1/. Herun-
der at foretage udvidede dataundersøgelser for forhold, som forventes at kunne 
have betydning på reduktionsfaktorens størrelse, f.eks. gulvtykkelse eller tilstedevæ-
relse eller fravær af synlige revner/sprækker i betondækket. Ved inddragelse af flere 
og nyere datasæt opnås der en større styrke i konklusionerne. 
 
Erfaringsopsamlingens resultater er primært anvendelige ved risikovurdering for sa-
ger, hvor der ikke er udført indeluftmålinger, f.eks. i forbindelse med undersøgelser, 
hvor der ønskes en indledende risikovurdering ift. indeluften. Erfaringsopsamlingens 
resultater kan også anvendes i situationer, hvor forureningens bidrag til indeluften 
ikke kan fastlægges ud fra indeluftmålinger, f.eks. ifm. olieforureninger, hvor bag-
grundskoncentrationen fra interne kilder ofte overstiger afdampningskriterierne /2/. 

2.2 Hovedresultater 

I databehandlingen indgår undersøgelsesresultater fra alle fem danske regioner for-
delt på i alt 161 lokaliteter (kildeejendomme og naboer samt enkeltboliger i ejen-
domme med flere boliger), som hver har dannet grundlag for beregning af én eller 
flere reduktionsfaktorer. I alt er der beregnet 382 reduktionsfaktorer. For alle lokali-
teter er det gældende, at bygningerne er etableret med in-situ støbt betondæk. 
 
For hvert datasæt er den erfaringsbaserede reduktionsfaktor beregnet som poreluft-
koncentrationen divideret med indeluftkoncentrationen. Til at håndtere rumlige vari-
ationer i de enkelte datasæt, er poreluftkoncentrationen beregnet som et arealvæg-
tet gennemsnit, mens indeluftkoncentrationen er beregnet som et aritmetisk gen-
nemsnit, svarende til databehandlingen i /1/. 
 
I erfaringsopsamlingen er der estimeret reduktionsfaktorer på mellem ca. 1,6 og 
12.000. 10% af reduktionsfaktorerne er mindre end 15, 50% er mindre end 124, mens 
10% er større end 1.098. 
 
Udover opstilling af generelt anvendelige erfaringsbaserede reduktionsfaktorer har 
det været projektets formål at undersøge, om specifik viden om en given lokalitet 
kan give anledning til en differentieret anvendelse af de erfaringsbaserede redukti-
onsfaktorer. Det kunne f.eks. være, om betongulv uden synlige revner og sprækker 
kan give anledning til anvendelse af en højere reduktionsfaktor. Til dette formål er 
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der dels gennemført en statistisk multivariatanalyse samt en række dybdegående 
analyser, der tager udgangspunkt i specifik viden om de enkelte lokaliteter i erfa-
ringsopsamlingen. På baggrund af de gennemførte analyser har det ikke været muligt 
at udpege enkeltforhold, som berettiger anvendelse af specifikke reduktionsfaktorer, 
der afviger fra den generelle (Bilag 5). De gennemførte analyser understreger, at ind-
trængningen af poreluft sker i et meget komplekst samspil mellem mange forskellige 
og ofte modsatrettede parametre. 

2.3 Fremadrettet anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor 

En erfaringsbaseret reduktionsfaktor finder naturligt anvendelse som led i indle-
dende vurderinger af, om der bør udføres indeluftmålinger i en given sag, og for eksi-
sterende byggeri i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at kvantificere poreluftens bi-
drag til indeluften ved direkte måling i indeluften, f.eks. når der er stor risiko for bety-
dende interne bidrag (ofte ifm. olieforurening). Dertil kan de finde anvendelse i til-
fælde, hvor forudsætningerne for anvendelse af JAGG-modellen ikke er opfyldt. 
Dette vil ofte være tilfældet på lokaliteter, hvor gulvbelægning og/eller inventar 
umuliggør en tilbundsgående visuel inspektion af betondækket. 
 
Erfaringsopsamlingen er primært baseret på sager med TCE og PCE, men den erfa-
ringsbaserede reduktionsfaktor fra projektet kan også finde anvendelse for andre 
stoffer/stofgrupper. Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan anvendes for flere 
chlorerede ethaner og ethener, samt nedbrydningsprodukter heraf, og for oliekom-
ponenter (TVOC, toluen, ethylbenzen og xylener). Den erfaringsbaserede reduktions-
faktor kan derimod ikke anvendes for stoffer med lavere afdampningskriterier (ADK < 
ca. 1 µg/m³) og/eller stoffer der typisk kun påvises i lavere poreluftkoncentrationer (< 
ca. 10 µg/m3 i gennemsnit), såsom f.eks. vinylchlorid, benzen, chlorphenoler og PFAS-
forbindelser (se afsnit 5.2). 
 
Hvilken reduktionsfaktor kan man så med rimelighed anvende til risikovurderinger på 
fremtidige sager med eksisterende byggeri, hvis kendskabet til lokaliteten er begræn-
set? Valget af reduktionsfaktor vil få konsekvenser i forhold til antallet af korrekte ud-
fald af risikovurderingerne, og dermed også for antallet af forkerte udfald. Hvis re-
duktionsfaktoren sættes lavt, så vil der være et større antal af lokaliteter, hvor der ud 
fra poreluftkoncentrationerne vurderes at være en risiko for indeluften, men hvor bi-
draget reelt overholder afdampningskriteriet (falsk positive), end hvis reduktionsfak-
toren sættes højt. Ved en højt sat reduktionsfaktor vil der være et større antal af lo-
kaliteter, hvor der ud fra poreluftkoncentrationerne vurderes ikke at være risiko for 
indeluften, men hvor bidraget reelt overskrider afdampningskriteriet (falsk negative), 
end hvis reduktionsfaktoren sættes lavt. Til vurderingen af konsekvensen for valget af 
en reduktionsfaktor, er der udarbejdet et krydsplot som redskab. For datagrundlaget 
i erfaringsopsamlingen kender vi det rigtige indeluftbidrag (= den gennemsnitlige in-
deluftkoncentration) og dermed det korrekte udfald af risikovurderingen (indeluft-
koncentrationen over eller under afdampningskriteriet). Dermed er det muligt at 
estimere, i hvor mange tilfælde en valgt erfaringsbaseret reduktionsfaktor vil give an-
ledning til et korrekt udfald, et falsk positivt udfald eller falsk negativt udfald af risiko-
vurderingen. Krydsplottet er uddybende beskrevet i afsnit 6.4. 
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Fastlæggelse af reduktionsfaktoren må nødvendigvis tage udgangspunkt i en grad af 
risikovillighed, hvor ulemperne ved henholdsvis falsk positive og falsk negative udfald 
afvejes mod hinanden. Dertil kan der argumenteres for, at det har en større 
sundhedsmæssig konsekvens, hvis vi vurderer at der ikke er risiko, når det reelle po-
reluftbidrag til indeluften er 20 gange afdampningskriteriet (ADK), end hvis det er 2 
gange ADK. Jo større reduktionsfaktor, der anvendes, jo større risiko er der for falsk 
negative risikovurderinger, hvor store overskridelser af afdampningskriteriet overses. 
 
I forhold anbefaling af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor til fremadrettet anven-
delse, er balancen imellem hensynet til flest mulige korrekte risikovurderinger og 
færrest mulige falske vurderinger (positive og negative), samt konsekvensen af de fal-
ske vurderinger, belyst ved at se på det samlede erfaringsgrundlag. På denne bag-
grund understøtter datagrundlaget, at der til fremadrettet brug kan vælges en erfa-
ringsbaseret reduktionsfaktor i intervallet 70-140. Fremadrettet vil dette være i over-
ensstemmelse med nuværende praksis og anvendelse af MST reduktionsfaktor 100. 
 
Reduktionsfaktorerne i erfaringsopsamlingen gælder for bygninger/rum med sam-
menhængende in-situ støbt betondæk, med en betontykkelse på minimum 5 cm, 
uanset om disse er armerede eller ej. Sammenhængende in-situ støbte betondæk 
kan forventes at være >5 cm tykke, medmindre der foreligger konkret viden om det 
modsatte. Det er ikke en forudsætning, at betondækket kan inspiceres visuelt, og det 
er heller ikke en forudsætning, at betonen er helt uden almindeligt forekommende 
revner og/eller huller. 
 
Anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor er ikke underlagt en specifik for-
udsætning om bygningens/rummets luftskifte eller et fuldstændigt fravær af direkte 
spredningsveje. Det væsentlige ift. disse faktorer er at der skal være, eller kan forven-
tes at være, tale om almindelige forhold, så de aktuelle forhold kan forventes at være 
repræsenteret af erfaringsopsamlingens datamateriale. 
 
Ved fremadrettet brug af den erfaringsbaserede reduktionsfaktor forudsættes det, at 
forudsætningerne herfor er opfyldt (se afsnit 5.6). Herefter kan indeluftbidraget esti-
meres ved at dividere poreluftkoncentrationen med den erfaringsbaserede redukti-
onsfaktor. Poreluftkoncentrationen kan enten være en maksimalværdi fra den gen-
nemførte undersøgelse, et aritmetisk gennemsnit eller et arealvægtet gennemsnit, 
hvis datasættet egner sig til beregning af et sådant. Anvendelse af en maksimal pore-
luftkoncentration eller et aritmetisk gennemsnit vil som oftest medføre et mere kon-
servativt estimat for poreluftens bidrag til indeluften end anvendelse af et arealvæg-
tet gennemsnit. 
 
Hvis der i nærtliggende kloaksamlebrønde eller ved måling bag vandlås er påvist væ-
sentlig forurening med de undersøgte stoffer, bør spredning via kloak undersøges in-
den den erfaringsbaserede reduktionsfaktor evt. anvendes, da forureningsbidrag fra 
kloak til indeluft ikke reduceres over betondækket. 
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3. Indledning 

Indtrængning af flygtige forureningskomponenter fra en underliggende jord- eller 
grundvandsforurening til en bolig, kan udgøre en risiko for kvaliteten af boligens in-
deluft. For at afgøre, om bidraget fra den underliggende forurening medfører et uac-
ceptabelt bidrag til boligens indeluft, har vi i Danmark tradition for at udføre trinvise 
forureningsundersøgelser og trinvise risikovurderinger, som gradvist baseres på et 
større og større vidensgrundlag, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6 og 7, 1998 /4/. 
 
Som redskaber til en indledende vurdering af bidraget fra en underliggende poreluft-
forurening til indeluften i en bolig med betondæk, blev med /4/ indført hhv. (i) JAGG-
beregninger og (ii) Miljøstyrelsens reduktionsfaktor på 100. Ved publikationen af /1/ i 
2013 kunne disse suppleres med erfaringsbaserede reduktionsfaktorer, stammende 
fra 49 datasæt fra undersøgelser udført af de danske regioner. Disse redskaber til 
vurdering af poreluftbidraget til indeluften kan benyttes under forskellige forudsæt-
ninger, som er beskrevet nærmere i afsnit 3.1. 
 
Baggrunden for nærværende projekt er, at der efter udgivelsen af /1/ har været et 
ønske om at udvide datagrundlaget for de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer, hvil-
ket har været hovedformålet for dette projekt. 

3.1 Estimering af poreluftbidrag til indeluften 

Poreluftbidraget til indeluften på et givent tidspunkt, på en given lokalitet med be-
tondæk, er resultatet af et kompliceret samspil mellem følgende forhold, hvoraf 
nogle igen afhænger af andre faktorer /1/: 

• poreluftkoncentrationen og -fordelingen under betondækket, 

• betondækkets tykkelse og beskaffenhed, 

• indtrængningsveje og deres placering ift. poreluftforureningen, 

• differenstrykket mellem poreluften og indeluften, 

• bygningens/rummets luftskifte. 
 
I den trinvise tilgang til undersøgelser og risikovurdering, kan forskellige strategier 
(forud for dette projekt) benyttes til at estimere poreluftbidraget til indeluften: 

1. Måling i poreluft og anvendelse af Miljøstyrelsens JAGG-model, /4/. 
2. Måling i poreluft og anvendelse af Miljøstyrelsens reduktionsfaktor 100, /4/. 
3. Måling i poreluft og anvendelse af de fra 2013 erfaringsbaserede reduktions-

faktorer, /1/. 
4. Måling direkte i indeluften. 

 
For anvendelse af strategi 1, 2 og 3 er der en række forudsætninger, som skal opfyl-
des. Disse forudsætninger er beskrevet uddybende i det følgende. 
 
De fire eksisterende strategier til estimering af poreluftbidraget til indeluften, er ba-
seret på forskellige forudsætninger. Forudsætninger og anvendelsesområder for de 
fire strategier er opsummeret i nedenstående Tabel 3.1, der kan benyttes som guide 
ift. valg af strategi (eksisterende strategier). 
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Strategi Poreluft-
måling 

ikke mu-
ligt 

Ikke mu-
ligt at be-
sigtige be-

tondæk 

Type af bundplade Betontyk-
kelse 

Der er di-
rekte spred-

ningsveje 

Der er  
interne 
bidrag 

&Beton Andet (cm) Ja Nej Ja Nej 

1. Modellering i JAGG, /4/ (-) - + - Ingen krav - @ (+) + + 

2. Miljøstyrelsens redukti-
onsfaktor 100, /4/ 

(-) - + - ≥ 8 - @ (+) + + 

3. Tidligere erfaringsbase-
rede reduktionsfaktorer, 
2013 /1/ 

(-) + + - ≥ 5 +* + + + 

4. Måling direkte i indeluften + + + + Ingen krav + + - + 
 & in-situ støbt beton (ikke elementbyggeri). 
 + Kan håndtere dette. – Kan ikke håndtere dette. 
 (-) Kan håndtere dette via prøver fra andre medier og fugacitetsberegning. 
 (+) Skal afklares sideløbende, som en del af undersøgelserne. 
 +* Gælder mindre almindelige revner og huller i betondækket, samt øvrige almindeligt forekom-

mende spredningsveje (se afsnit 5.4 for diskussion af dette forhold). 
 - @ For forudsætninger om direkte spredningsveje, se afsnit 3.1.1. 

Tabel 3.1 Sammenstilling af forudsætninger og anvendelsesområder for eksiste-
rende strategier til estimering af poreluftbidrag til indeluften. 

Her gives et eksempel på læsningen af Tabel 3.1 for strategi 1 Modellering i JAGG (se 
også afsnit 3.1.1): 

• JAGG kan anvendes selvom poreluftmåling ikke er mulig. I så fald skal pore-
luftkoncentrationen estimeres fra en jord- eller grundvandsprøve via en fuga-
citetsberegning. 

• JAGG kan ikke benyttes, når det ikke er muligt at besigtige betondækket, da 
det er en forudsætning for anvendelse af JAGG, at der ikke er revner, spræk-
ker eller huller i betondækket. 

• JAGG kan anvendes når der er in-situ støbt betondæk; ikke hvis betondækket 
er elementbyggeri eller hvis terrændækket består af andre materialer. 

• JAGG kan benyttes uden krav til betontykkelsen. 

• JAGG kan benyttes hvis der ikke er direkte spredningsveje, og dette skal af-
klares/dokumenteres som en del af undersøgelserne. Alternativt skal bidra-
get fra direkte spredningsveje kvantificeres ved særskilte undersøgelser.  

• JAGG kan benyttes uanset om der forekommer interne bidrag eller ej. 
 
Som det fremgår af tabellen, kan Miljøstyrelsens reduktionsfaktor 100 primært ses 
som et alternativ til anvendelse af Miljøstyrelsens JAGG-model. Det samme gælder 
for de i 2013 erfaringsbaserede reduktionsfaktorer (jf. /1/), blot med den forskel, at 
erfaringsbaserede reduktionsfaktorer medtager poreluftbidrag via almindeligt fore-
kommende spredningsveje (se afsnit 5.4 for diskussion af dette forhold).  
 
Direkte måling i indeluften kan benyttes under alle forudsætninger, men er ikke eg-
net, hvis der forekommer betydende interne bidrag. I visse tilfælde kan specielle ana-
lyseteknikker dog benyttes ved direkte måling i indeluften til at skelne imellem in-
terne bidrag og poreluftbidrag, f.eks. GC-MS screening eller ChemFingAir. 
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Både JAGG, Miljøstyrelsens reduktionsfaktor 100 og erfaringsbaserede reduktionsfak-
torer (jf. /1/), forudsætter, at der er et in-situ støbt betondæk (ikke elementbyggeri), 
og mens JAGG og Miljøstyrelsens reduktionsfaktor 100 forudsætter at betondækket 
er synligt så det kan inspiceres, så er dette ikke en forudsætning for anvendelse af er-
faringsbaserede reduktionsfaktorer (jf. /1/). 
 
I de følgende afsnit diskuteres strategierne til at estimere poreluftens bidrag til in-
deluften på baggrund af koncentrationer målt under betondækket og en ”beregning” 
fra poreluft til indeluft (dvs. strategi 1-3 i Tabel 3.1). 

3.1.1 Anvendelse af JAGG-modellen eller MST reduktionsfaktor 100 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7, 1998, kan bidraget til indeluften 
fra en underliggende poreluftforurening estimeres på to forskellige måder /4/. 
 
Indeklimamodulet i JAGG-modellen kan benyttes til at estimere poreluftbidraget til 
indeluften. Disse beregninger forudsætter, at der er tale om et in-situ støbt beton-
dæk. Med efterfølgende revideringer af modellen kan der regnes på såvel armerede 
som uarmerede betondæk og betonklaplag. Anvendelse af JAGG forudsætter, at der 
ikke er synlige revner og sprækker omkring f.eks. rørgennemføringer mv. /4/. Der-
med forudsættes det implicit, at hele betongulvet kan besigtiges, samt at der ikke er 
tale om betydende direkte spredningsveje fra poreluft til indeluft. Armerede beton-
dæk vil med ”normale” forudsætninger mht. betontykkelse, armering, rumdimensio-
ner, udluftning, differenstryk over betondækket mv., medføre en reduktionsfaktor 
for poreluftens bidrag til indeluften, på i størrelsesordenen 130-250, mens beregnin-
ger for uarmerede betongulve typisk medfører reduktionsfaktorer på i størrelsesor-
denen 5-20. 
 
Miljøstyrelsen anfører, at en reduktionsfaktor på 100 anses som værende et konser-
vativt skøn over reduktion af poreluftkoncentrationens bidrag til indeluften i største-
delen af dansk boligbyggeri. Ved anvendelsen af en reduktionsfaktor på 100 forud-
sættes det, at der ikke er utætheder ved rørgennemføringer eller lignende, og at byg-
ningen har passiv ventilation og et luftskifte på i størrelsesordenen 0,3 gange pr. time 
/4/. I praksis forudsættes det ligeledes, at bygningens terrændæk er af in-situ støbt 
beton, og at der ikke er anvendt f.eks. betonelementer. I /4/ henvises ift. en redukti-
onsfaktor 100 til en JAGG-beregning, som er udført med 8 cm armeret beton, en 
loftshøjde på 2,3 m og et differenstryk over betondækket på 5 Pa. 
 
Afgørende forudsætninger for anvendelse af JAGG-modellen eller en reduktionsfak-
tor på 100 er, at der er tale om et in-situ støbt betondæk, og at der ikke er synlige 
revner og sprækker i betondækket, eller betydende bidrag via direkte sprednings-
veje, herunder via hulmure og kloakker/faldstammer eller i tilknytning til øvrige rør-
gennemføringer og installationer. 
 
Ovenstående forudsætninger begrænser anvendelsen af JAGG-modellen og en re-
duktionsfaktor på 100, da det i konkrete sager ofte er svært at sikre, at forudsætnin-
gerne er opfyldt. I praksis vil gulvbelægninger, fodlister og inventar f.eks. ofte forhin-
dre en inspektion af hele betondækket, hvormed det ikke er muligt at sikre, at der 
ikke er revner eller sprækker i dækket. Dertil kommer, at de tekniske redskaber til en 
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kvantitativ vurdering af poreluftbidraget fra eventuelle direkte spredningsveje pt. er 
begrænsede /3/. 

3.1.2 Anvendelse af tidligere erfaringsbaserede reduktionsfaktorer (jf. /1/) 

Ved udgivelsen af /1/ i 2013 blev det muligt at estimere bidraget til indeluften fra en 
underliggende poreluftforurening vha. reduktionsfaktorer opstillet på baggrund af er-
faringer fra allerede gennemførte undersøgelser – dvs. erfaringsbaserede reduktions-
faktorer. 
 
Anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer i /1/ er bundet af en forud-
sætning om, at der er sammenhængende, in-situ støbt betondæk af min. 5 cm tyk-
kelse, men er ikke bundet af en forudsætning om totalt fravær af revner, huller eller 
direkte spredningsveje.  Herunder er det ikke en forudsætning, at revner mv. kan 
ses/konstateres eller om de er undersøgt. Anvendelsen af de erfaringsbaserede re-
duktionsfaktorer i /1/ er dog indirekte bundet af en forudsætning om at der er et al-
mindeligt omfang af revner, sprækker, huller og direkte spredningsveje; et omfang 
som kan forventes at være repræsenteret i de sager som indgår i erfaringsopsamlin-
gens datamateriale. 
 
For anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer i /1/ gælder en tilsva-
rende forudsætning vedr. bygningens ventilation, der blot skal ligge i normalområdet, 
svarende til at ventilationsforholdene kan forventes at være repræsenteret i erfa-
ringsopsamlingens datamateriale. 
 
I /1/ er det bl.a. anført, at der kan anvendes en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 
34 (idet forudsætningen er at max 10% af reduktionsfaktorerne er under en redukti-
onsfaktor på 34), uanset om der er viden om revner og sprækker mv. og, at 27% af 
reduktionsfaktorerne er < 100. I /1/ er det ligeledes anført, at der, ved et skærpet da-
tagrundlag på min. 5 poreluftprøver/100 m2 og min. 5 poreluftprøver i alt, kan anven-
des en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 87 (da 10% af reduktionsfaktorerne er 
under 87 under disse forhold), uanset om der er viden om revner og sprækker mv. De 
erfaringsbaserede reduktionsfaktorer i /1/ forudsætter anvendelse af et arealvægtet 
gennemsnit for poreluftkoncentrationen eller en maksimal poreluftkoncentration. 
 
På trods af de mindre strenge forudsætninger for anvendelsen, så har de erfaringsba-
serede reduktionsfaktorer i /1/ ikke vundet anvendelse i branchen siden publikatio-
nen i 2013. Den begrænsede udbredelse kan muligvis hænge sammen med, at anbe-
falingerne i /1/ kun er baseret på data fra 26 lokaliteter, omfattende i alt 49 erfa-
ringsbaserede reduktionsfaktorer – altså et forholdsvist spinkelt datagrundlag.  

3.2 Formål 

Formålet med nærværende projekt er at opdatere og udvide den tidligere erfarings-
opsamling, /1/, med data fra flere sager, undersøgt i perioden frem til projektopstar-
ten i maj 2020. 
 
Ved inddragelse af flere og nyere datasæt ønskes det at opnå en større styrke i kon-
klusionerne, og det ønskes undersøgt om lokalitetsspecifik viden om betontykkelse, 
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ventilationsforhold eller lignende kan give anledning til en differentieret anvendelse 
af højere/lavere erfaringsbaserede reduktionsfaktorer. 
 
Ifm. erfaringsbaserede reduktionsfaktorer er det nødvendigt at skelne imellem tilbli-
velse af erfaringsgrundlaget og anvendelse af erfaringsgrundlaget. Under tilblivelsen 
er det væsentligt, at de indgående datasæt er repræsentative for ”almindelige lokali-
teter”, samt at de enkelte reduktionsfaktorer så præcist som muligt afspejler den fak-
tiske reduktionsfaktor på hver lokalitet. Under anvendelsen er det væsentligt, at de 
fysiske forhold på anvendelseslokaliteten er sammenlignelige med forholdene på lo-
kaliteterne i erfaringsgrundlaget – herunder at lokaliteten/bygningen ikke adskiller 
sig væsentligt fra ”det almindelige”. 
 
Under tilblivelsen af erfaringsgrundlaget medfører ønsket om at uddrage den “reelle” 
reduktionsfaktor for hver lokalitet, at der er strengere krav til det inddragne sags- og 
datamateriale, end der er under den efterfølgende anvendelse af reduktionsfakto-
rerne. Herunder er det specielt vigtigt, at poreluftforureningen er velbeskrevet og un-
derstøtter beregning af en arealvægtet poreluftkoncentration, der kan benyttes som 
udgangspunkt for den beregnede reduktionsfaktor, jf. /1/. Derfor stammer sagsmate-
rialet, der indgår i tilblivelsen af erfaringsgrundlaget, fra videregående indeluftunder-
søgelser. Erfaringsgrundlaget kan dog sagtens fremadrettet anvendes på mindre vel-
beskrevne forureningssituationer, herunder til at vurdere, om en poreluftforurening 
kan give anledning til en risiko ved en fremtidig følsom arealanvendelse. 
 
For at understøtte anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer på sager 
med et vidensgrundlag, der ikke modsvarer de velbeskrevne videregående sager, er 
der gennemført konsekvensanalyser af anvendelse af hhv. et aritmetisk gennemsnit 
og en maksimalværdi til repræsentation af poreluftkoncentrationen, jf. Bilag 1. 

3.3 Læsevejledning 

I kapitel 4 præsenteres fremgangsmåden for dataindsamlingen og de screeningskrite-
rier, der er benyttet ved indsamling af egnet sagsmateriale til opstilling af de erfa-
ringsbaserede reduktionsfaktorer. I kapitel 5 opridses forudsætningerne for den 
fremadrettede anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor fra nærværende 
rapport. I kapitel 6 gennemgås erfaringsopsamlingens hovedresultater og redska-
berne til valg af reduktionsfaktor diskuteres, ligesom rapportens anbefalinger er be-
skrevet heri. 
 
Bilag 1 til Bilag 5 indeholder specifikke dataanalyser. Bilagene indeholder således den 
grundlæggende information i forhold til at opnå en tilbundsgående forståelse af data 
og tolkningen af data. 
 
Til rapporten er der tre elektroniske appendikser. Appendiks 1 indeholder en sam-
menstilling af sagsoplysningerne og datamaterialet (Excel), mens Appendiks 2 inde-
holder sagsspecifikke oplysninger, situationsplaner med behandlede poreluft- og in-
deluftkoncentrationer (pdf). Appendiks 3 indeholder et eksternt notat om en multiva-
riatanalyse, udført på de indsamlede data (pdf).  
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4. Dataindsamling, -udvælgelse og -behandling  

4.1 Dataindsamling 

Ved opstilling af objektive screeningskriterier for udvælgelse af de sager, der indgår i 
erfaringsgrundlaget, er det tilstræbt, at resultaterne kan betragtes som retvisende og 
repræsentative ift. de typer af bygninger, der generelt udføres undersøgelser og risi-
kovurderinger på i de 5 regioner. 
 
For at sikre, at sagsmaterialet, der ligger til grund for erfaringsopsamlingen, giver et 
solidt grundlag for estimering af troværdige reduktionsfaktorer, som afspejler nyeste 
undersøgelsespraksis, er der fremsendt en liste med objektive kriterier til regionerne 
i forbindelse med deres sagsudvælgelse. Sagerne skulle således, som udgangspunkt, 
opfylde følgende kriterier: 

a) Bolig med betondæk mod jord. 
b) Undersøgelser gennemført i perioden 2013 til 2020 – evt. med flere runder. 
c) PCE/TCE-forurening i poreluften (ikke oliestoffer). 
d) Ikke påvirkning fra igangværende aktiviteter med chlorerede opløsningsmid-

ler, f.eks. aktiv drift af renseri. 
e) Tidsmæssigt samhørende prøver i poreluft og indeluft i førstkommende 

etage. 
f) Ingen igangværende afværgeaktiviteter under måleperioder – alm. mekanisk 

rumventilation (f.eks. emhætte) er tilladt. 
 
Selvom det i forbindelse med indsamlingen af sagsmaterialet ikke var udspecificeret, 
at der skulle være tale om sammenhængende in-situ støbte betondæk, så kan det ef-
terfølgende konstateres, at sagsmaterialet reelt repræsenterer data fra lokaliteter 
med in-situ støbte betondæk. 
 
På baggrund af disse kriterier har regionerne fremsendt bruttomateriale fra i alt 172 
forureningssager, inkl. de 66 "oprindelige" sager fra /1/. Den geografiske fordeling af 
fremsendte sager er vist i Tabel 4.1. Bemærk at en sag kan dække flere boliger/lokali-
teter forurenet af samme kilde, f.eks. én kildelokalitet og flere naboejendomme. 
 

Region Antal sager 

Region Hovedstaden 58 

Region Midtjylland 37 

Region Nordjylland 12 

Region Sjælland 30 

Region Syddanmark 35 

Tabel 4.1  Geografisk fordeling af fremsendt sagsmateriale. 

Nogle af de fremsendte sager opfylder ikke alle de opstillede kriterier, men er allige-
vel medtaget i den efterfølgende proces, hvis det er vurderet, at der kan opnås re-
præsentative estimater for reduktionsfaktoren i bygninger/rum med in-situ støbt be-
tondæk. 
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Særligt ønsket om tidsmæssigt samhørende resultater fra poreluft og indeluft har 
ikke været muligt at fastholde, idet en stor del af undersøgelserne, jf. alm. undersø-
gelsespraksis, er gennemført som f.eks. en indledende runde poreluftprøver (uden 
indeluftprøver), med opfølgende målerunder omfattende indeluftprøver og supple-
rende poreluftprøver til yderligere kildekarakterisering og -afgrænsning af poreluft-
forureningen. Efterfølgende runder indeholder ofte kun indeluftprøver. 

4.2 Screening af det fremsendte sagsmateriale 

Det fremsendte sagsmateriale er gennemgået med henblik på at frasortere materi-
ale, hvor det ikke er vurderet muligt at estimere en repræsentativ reduktionsfaktor 
for mindst én bygning/ét rum med in-situ støbt betondæk. 
 
Ved screeningen er der taget udgangspunkt i følgende kriterier: 

• Der er konstateret poreluftforurening med TCE og/eller PCE under beton-
dækket i et veldefineret område. Det kan f.eks. være under en hel bolig, flere 
sammenhængende værelser eller et kælderrum. 

• Der er udført akkrediterede poreluft- og indeluftanalyser. 

• Prøvepunkternes placering, både under betondæk og i indeluften, er kendt 
og vurderes at repræsentere det udvalgte område. 

• Der er ikke foregået afværgeaktiviteter, mens målingerne er udført, herunder 
ventilation under betondæk. 

 
Ved screeningen blev bruttomaterialet for 172 fremsendte sager reduceret til 101 sa-
ger. De primære årsager til frasortering er følgende: 

• Poreluft- og indeluftprøver er ikke rumligt samhørende, da prøverne ikke er 
udtaget i de samme områder af bygningen. 

• Der er ikke udtaget indeluftprøver i førstkommende etage over betondæk. 

• Tilstedeværelse af andre gulvkonstruktioner end sammenhængende in-situ 
støbt betondæk (f.eks. trædæk, krybekælder, klaplag, huldæk e.l.). Erfarings-
materialet repræsenterer hovedsageligt sammenhængende in-situ støbte be-
tondæk med en tykkelse på >5 cm. 

• Poreluftprøverne forventes ikke at karakterisere kildestyrken for forurenin-
gen; f.eks. hvis der kun er udtaget poreluftprøver udenfor bygningens fodaf-
tryk, mens kilden forventes at ligge under bygningens fodaftryk. 

• Der er meget lave poreluftkoncentrationer under betondækket, herunder 
mange indhold under detektionsgrænsen ('non detects'). 

 
Det bemærkes, at de frasorterede undersøgelser ikke betragtes som dårligt belyst ift. 
de opstillede undersøgelsesformål. Undersøgelserne er blot ikke fundet egnet til at 
understøtte beregning af en troværdig reduktionsfaktor for bidraget fra en poreluft-
forurening til indeluften i bygninger/rum med sammenhængende in-situ støbte be-
tondæk. 

4.3 Det endelige datagrundlag 

Materialet for de 101 sager indeholder i alt 161 lokaliteter (kildeejendomme og na-
boejendomme samt enkeltboliger i ejendomme med flere boliger). De 161 lokaliteter 
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har hver dannet grundlag for beregning af én eller flere reduktionsfaktorer. I alt er 
der beregnet 382 reduktionsfaktorer baseret på poreluft- og indeluftkoncentrationer 
af chlorerede opløsningsmidler. Herunder er der inddraget nogle få datasæt for an-
dre chlorerede ethaner/ethener end TCE og PCE, hvor disse komponenter er vurderet 
at kunne lægges til grund for beregning af en repræsentativ reduktionsfaktor. 
 
Screeningsprocessen frem til det endelige datagrundlag fremgår af Figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1  Screening af datagrundlaget for erfaringsopsamlingen. 

Den geografiske fordeling af de lokaliteter og reduktionsfaktorer, som er inddraget i 
erfaringsopsamlingen, er opsummeret i Tabel 4.2. Som det fremgår af tabellen, er er-
faringsopsamlingen bredt geografisk funderet, men med hovedvægt i Region Syddan-
mark og Region Hovedstaden. 
 

Region Antal 
sager 

Antal 
lokaliteter 

Antal 
reduktionsfaktorer 

Region Hovedstaden 33 38 101 

Region Midtjylland 18 30 74 

Region Nordjylland 8 8 15 

Region Sjælland 13 13 41 

Region Syddanmark 29 72 151 

Sum 101 161 382 

Tabel 4.2 Geografisk fordeling af sager, lokaliteter og reduktionsfaktorer (382 stk.), 
som ligger til grund for erfaringsopsamlingen. 

4.4 Indsamlede sagsoplysninger 

Ved gennemgangen af de 161 egnede lokaliteter er alle væsentlige oplysninger, ift. 
sporbarhed og forhold med betydning for poreluftindtrængning/risikovurdering og 
den efterfølgende databehandling, noteret for hver bygning/rum/område tilhørende 
en reduktionsfaktor, jf. Appendiks 1: 

• internt lokalitetsnr. og region (adresse er kendt af projektgruppen),  

• etage (kælder eller stueplan), 

• geologi under betondæk ift. poreluft målepunkt (0-1 meter) 

• betontykkelse, 

• oplysning ift. synlige revner, sprækker eller huller, 

• oplysninger om armering af betondæk, 

• ejendommens opførelsesår, 

• betondækkets etableringsår, 

• loftshøjde, 

172 sager fremsendt 
af regionerne

101 sager egnet til 
estimering af 

reduktionsfaktor på 
161 lokaliteter

382 estimater på 
reduktionsfaktorer 

231 for PCE
142 for TCE

5 for cis-1,2-DCE
2 for trans-1,2-DCE

2 for 1,1,1-TCA
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• oplysninger om rumventilation, 

• luftskifte, 

• oplysninger om direkte spredningsveje, f.eks. kloak, 

• areal af område for estimeret reduktionsfaktor, 

• antal af poreluftmålinger i område for reduktionsfaktor, 

• antal af indeluftmålinger i område for reduktionsfaktor, 

• poreluftprøvetæthed (antal prøver pr. 100 m²), 

• måned og år for nedtagning af ATD-/ORSA-rør (indeluftmålinger), 

• stof (PCE, TCE, cis-/trans-1,2-DCE, TCA), 

• aritmetisk gennemsnit af indeluftkoncentrationen i område for reduktions-
faktor, 

• arealvægtet gennemsnit af poreluftkoncentrationen, 

• aritmetisk gennemsnit for poreluftkoncentrationer i område for reduktions-
faktor, 

• maksimalt påvist poreluftkoncentration i område for reduktionsfaktor, 

• reduktionsfaktor baseret på hhv. arealvægtet gennemsnit, aritmetisk gen-
nemsnit og maksimal poreluftkoncentration. 

 
Sagsmaterialet har kun meget sjældent indeholdt oplysninger om armeringsforholdet 
for betondækket, hvorfor denne information ikke er inddraget i erfaringsopsamlin-
gen. Der er dog ikke grund til at antage, at betondækkene i de inddragede sager ad-
skiller sig fra regionernes øvrige sager ift. fordelingen imellem armerede og uarme-
rede betongulve, hvorfor erfaringsgrundlaget vurderes at være repræsentativt i for-
hold til fremtidige undersøgelser på eksisterende bygninger, uanset armeringsfor-
hold. 
 
Det pointeres, at der ikke er frasorteret lokaliteter med almindeligt forekommende 
svindrevner eller mindre huller i betondækket (f.eks. omkring VVS-installationer), el-
ler almindeligt forekommende direkte spredningsveje fra poreluft til indeluft (f.eks. 
kloakker, hulmure mv.). Erfaringsgrundlaget vurderes i denne henseende at være re-
præsentativt i forhold til fremtidige undersøgelser på eksisterende bygninger. 
 
De indsamlede data er oversigtsmæssigt sammenstillet i Appendiks 1, og det detalje-
rede datagrundlag for hver sag er vist i Appendiks 2. 

4.5 Databehandling ved beregning af reduktionsfaktorer 

Reduktionsfaktoren beregnes som poreluftkoncentrationen under betondækket (se 
afsnit 4.5.1) divideret med indeluftkoncentrationen for samme forureningskompo-
nent (se afsnit 4.5.2). 
 
Ved vurderingen af hvilke områder på de enkelte lokaliteter, der er egnet til bereg-
ning af reduktionsfaktorer, er to forhold inddraget i overvejelserne: i) dækning med 
poreluftpunkter og ii) dækningen med indeluftmålinger, så der er bedst mulig rumlig 
overensstemmelse imellem de to områder. 
 
I databehandlingen er analyseresultater under analysemetodens detektionsgrænse 
sat lig med detektionsgrænsen. I situationer, hvor relativt mange af de indgående 
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analyseresultater (oftest i indeluften) viser indhold under detektionsgrænsen, vil der 
være usikkerhed omkring den nøjagtige reduktionsfaktor. Med antagelsen om at ind-
holdet i disse indeluftanalyser er lig detektionsgrænsen (frem for halvdelen af detek-
tionsgrænsen eller nul), vil dette umiddelbart medføre et konservativt/lavt estimat 
på reduktionsfaktoren. Konsekvensen af dette valg er behandlet i Bilag 3.2 og er kort 
opsummeret i det følgende. 
 
Reduktionsfaktoren beregnes som poreluftkoncentrationen divideret med indeluft-
koncentrationen, og detektionsgrænsen lægger en nedre grænse for hvor lave in-
deluftkoncentrationer, der kan påvises. Dette lægger en øvre grænse for, hvor høje 
reduktionsfaktorer der kan beregnes, og, specielt for lokaliteter med lave poreluft-
koncentrationer (og mange indeluftresultater under detektionsgrænsen), vil dette 
medføre en øvre grænse for de beregnede reduktionsfaktorer. Problemstillingen er 
behandlet i Bilag 3 og samlet vurderes tilgangen at være acceptabel, idet konsekven-
sen for reduktionsfaktoren vil være konservativ (reduktionsfaktoren vil i disse til-
fælde blive estimeret til at være lavere end den reelt er). 

4.5.1 Fastsættelse af poreluftkoncentrationen under betondæk 

Ved beregning af reduktionsfaktorer på baggrund af en indeluftkoncentration og en 
poreluftkoncentration, er det væsentligt at definere, hvad der menes med poreluft-
koncentrationen. I tidligere studier har der været taget udgangspunkt i hhv. det are-
alvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen /1/ og den højeste målte pore-
luftkoncentration /5/. Der kunne også benyttes et aritmetisk gennemsnit for pore-
luftkoncentrationen. 
 
Som i den tidligere erfaringsopsamling /1/ er de erfaringsbaserede reduktionsfakto-
rer i dette studium baseret på arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentratio-
nen. Rationalet herfor gennemgås i det følgende. 
 
Hver type af repræsentation af poreluftkoncentrationen har fordele og ulemper, som 
dels er relateret til, hvor let de lader sig uddrage af datamaterialet og dels deres rum-
lige vægtning af flere poreluftpunkter. Både den maksimale poreluftkoncentration og 
det aritmetiske gennemsnit er forholdsvist hurtigt at uddrage/anvende og kræver 
ikke software eller speciel ekspertise, mens beregning af et arealvægtet gennemsnit 
kræver specialsoftware og er mere tidskrævende at beregne. 
 
Ved anvendelse af den maksimale poreluftkoncentration, tages den rumlige fordeling 
og udstrækning af poreluftskyen ikke i betragtning, og det antages implicit, at den 
maksimale koncentration alene er repræsentativ for risikopotentialet. Om den maksi-
male koncentration repræsenterer et stort eller et lille areal, har ingen betydning, når 
den maksimale koncentration anvendes for poreluftkoncentrationen under beton-
dækket.  
 
Både ved anvendelse af det aritmetiske og det arealvægtede gennemsnit er udgangs-
punktet, at poreluftforureningen har en rumlighed, som bør tages i betragtning. For 
det aritmetiske gennemsnit tillægges alle punkter den samme rumlige vægt, og punk-
ternes beliggenhed ift. hinanden er underordnet. Ved det arealvægtede gennemsnit 
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tages hensyn til både poreluftkoncentrationernes størrelse og målepunkternes ind-
byrdes placering/arealdækning. 
 
Forskellen på de forskellige repræsentationer af poreluftkoncentrationen er illustre-
ret via et fiktivt eksempel for PCE i Figur 4.2. 
 

 
Figur 4.2 To poreluftforureninger med PCE under gulv. 

Hvis man intuitivt skal vurdere hvilken af de to poreluftforureninger i Figur 4.2, der 
har det største risikopotentiale ift. en uacceptabel påvirkning af indeluften med PCE, 
så vil de fleste pege på den venstre, da de høje poreluftkoncentrationer har en større 
arealmæssig udbredelse i denne situation.  
 
De to poreluftforureninger er kontureret på baggrund af hhv. 9 og 12 poreluftkon-
centrationer, jf. Figur 4.3, hvor de tre ekstra punkter i den højre figur stammer fra en 
supplerende poreluftundersøgelse omkring poreluftforureningens hotspot. 

 

 
Figur 4.3  To poreluftforureninger med PCE under gulv, inkl. prøvepunkter og pore-

luftkoncentrationer (i parenteser). 
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Tabel 4.3 opsummerer de forskellige måder at repræsentere risikopotentialet i pore-
luftforureningerne for de to situationer i Figur 4.3, hhv. den maksimale poreluftkon-
centration, det aritmetiske gennemsnit og det arealvægtede gennemsnit. 
 

Repræsentativ poreluft-
koncentration (µg/m3) 

Figur 4.3 
(venstre) 

Figur 4.3 
(højre) 

Maksimal koncentration 60.000 60.000 

Aritmetisk gennemsnit 10.000 9.200 

Arealvægtet gennemsnit 5.800 4.000 

Tabel 4.3  Forskellige repræsentative poreluftkoncentrationer for de to poreluftforu-
reninger i Figur 4.3. 

Som det fremgår af Tabel 4.3, så er forskellen på risikopotentialet i de to situationer 
uændret, hvis den maksimale poreluftkoncentration benyttes, mens den aritmetiske 
gennemsnitskoncentration falder med 8% ved indsamling af tre supplerende pore-
luftprøver. Hvis det arealvægtede gennemsnit benyttes, falder risikopotentialet med 
31%, hvilket nok stemmer bedre overens med den intuitive fornemmelse af det rela-
tive risikopotentiale for de to poreluftforureninger man får ved at betragte poreluft-
forureningerne i Figur 4.1. Forskellen skyldes, at den højere datatæthed omkring po-
reluftforureningens hotspot i den højre figur inddrages i det arealvægtede gennem-
snit, men ikke i samme grad i det aritmetiske gennemsnit. I det aritmetiske gennem-
snit får punkterne samme rumlige vægtning, svarende til at det implicit antages, at 
der er lige langt imellem alle poreluftpunkter. 
 
Men hvilken poreluftkoncentration udtrykker det ”rigtige” risikopotentiale, på en ab-
solut skala? Den maksimale poreluftkoncentration tager ikke antallet af poreluft-
punkter eller poreluftforureningens rumlighed i betragtning og tillægger de to pore-
luftforureninger i Figur 4.3 det samme risikopotentiale, hvilket er i modstrid med den 
intuitive opfattelse af de to situationer. I nærværende sammenhæng skal poreluft-
koncentrationen bruges til at opstille et erfaringsgrundlag for en fremtidig anven-
delse af reduktionsfaktorer. I den kontekst er det vigtigt, at den forskel i risikopoten-
tiale, der opleves ved at se på Figur 4.3 også kommer til udtryk i databehandlingen. 
Dette taler umiddelbart for, at det arealvægtede gennemsnit har en fordel ift. eksem-
plet i Figur 4.3 og Tabel 4.3. Men det er svært entydigt at besvare om 4.000 µg/m3 
(det arealvægtede gennemsnit) bedre udtrykker risikopotentialet end 9.200 µg/m3 
(det aritmetiske gennemsnit) på en absolut skala. 
 
I forhold til den fremadrettede anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfakto-
rer, er det et hensyn, at man ikke kommer til at anvende en ”for stor” reduktionsfak-
tor. Ved tilblivelsen af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer tilskriver dette hen-
syn, at der for en given lokalitet ikke anvendes en ”for stor” poreluftkoncentration, 
idet hver reduktionsfaktor beregnes som poreluftkoncentrationen divideret med in-
deluftkoncentrationen. Hvis der f.eks. antages en indeluftkoncentration i eksemplet i 
Figur 4.3 (højre figur) på 36 µg/m3, så vil anvendelse af det aritmetiske gennemsnit 
(9.200 µg/m3) medføre en reduktionsfaktor på 265, mens anvendelse af det areal-
vægtede gennemsnit (4.000 µg/m3) vil medføre en reduktionsfaktor på 111. Dette er 
vel at mærke på baggrund af nøjagtigt de samme poreluftresultater, men med for-
skellige databehandlinger. 
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For det konkrete eksempel i Figur 4.3 vil anvendelse af det arealvægtede gennemsnit 
for poreluftkoncentrationen, objektivt set, tilgodese to forskellige hensyn: (i) at risi-
kopotentialet for de to poreluftforureninger, databehandlingsmæssigt, opfattes for-
skelligt (svarende til vores intuitive fornemmelse af risikopotentialet), og (ii) at erfa-
ringsgrundlaget ikke kommer til at bestå af høje reduktionsfaktorer, som i en given 
anvendelsessituation vil kunne medføre, at vi underestimerer risikoen (ved at divi-
dere med en for høj reduktionsfaktor). 
 
Tilbage står blot at konstatere, at det aritmetiske gennemsnit, som i eksemplet oven-
for, oftest er højere end det arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen, 
jf. Bilag 1. For datamaterialet i erfaringsopsamlingen er det aritmetiske gennemsnit 
således højere end det arealvægtede gennemsnit i ca. 83% af tilfældene, og i de til-
fælde hvor det arealvægtede gennemsnit er højere end det aritmetiske gennemsnit, 
så er forskellen på de to gennemsnit meget mindre, end når det aritmetiske gennem-
snit er højere end det arealvægtede gennemsnit. Med andre ord er eksemplet i Figur 
4.3 meget repræsentativt for datamaterialet som helhed. 
 
Konsekvensen af at anvende forskellige repræsentationer af poreluftkoncentratio-
nen, hhv. et arealvægtet gennemsnit, et aritmetisk gennemsnit og den maksimale 
poreluftkoncentration, er belyst i Bilag 1. Heri er der redegjort for, at de erfaringsba-
serede reduktionsfaktorer – i forhold til den fremadrettede anvendelse af erfarings-
opsamlingen – mest hensigtsmæssigt baseres på et arealvægtede gennemsnit for po-
reluftkoncentrationen, men at en maksimal koncentration eller et aritmetisk gen-
nemsnit kan benyttes med et konservativt udfald til følge. 
 
Alle værdier er afrundet til to betydende cifre. 

4.5.2 Fastsættelse af indeluftkoncentrationen 

Indeluftkoncentrationer udviser normalt en lille rumlig variabilitet sammenlignet 
med poreluftkoncentrationerne /3/. Derfor er det valgt at benytte aritmetiske mid-
delværdier af de målte indeluftkoncentrationer i hvert område af bygningen, jf. /1/. 
 
I tilfælde, hvor indeluftkoncentrationerne varierer med mere end en faktor 10-20, er 
det overvejet, om der kan være bygningsmæssige forhold, der spiller en rolle; f.eks. 
om direkte spredningsveje (f.eks. kloak, hulmure eller installationsskakte) eller 
rum/områder med anderledes brugs- og ventilationsforhold (ofte kældre), giver an-
ledning til væsentligt forhøjede indeluftkoncentrationer i enkelte rum. I sådanne til-
fælde er det valgt at opdele arealet i separate områder med særskilte reduktionsfak-
torer. 
 
Alle værdier er afrundet til to betydende cifre. 
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5. Forudsætninger for anvendelse af en erfaringsbaseret redukti-
onsfaktor 

I nærværende kapitel præsenteres de forudsætninger, der skal være opfyldt for at 
kunne anvende en erfaringsbaseret reduktionsfaktor, jf. dette projekt. 
 
Anvendelsesområdet for nærværende rapport er rettet mod risikovurderinger for in-
deluften i eksisterende byggeri, hvor indeluftbidraget estimeres på baggrund af en 
poreluftundersøgelse og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor. 
 
Som diskuteret i afsnit 3.1, så finder en erfaringsbaseret reduktionsfaktor naturligt 
anvendelse for eksisterende byggeri i indledende undersøgelser og i tilfælde, hvor 
det ikke vurderes nødvendigt, ønskeligt eller muligt at kvantificere poreluftens bidrag 
til indeluften ved direkte måling i indeluften. En erfaringsbaseret reduktionsfaktor 
kan således anvendes ved risikovurderinger af poreluftbidraget til indeluften i forbin-
delse med f.eks.: 

• En indledende forureningsundersøgelse for chlorerede opløsningsmidler eller 
oliekomponenter. 

• En poreluftundersøgelse for flygtige oliekulbrinter, hvor det kan være uhen-
sigtsmæssigt at udføre målinger i indeluften pga. høje baggrundsniveauer af 
flygtige kulbrinter i indeluften, jf. /2/. 

• En poreluftundersøgelse hvor der i bygningen forekommer aktivitet der giver 
anledning til interne kilder for det pågældende stof, f.eks. at der er et igang-
værende renseri i bygningen. 

• En poreluftundersøgelse hvor der i bygningen er forhold som på undersøgel-
sestidspunktet influerer på ventilations-/trykforholdene i bygningen, og hvor 
der ønskes en risikovurdering i forhold til en situation hvor disse forhold ikke 
længere er gældende. Det kunne f.eks. være en bygning hvor der på undersø-
gelsestidspunktet er et pizzeria eller en grillbar, med tilhørende ”industri”-
ventilation, i stueetagen, men hvor der ønskes en risikovurdering for en situ-
ation hvor industriventilationen ikke længere er til stede. 

 
En erfaringsbaseret reduktionsfaktor kan også benyttes når forudsætningerne for an-
vendelse af JAGG-modellen ikke er opfyldt, f.eks. når gulvbelægning og inventar 
umuliggør en grundig visuel inspektion (se dog afsnit 5.3 og 5.4). 
 
En erfaringsbaseret reduktionsfaktor tænkes ligeledes at erstatte den af Miljøstyrel-
sen opstillede reduktionsfaktor fra 1998 /4/. Til Miljøstyrelsens reduktionsfaktor er 
knyttet en række forudsætninger, f.eks. ift. terrændæk og luftskifte (jf. afsnit 3.1.1), 
som kan lempes ved anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor. 

5.1 Poreluftundersøgelsen 

For anvendelsen af den erfaringsbaserede reduktionsfaktor, forudsættes det som mi-
nimum, at potentielle kildeområder er lokaliseret og undersøgt, og/eller at der er fo-
retaget en arealmæssigt dækkende undersøgelse, f.eks. jf. anbefalingerne til antal og 
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tæthed af poreluftmålinger skitseret i /3/. Det er essentielt, at datainputtet er repræ-
sentativt for forureningssituationen på den undersøgte lokalitet. 
 
Poreluftkoncentrationerne kan være fremkommet ved prøvetagning umiddelbart un-
der betondæk eller i større dybder (evt. ved anvendelse af sonder/poreluftspyd). Ved 
målinger i større dybde forudsættes det, at den jord- eller grundvandsforurening, der 
giver anledning til afdampning til poreluften, er beliggende i niveau eller dybere end 
prøvetagningspunktet. Hvis poreluftprøverne er udtaget i større dybde end undersi-
den af betondækket, kan anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor være 
konservativ, idet en eventuel reduktion af poreluftbidraget imellem prøvetagnings-
punktet og undersiden af betondækket ikke er indregnet i reduktionsfaktoren. 
 
I erfaringsopsamlingen er den erfaringsbaserede reduktionsfaktor og heraf indeluft-
koncentrationen, estimeret med baggrund i et arealvægtet gennemsnit af poreluft-
koncentrationen. Fremadrettet vil den erfaringsbaserede reduktionsfaktor dog også 
kunne anvendes sammen med et input bestående af enten en aritmetisk gennem-
snitlig poreluftkoncentration eller den maksimale poreluftkoncentration – med gene-
relt konservative vurderinger af poreluftens bidrag til indeluften til følge, jf. afsnit 6.1 
og Bilag 1.4. 

5.2 Forureningsstoffer 

Erfaringsopsamlingen er primært baseret på sager med TCE og PCE, men den erfa-
ringsbaserede reduktionsfaktor fra projektet kan også finde anvendelse for andre 
stoffer/stofgrupper. 
 
Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan således anvendes for flere chlorerede 
ethaner og ethener, samt nedbrydningsprodukter heraf, og for oliekomponenter 
(TVOC, toluen, ethylbenzen og xylener). Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan 
derimod ikke anvendes for stoffer med lavere afdampningskriterier, som typisk også 
forekommer i væsentligt lavere poreluftkoncentrationer, f.eks. vinylchlorid, benzen, 
chlorphenoler og PFAS-forbindelser. 
 
Ovenstående skyldes at reduktionsfaktoren ikke er uafhængig af poreluftkoncentrati-
onen (se Bilag 2.1) og at redskabet til valg af reduktionsfaktor (krydsplottet) er base-
ret på afdampningskriteriet (se forklaring i afsnit 6.4). Erfaringsgrundlaget giver ikke 
mulighed for at validere at den erfaringsbaserede reduktionsfaktor er gældende for 
stoffer med lavere afdampningskriterier (ADK < ca. 1 µg/m³) og/eller stoffer der ty-
pisk kun påvises i lavere poreluftkoncentrationer (< ca. 10 µg/m3 i gennemsnit). 

5.3 Type af betondæk og tilstødende gulvtyper 

Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan anvendes for bygninger/rum med sam-
menhængende in-situ støbte betondæk, uanset om der er tale om armeret eller uar-
meret beton. Det er ikke en forudsætning, at betondækket kan inspiceres visuelt. 
 
Et betondæk mod terræn kan som udgangspunkt forventes at være in-situ støbt (det 
vil sige støbt på stedet). Bygninger der er opført eller renoveret efter slutningen af 
1950'erne kan have terrændæk af betonelementer, men de er sjældne, selv mange 
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pælefunderede bygninger har in-situ støbte terrændæk. Bygninger hvor der typisk er 
anvendt betonelementer er bygninger med krybekælder opført efter slutningen af 
1950'erne, samt nogle pælefunderede bygninger. Bemærk at der i bunden af en kry-
bekælder ofte træffes et såkaldt klaplag. Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan 
ikke anvendes når der kun er et klaplag til stede. Hvis betondækket mod terræn i et 
givent byggeri forventes, eller konstateres, at være udført som elementbyggeri, så er 
byggeriet ikke dækket ind af erfaringsgrundlaget, og så kan resultaterne i nærvæ-
rende projekt ikke anvendes. 
 

 
Figur 5.1 Tværsnit af terrændæk af betonelementer i form af et huldæk. Indgår ikke 

i den erfaringsbaserede reduktionsfaktor 
 
Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan ikke anvendes på tynde betondæk. Pro-
blemet med tynde betongulve er, at sådanne gulve ikke kan forventes at være sam-
menhængende og af en tilstrækkelig kvalitet til at være repræsenteret af erfaringsop-
samlingens datagrundlag. Sammenhængende in-situ støbte betondæk kan, medmin-
dre der foreligger konkret viden om det modsatte, forventes at være >5 cm tykke og 
er således dækket ind af erfaringsgrundlaget. 
 
Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor er ikke gældende, hvis der er tilstødende 
arealer/lokaler (med eller uden dør imellem) med væsentlig underliggende poreluft-
forurening og utætte gulvkonstruktioner. Dette skyldes, at en betydende indtræng-
ning igennem det utætte gulv, og efterfølgende intern luftudveksling imellem rum-
mene, kan medføre væsentligt højere faktiske indeluftbidrag end de indeluftbidrag, 
der kan estimeres ved at anvende den erfaringsbaserede reduktionsfaktor. Eksempler 
på utætte gulvkonstruktioner forekommer ofte ifm. ud-/ombygning og der kan f.eks. 
være tale om fliser, klaplag af beton, trækonstruktioner, eller kombinationer af disse. 

5.4 Almindeligt forekommende revner, huller og spredningsveje 

Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan anvendes for eksisterende bygninger 
selvom det ikke direkte konstateres/dokumenteres, at der ikke sker transport via rev-
ner eller almindeligt forekommende spredningsveje (se præcision herunder). 
 
Almindeligt forekommende spredningsveje kan f.eks. være (små) svindrevner, støbe-
skel imellem gulv og sokkel eller under dørtrin, samt (små) huller omkring VVS-rør el-
ler lignende. Det er således ikke en forudsætning, at betondækket er helt uden rev-
ner eller huller. Der kan også være tale om skorstene, hulmure eller faldstammer 
uden åbenlyse huller eller utætheder. Det væsentligste kriterium for om noget kan 
betragtes som ”almindeligt” er, om det kan forventes at være til stede i de fleste byg-
ninger, og dermed også kan forventes at være inkluderet i erfaringsopsamlingens da-
tagrundlag. 
 
Eksempler på spredningsveje, som ikke kan betragtes som almindelige, er f.eks. in-
stallationsskakte uden tætning i bunden, ophuggede gulvarealer (f.eks. ifm. nye VVS-
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installationer) eller pumpesumpe, der er etableret i kældergulve til sikring mod højt 
grundvandsspejl. Specielt kritisk er hvis sådanne forhold er rumligt sammenfaldende 
med et kildeområde eller en kraftig poreluftforurening. Bidraget fra sådanne åben-
lyse, aktive direkte spredningsveje bør altid undersøges med målrettede undersøgel-
ser. 
 
Hvis et givent byggeri forventes, eller konstateres, at afvige fra almindeligt forekom-
mende forhold ift. revner, huller eller spredningsveje, som ikke kan forventes at være 
repræsenteret af erfaringsgrundlaget, så kan resultaterne i nærværende projekt ikke 
anvendes. 

5.5 Bygningens ventilationsforhold 

Anvendelse af den erfaringsbaserede reduktionsfaktor forudsætter at bygningen har 
ventilationsforhold, som kan forventes at være repræsenteret i erfaringsopsamlin-
gens datamateriale, og dermed kan betegnes som almindelige. Herunder hører passiv 
ventilation og alm. mekanisk rumventilation f.eks. emhætte, baderumsventilator el-
ler balanceret ventilation med varmegenvinding. 
 
Hvis et givent byggeri forventes, eller konstateres, at afvige fra almindeligt forekom-
mende ventilationsforhold, som ikke kan forventes at være til repræsenteret af erfa-
ringsgrundlaget, så kan resultaterne i nærværende projekt ikke anvendes. 

5.6 Opsummering af forudsætninger for anvendelse 

Forudsætningerne for anvendelse af den erfaringsbaserede reduktionsfaktor til esti-
mering af et poreluftbidrag til indeluften i førstkommende etage er (se uddybende 
diskussion herover): 

• Der er målt poreluftkoncentrationer under gulvet eller tæt herpå, evt. med 
sonder. 

• Poreluftkoncentrationen vurderes at være repræsentativ eller konservativ i 
forhold til forureningsbelastningen under gulv. 

• Erfaringsopsamlingen er primært baseret på sager med TCE og PCE, men den 
erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan også anvendes for andre stoffer/stof-
grupper, herunder for chlorerede ethaner og ethener, samt nedbrydnings-
produkter heraf, og for oliekomponenter (TVOC, toluen, ethylbenzen og xy-
lener). Den erfaringsbaserede reduktionsfaktor kan derimod ikke anvendes 
for stoffer med lavere afdampningskriterier (ADK < ca. 1 µg/m³) og/eller stof-
fer der typisk kun påvises i lavere poreluftkoncentrationer (< ca. 10 µg/m3 i 
gennemsnit), såsom f.eks. vinylchlorid, benzen, chlorphenoler og PFAS-for-
bindelser. 

• Der er tale om et sammenhængende, in-situ støbt betondæk, og der forelig-
ger ikke konkret viden, eller en formodning, om at betonen har en tykkelse 
<5 cm. 

• Det er ikke en forudsætning, at betongulvet kan inspiceres visuelt. 

• Betongulvet kan have almindeligt forekommende revner og spredningsveje. 

• Der må ikke være tilstødende arealer/lokaler med utætte gulvkonstruktioner 
(f.eks. trægulve). 
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• Der forekommer ikke større spredningsveje fra poreluft til indeluft som ikke 
kan forventes at være dækket ind af erfaringsopsamlingens datagrundlag, 
f.eks. installationsskakte uden tætning i bunden, ophuggede gulvarealer 
(f.eks. ifm. nye VVS-installationer) eller pumpesumpe i kældergulve. 

• Bygningens ventilationsforhold kan betegnes som almindelige og er baseret 
på passiv ventilation og/eller alm. mekanisk rumventilation f.eks. emhætte, 
baderumsventilator eller balanceret ventilation med varmegenvinding. 
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6. Opstilling og vurdering af erfaringsbaseret reduktionsfaktor 

I afsnit 6.1 fremdrages erfaringsopsamlingens hovedresultater ift. datagrundlaget og i 
afsnit 6.2 afsøges om specifikke forhold kan berettige til en differentieret anvendelse 
af erfaringsbaserede reduktionsfaktorer. I afsnit 6.3 diskuteres de typer af udfald af 
en risikovurdering, der kan opstå ved anvendelse af en erfaringsbaseret reduktions-
faktor. I afsnit 6.4 diskuteres den forventede andel af falske udfald af risikovurderin-
ger, der kan forventes at opstå ved valg af en given erfaringsbaseret reduktionsfak-
tor, samt konsekvensen herfor. I afsnit 6.5 anbefales et interval for en dataunderstøt-
tet erfaringsbaseret reduktionsfaktor til fremadrettet anvendelse. 

6.1 Reduktionsfaktorer for det samlede erfaringsgrundlag 

Som diskuteret i afsnit 4.5.1, så er tilblivelsen af de erfaringsbaserede reduktionsfak-
torer for det samlede datagrundlag baseret på arealvægtede gennemsnit for pore-
luftkoncentrationen, uden signifikansfiltrering af datagrundlaget, jf. Bilag 3. I Bilag 1 
er det undersøgt, hvordan erfaringsgrundlaget ændres, hvis der tages udgangspunkt i 
hhv. et aritmetisk gennemsnit eller den maksimale poreluftkoncentration. 
 
I Bilag 1.4 er det sammenfattende vurderet, at den fremadrettede anvendelse af de 
erfaringsbaserede reduktionsfaktorer på konkrete sager kan tage udgangspunkt i en-
ten (i) et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen, når forudsætningerne 
for beregning af et sådant er opfyldt, (ii) et aritmetisk gennemsnit for poreluftkon-
centrationerne eller (iii) den maksimale poreluftkoncentration. Anvendelse af et arit-
metisk gennemsnit for poreluftkoncentrationerne eller den maksimale poreluftkon-
centration gælder også på mindre velbelyste sager. 
 
Uanset hvilken repræsentation, der anvendes for poreluftkoncentrationen, er det 
væsentligt, at erfaringsbaserede reduktionsfaktorer, ligesom andre risikovurderings-
redskaber til estimering af poreluftbidraget til indeluften (jf. afsnit 3.1), ikke anven-
des blindt eller uden skelen til den konceptuelle forståelse af forureningssituationen, 
herunder at der er taget stilling til følgende spørgsmål, som dermed er en forudsæt-
ning for anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor: 

• Er poreluftkoncentrationerne repræsentative for forureningssituationen? 

• Er den højeste poreluftkoncentration konstateret ved en potentiel kilde? 

• Kan den højeste poreluftkoncentration være ”skyggen” af en ukendt kilde? 

• Er der tale om et sammenhængende forureningsbillede i forskellige medier 
(jord, grundvand og poreluft)? 

 
Hovedresultaterne af erfaringsopsamlingen er sammenfattet i nedenstående Tabel 
6.1 og Figur 6.1, der viser hhv. et histogram med den procentvise fordeling af redukti-
onsfaktorer og et fordelingsplot over reduktionsfaktorerne. Den laveste reduktions-
faktor i datagrundlaget er 1,6 og den højeste ca. 12.000. De beregnede reduktions-
faktorer er baseret på et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen og et 
aritmetisk gennemsnit af indeluftmålinger, jf. afsnit 4.5. 
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Reduktionsfaktorer 
Andel < 100 10%-fraktil 50%-fraktil 90%-fraktil 

47% 15 124 1.098 

Tabel 6.1 Hovedresultater for reduktionsfaktorer, baseret på et arealvægtet gen-
nemsnit for poreluftkoncentrationen og aritmetisk gennemsnit af indeluft-
målinger (N=382). 

 

 
Figur 6.1 Histogram (venstre) og fordelingsplot (højre) over reduktionsfaktorer, ba-

seret på et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen og arit-
metisk gennemsnit af indeluftmålinger (N=382). 

6.2 Reduktionsfaktorens kobling til specifikke forhold 

Som led i erfaringsopsamlingen er der foretaget analyser af, om specifikke forhold for 
en lokalitet kan give anledning til en differentieret anvendelse af en erfaringsbaseret 
reduktionsfaktor. De specifikke forhold er udvalgt ud fra en konceptuel forståelse af 
hvilke forhold, der kan have betydning for poreluftforureningens bidrag til indeluften. 
Det har været undersøgt om følgende forhold kunne give anledning til anvendelse af 
en anden erfaringsbaseret reduktionsfaktor end den generelle: 

• Betondækkets tykkelse 

• Måned eller årstid for indeluftmålinger (sæsonvariation) 

• Bygningens opførelsesår 

• Betondækkets etableringsår 

• Kælder eller stueplan 

• Bygningens luftskifte 

• Passiv eller aktiv rumventilation 

• Der er konstateret direkte spredningsveje 

• Dokumenteret fravær af direkte spredningsveje 

• Forureningssituationen er godt belyst 

• Årstallet for undersøgelsen 

• Jordtypen under betondækket 

• Dybde for poreluftpunkterne 
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I Bilag 2 og Bilag 3 er betydningen af poreluftkoncentrationen, forureningskompo-
nenten og signifikansfiltrering af datagrundlaget desuden behandlet, og i Appendiks 3 
er der gennemført en statistisk multivariatanalyse med følgende konklusion: 

Ud fra datasættet og de udførte analyser er det ikke muligt at give et klart svar på 
hvilke variable, der har stor indflydelse på reduktionsfaktoren. Det er sandsynligt, 
at reduktionsfaktoren bestemmes af et komplekst samspil mellem flere variable. 

 
På baggrund af de gennemførte analyser har det således ikke været muligt at udpege 
specifikke enkeltforhold, som berettiger anvendelse af reduktionsfaktorer, der afvi-
ger fra den generelle. De gennemførte analyser understreger, at indtrængningen af 
poreluft sker i et komplekst samspil mellem mange forskellige og ofte modsatrettede 
faktorer. Det videre arbejde til anbefaling af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor er 
derfor foretaget på det samlede datamateriale. 
 

Eksempel på, at flere faktorer påvirker resultatet af dataanalysen og i sidste 
ende gør det umuligt, at kvantificere betydningen af enkelte faktorer 

To antagelser kunne være, at reduktionsfaktoren er afhængig af, hvor tæt en 
bygning er mod jorden, men er uafhængig af forureningens styrke (poreluft-
koncentrationen). 
 
Antagelserne tager udgangspunkt i en konceptuel forventning om, at redukti-
onsfaktoren primært er afhængig af hvor meget poreluft, der kommer ind i en 
bygning, og dermed af bygningens tæthed mod jord, mens poreluftforurenin-
gens styrke er uafhængig heraf. 
 
Der, hvor antagelserne er for simple (forkerte), er, at poreluftkoncentrationen 
under en bygning ikke blot er afhængig af forureningens styrke, men også kan 
afhænge af, hvor tæt bygningen er mod jord. For en given forureningsstyrke vil 
et utæt betondæk give anledning til lavere poreluftkoncentrationer end et tæt 
betondæk. Såvel poreluftskoncentrationen under en bygning som påvirkningen 
af indeluften er således afhængig af både bygningens tæthed og forureningens 
styrke. Derved påvirkes analysen af reduktionsfaktorerne af begge faktorer og 
bevirker, at der ikke opnås et entydigt resultat af de to analyser (reduktionsfak-
toren som funktion af bygningens tæthed og reduktionsfaktoren som funktion 
af forureningens styrke). 
 
Hertil kommer, at faktorer som f.eks. bygningens luftskifte, undertrykket i byg-
ningen og spredning via kloakker ligeledes kan påvirke indeluftkoncentrationen 
og dermed de beregnede reduktionsfaktorer – og at disse faktorer ikke er lige-
ligt repræsenteret i de forskellige sorteringer af datamaterialet (f.eks. om re-
duktionsfaktoren er beregnet for en kælder eller for stueplan). 
 
I dataanalysen kan der i et vist omfang tages højde for øvrige faktorers påvirk-
ning ved at frasortere data eller opdele data i grupper. Dette betyder dog, at 
analyserne i sidste ende udføres med mindre og mindre datasæt og derved ta-
ber statistisk styrke. 
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6.3 Risikovurderinger ved brug af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor 

På baggrund af erfaringsgrundlaget, jf. Tabel 6.1 og Figur 6.4, diskuteres i det føl-
gende, hvordan fastlæggelsen af en reduktionsfaktor til fremtidig benyttelse kan 
finde sted og ud fra hvilke kriterier. 
 
Som det fremgår af Tabel 6.1 og Figur 6.4, så er 50%-fraktilet for de erfaringsbase-
rede reduktionsfaktorer 124. Dette betyder at 50% af reduktionsfaktorerne på de lo-
kaliteter, der indgår i erfaringsopsamlingen, har en reduktionsfaktor, der er mindre 
end 124, og at 50% af lokaliteterne har en reduktionsfaktor, der er større end 124. 
Det betyder samtidig, at hvis man havde anvendt en reduktionsfaktor på 124 sam-
men med et arealvægtet gennemsnit af poreluftkoncentrationen til at estimere in-
deluftkoncentrationen på sagerne i datagrundlaget, så ville man i 50% af tilfældene 
have anvendt en reduktionsfaktor, der var større end den faktiske (og dermed have 
underestimeret indeluftbidraget). Tilsvarende ville man i 50% af tilfældene have an-
vendt en reduktionsfaktor, der var mindre end den faktiske (og dermed have over-
estimeret indeluftbidraget). 
 
Objektivt set ønskes det, at forureningsbidraget til indeluften estimeres præcist, men 
som det fremgår ovenfor, så vil anvendelse af en given erfaringsbaseret reduktions-
faktor kun kunne estimere indeluftbidraget præcist i meget få tilfælde, mens estima-
tet i størstedelen af tilfældene enten vil være for højt eller for lavt. I tidligere udred-
ningsprojekter er det lagt til grund, at hvis estimatet på poreluftbidraget til indeluf-
ten ikke kan blive præcist, så foretrækkes en overestimering af poreluftbidraget til in-
deluften, dvs. anvendelse af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor, der er mindre end 
den faktiske. Dermed bliver risikovurderingen konservativ eller ”på den sikre side”. 
 
I nærværende projekt ønskes der anvendt et estimat på poreluftens bidrag til indeluf-
ten, der giver et så korrekt udfald af risikovurderingen som muligt. Forskellen på et 
præcist estimat på poreluftbidraget til indeluften (et tal i µg/m3) og et korrekt udfald 
af risikovurderingen er forklaret i faktaboksene herunder og er illustreret i de to ef-
terfølgende eksempler. 
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Faktaboks – korrekt udfald af risikovurderingen 

Udfaldet af risikovurderingen er korrekt, hvis det ud fra poreluftkoncentratio-
nen og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor estimeres, at indeluftbidraget 
overskrider afdampningskriteriet (>ADK), og det faktiske indeluftbidrag også er 
større end ADK. 

Udfaldet af risikovurderingen er også korrekt, hvis det ud fra poreluftkoncen-
trationen og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor estimeres, at indeluftbidra-
get overholder afdampningskriteriet (<ADK), og det faktiske indeluftbidrag 
også er mindre end ADK. 

Et ”korrekt udfald” omfatter således både en situation, hvor det estimeres, at 
der er risiko, og der faktisk er risiko (et sandt positivt udfald), og en situation 
hvor det estimeres, at der ikke er risiko, og der faktisk ikke er risiko (et sandt 
negativt udfald). 

ADK = afdampningskriteriet 
 

 

Faktaboks – falsk positivt udfald af risikovurderingen 

Udfaldet af risikovurderingen er ikke korrekt, hvis det ud fra poreluftkoncentra-
tionen og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor estimeres, at indeluftbidraget 
er større end ADK, mens det faktiske indeluftbidrag er mindre end ADK. 

Denne situation betegnes som et falsk positivt udfald. 
 

 

Faktaboks – falsk negativt udfald af risikovurderingen 

Udfaldet af risikovurderingen er ikke korrekt, hvis det ud fra poreluftkoncentra-
tionen og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor estimeres, at indeluftbidraget 
er mindre end ADK, mens det faktiske bidrag er større end ADK. 

Denne situation betegnes som et falsk negativt udfald. 
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Eksempel 1 (korrekt udfald) 

Det arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen af TCE er 80 µg/m3, 
og det faktiske bidrag til indeluften er 0,4 µg/m3 (baseret på et aritmetisk gen-
nemsnit af indeluftmålinger). Der er reelt ikke en overskridelse af afdampnings-
kriteriet, der er 1 µg/m3 for TCE, og den faktiske reduktionsfaktor er 200. 

Hvis indeluftbidraget estimeres på baggrund af poreluftkoncentrationen på 80 
µg/m3 og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 124 (ca. 62% af den fakti-
ske), så estimeres et bidrag til indeluften på ca. 0,65 µg/m3, dvs. ca. 1,6 gange 
den reelle indeluftkoncentration. 

I dette eksempel er der stadig anvendt en konservativ reduktionsfaktor (lavere 
end den faktiske), men risikovurderingen ender med det korrekte udfald, hvor: 
”poreluftforureningen vurderes ikke at medføre et uacceptabelt bidrag til in-
deluften”. 

Udfaldet af risikovurderingen er korrekt. Vi vurderer, at der ikke er risiko, og 
der er reelt ikke risiko. 
 

 

Eksempel 2 (falsk positivt udfald) 

Det arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen af TCE er 200 
µg/m³. Det faktiske bidrag til indeluften er på 0,4 µg/m3 (baseret på et aritme-
tisk gennemsnit af indeluftmåliger), afdampningskriteriet på 1,0 µg/m³ er såle-
des ikke en overskredet. Den faktiske reduktionsfaktor er 500. 

Hvis indeluftbidraget estimeres på baggrund af poreluftkoncentrationen på 200 
µg/m3 og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 100 (ca. 20% af den fakti-
ske), så estimeres et bidrag til indeluften på ca. 1,6 µg/m3, dvs. ca. 4 gange den 
reelle indeluftkoncentration. 

Ved at anvende den erfaringsbaserede reduktionsfaktor overestimeres indeluft-
bidraget, idet udfaldet af risikovurderingen tipper fra den faktiske: ”poreluftfor-
ureningen vurderes ikke at medføre et uacceptabelt bidrag til indeluften”, til: 
”poreluftforureningen vurderes at medføre et uacceptabelt bidrag til indeluf-
ten”. 

Udfaldet af risikovurderingen er derfor ikke korrekt. Vi vurderer, at der er risiko, 
selvom der reelt ikke er risiko. 
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Eksempel 3 (falsk negativt udfald) 

Det arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen af TCE er 80 µg/m³. 
Det faktiske bidrag til indeluften er på 1,6 µg/m3 (baseret på et aritmetisk gen-
nemsnit af indeluftmåliger), afdampningskriteriet på 1,0 µg/m³ er således over-
skredet. Den faktiske reduktionsfaktor er på 50. 

Hvis indeluftbidraget estimeres på baggrund af poreluftkoncentrationen på 80 
µg/m3 og en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 100 (ca. 200% af den fakti-
ske), så estimeres et bidrag til indeluften på ca. 0,8 µg/m3, dvs. ca. ½ gang den 
reelle indeluftkoncentration. 

Ved at anvende den erfaringsbaserede reduktionsfaktor underestimeres in-
deluftbidraget, idet udfaldet af risikovurderingen tipper fra den faktiske: ”pore-
luftforureningen vurderes at medføre et uacceptabelt bidrag til indeluften”, til: 
”poreluftforureningen vurderes ikke at medføre et uacceptabelt bidrag til in-
deluften”. 

Udfaldet af risikovurderingen er derfor ikke korrekt. Vi vurderer, at der ikke er 
risiko, selvom der reelt er risiko. 
 

6.4 Krydsplot som redskab til valg af reduktionsfaktor 

For datagrundlaget i erfaringsopsamlingen kender vi det rigtige indeluftbidrag (= den 
gennemsnitlige indeluftkoncentration) og dermed det korrekte udfald af risikovurde-
ringen (indeluftkoncentrationen over eller under afdampningskriteriet). Dermed er 
det muligt at beregne, i hvor mange tilfælde en valgt erfaringsbaseret reduktionsfak-
tor vil give anledning til et korrekt udfald af risikovurderingen, et falsk positivt udfald 
eller falsk negativt udfald af risikovurderingen. 
 
Figur 6.2 viser den gennemsnitlige indeluftkoncentration divideret med afdampnings-
kriteriet på y-aksen, som funktion af den faktiske reduktionsfaktor på det samlede 
datagrundlag i erfaringsopsamlingen. Den blå vandrette linje viser skelnen imellem 
datasæt med risiko (prikker over linjen, hvor indeluftkoncentrationen er >ADK) og da-
tasæt uden risiko (prikker under linjen, hvor indeluftkoncentrationen er <ADK). 
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Figur 6.2 Gennemsnitlig indeluftkoncentration divideret med afdampningskriteriet 

(ADK) som funktion af den faktiske reduktionsfaktor for det samlede data-
sæt. Den vandrette blå linje viser skelnen imellem datasæt med risiko 
(over linjen) og ikke risiko (under linjen). 

 
Nedenstående Figur 6.3 viser hvordan datamaterialet fordeler sig i hhv. korrekte ud-
fald (grønne prikker), falsk negative udfald (røde prikker) og falsk positive udfald (lilla 
prikker), hvis man i samtlige tilfælde havde antaget én fast reduktionsfaktor på hhv. 
100 (øverste graf) eller 300 (nederste graf). 
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Figur 6.3 Illustration af hvorledes det samlede datasæt fordeles i korrekt vurdering 

(grønne prikker) ift. risikovurderingen, i falsk negative (røde prikker) og 
falsk positive udfald (lilla prikker) hvis der anvendes en reduktionsfaktor 
på henholdsvis 100 (øverste graf) og på 300 (nederste graf). 

 
Hvis der benyttes/antages en reduktionsfaktor på 100 til at estimere poreluftens bi-
drag til indeluften for de 382 datasæt i erfaringsgrundlaget, så vil det give anledning 
til 72,5% korrekte udfald af risikovurderingen (277 tilfælde), mens 11,0% (42 tilfælde) 
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giver et falsk negativt udfald af risikovurderingen (vi estimerer, at der ikke er risiko, 
mens der reelt er risiko) og 16,5 % (63 tilfælde) giver et falsk positivt udfald (vi esti-
merer, at der er risiko, mens der reelt ikke er risiko), se Figur 6.3 (venstre graf).  
 
Hvis der i stedet benyttes/antages en reduktionsfaktor på 300 til at estimere poreluf-
tens bidrag til indeluften for de 382 datasæt i erfaringsgrundlaget, så vil det give an-
ledning til 73,6% korrekte udfald af risikovurderingen (281 tilfælde), 20,4% falsk ne-
gative udfald (78 tilfælde) og 6,0 % falsk positive udfald (23 tilfælde). 
 
På baggrund af en sådan analyse kan antallet af korrekte udfald samt falsk negative 
og falsk positive udfald afbildes som funktion af den valgte reduktionsfaktor i et så-
kaldt ”krydsplot”, som er vist i nedenstående Figur 6.4. 
 
I krydsplottet er foruden kurverne for korrekte udfald (grøn kurve), falsk positive ud-
fald (lilla kurve) og falsk negative udfald (rød kurve), indtegnet en hjælpelinje (fed sti-
plet linje) ved en reduktionsfaktor på 195, der giver det højest antal korrekte vurde-
rede (74,3%). 
 
Som det fremgår af Figur 6.4, så er kurveforløbet for antal korrekte udfald forholdsvis 
fladt i et interval for reduktionsfaktoren på ca. 100-300, svarende til de tynde lod-
rette, stiplede linjer i Figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4 Krydsplot, der viser procentuel andel af korrekt vurdering af risikovurde-

ringen (indeluftbidrag over/under ADK), samt falsk positive (vurderet bi-
drag >ADK og reelt bidrag <ADK) og falsk negative (vurderet bidrag <ADK 
og reelt bidrag >ADK) som funktion af valgt erfaringsbaseret reduktions-
faktor. De stiplede linjer er indtegnet ved den højeste andel af korrekte 
udfald (74,3%), og et interval heromkring, hvor andelen af korrekte udfald 
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er nogenlunde konstant, hhv. RF=100 med 72,5% korrekte udfald og 
RF=300 med 73,6% korrekte udfald. 

6.4.1 Hvordan anvendes krydsplottet? 

I det følgende vil krydsplottet blive anvendt til at ”gætte” på udfaldet af fremtidige 
risikovurderinger. Problemet ift. anvendelse af reduktionsfaktorer på fremtidige sa-
ger er selvfølgelig, at reduktionsfaktoren, sammen med poreluftkoncentrationen, 
skal anvendes til at estimere poreluftens bidrag til indeluften (svarende til indeluft-
koncentrationen, når der ikke forekommer betydende interne bidrag). Med andre 
ord er indeluftkoncentrationen ikke målt, og den korrekte reduktionsfaktor er ikke 
kendt. 
 
Dermed er det næsten sikkert, at anvendelse af en given erfaringsbaseret reduktions-
faktor vil lede til et estimat af indeluftbidraget (µg/m3), der er enten højere eller la-
vere end det faktiske bidrag, jf. diskussionen i afsnit 6.3. 
 
Med den grundlæggende antagelse, at lokaliteterne i erfaringsgrundlaget samlet set 
er repræsentative for fremtidige lokaliteter, så kan forventningerne til udfald af risi-
kovurderinger på fremtidige sager spejles i udfaldet på sagerne i erfaringsgrundlaget 
som vist i krydsplottet i Figur 6.4. I krydsplottet vil udfaldet af risikovurderingen i 
hvert tilfælde enten blive korrekt, falsk positivt eller falsk negativt. 
 
Som det fremgår af Figur 6.4, så ligger de korrekte udfald (grøn kurve) nogenlunde 
konstant ≥72% i et bredt spænd af antagne reduktionsfaktorer på ca. 100-300. Hvis 
der antages en lav reduktionsfaktor, så bliver resultatet en forholdsvis stor andel 
falsk positive udfald af risikovurderingen (lilla kurve). Dette er forventet, da en lav re-
duktionsfaktor vil medføre, at vi vurderer poreluftens bidrag til indeluften højere end 
det reelle bidrag for flere af lokaliteterne i erfaringsgrundlaget. I den anden ende af 
skalaen vil en antaget høj reduktionsfaktor medføre en større andel af falsk negative 
udfald af risikovurderingen (rød kurve), som skyldes, at der antages en reduktionsfak-
tor, som er højere end den faktiske for flere af lokaliteterne i erfaringsgrundlaget. 
 
Hvis der f.eks. vælges at anvende en erfaringsbaseret reduktionsfaktor (RF) på 100, 
så viser Figur 6.4, som tidligere beskrevet, at andelen af lokaliteter, der vil have kor-
rekt udfald af risikovurderingen, vil være ca. 72,5%, mens det for ca. 11% af lokalite-
terne vil blive vurderet at bidraget til indeluften vil være mindre end ADK selvom ADK 
reelt vil være overskredet (falske negative) og for ca. 16,5 % vil det blive vurderet at 
ADK er overskredet selvom ADK reelt ikke er overskredet (falsk positive). 

6.4.2 Konsekvenser ved falske udfald afledt af valgt reduktionsfaktor 

Konsekvenserne ved falsk positive og falsk negative udfald af en risikovurdering er 
forskellige. Dette afsnit er ment som en støtte i valget af en erfaringsbaseret redukti-
onsfaktor til fremadrettet brug, ift. konsekvenserne af falske udfald. 
 
Hvis risikovurderingen har et falsk negativt udfald, så kan det resultere i følgende 
konsekvenser (se også afsnit 6.4.3): 

• Der udføres ikke flere undersøgelser, og det opdages derfor ikke, at der er en 
reel risiko i forhold til indeluften. 
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• Boligens beboere bliver udsat for en uacceptabel forureningspåvirkning. 

• Da sagen afgøres administrativt på det foreliggende grundlag, er det tvivl-
somt, om fejlen opdages på et senere tidspunkt. 

 
Hvis risikovurderingen har et falsk positivt udfald, så kan det resultere i følgende kon-
sekvenser, til trods for at der reelt ikke er en uacceptabel forureningspåvirkning af in-
deluften i bygningen (se også Bilag 4): 

• Et stort antal falsk positive risikovurderinger vil belaste miljømyndighederne 
administrativt og økonomisk ift. behandling af sager, hvor der reelt ikke er en 
uacceptabel forureningspåvirkning, hvormed der bruges ressourcer, som 
kunne have været anvendt til andre indsatser. 
o Efter en prioriteret indsats, udføres der flere undersøgelser, som – må 

det antages – øger sandsynligheden for at det falsk positive udfald af ri-
sikovurderingen ”rettes ind” til det korrekte udfald (= ingen risiko). 

o I yderste konsekvens kan et falsk positivt udfald medføre, at der gen-
nemføres afværgeforanstaltninger, selvom det ikke er nødvendigt. Dette 
kan f.eks. forekomme i tilfælde, hvor indeluftbidraget ikke kan kvantifi-
ceres/måles men udelukkende bestemmes ud fra en poreluftundersø-
gelse og en reduktionsfaktor. 

• Falsk positive udfald medfører et længere sagsforløb frem mod den rette ad-
ministrative afgørelse. 

• Lange sagsforløb kan medføre unødige sundhedsmæssige bekymringer hos 
borgerne. 

• Den vurderede uacceptable forureningspåvirkning af boligen kan have konse-
kvenser for borgernes mulighed for salg og optagelse af lån i ejendommen. 

 
Konsekvensen af et falsk positivt udfald vil primært være af bekymringsmæssig og 
økonomisk karakter og vil være af tidsbegrænset karakter. Derimod vil konsekvensen 
af et falsk negativt udfald være, at sagen afsluttes, hvormed borgerne fortsat udsæt-
tes for en uacceptabel sundhedsrisiko. 
 
I forhold til den offentlige indsats er opgaven således at vælge en erfaringsbaseret re-
duktionsfaktor, der giver en høj andel af korrekte udfald, samtidig med at der tillæg-
ges en vægtning imellem andelen af falsk negative og falsk positive udfald, så konse-
kvenserne ved disse udfald holdes på acceptable niveauer. 

6.4.3 Konsekvensen af falsk negative udfald ved valg af reduktionsfaktor 

I forhold til en vurdering af de potentielle sundhedsmæssige konsekvenser af at fore-
tage en risikovurdering med et falsk negativt udfald, jf. den røde kurve i Figur 6.4, så 
kan der argumenteres for, at et falsk udfald af risikovurderingen har større konse-
kvens, hvis poreluftbidraget til indeluften reelt er f.eks. 50 gange ADK, end hvis det er 
1-2 gange ADK. Denne forskel i konsekvens fremgår ikke af Figur 6.4, hvor alle falsk 
negative udfald i princippet bærer samme vægt. 
 
Konsekvensen af falsk negative udfald er belyst i nedenstående Figur 6.5. I figuren er 
der, med baggrund i det samlede datamateriale, foretaget en opdeling af kurven for 
falsk negative udfald ift. hvor mange gange den reelle indeluftkoncentration overskri-
der ADK, som funktion af den valgte reduktionsfaktor. For en valgt reduktionsfaktor 
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svarer summen af procentsatserne for de enkelte kurver i Figur 6.5 til procentsatsen 
for den røde kurve i Figur 6.4. 
 

 
Figur 6.5 Konsekvensen af falsk negative udfald for datamaterialet i erfaringsgrund-

laget som funktion af den valgte reduktionsfaktor. Kurverne angiver ande-
len af datasæt (%) hvor indeluftkoncentrationen overskrider ADK inden 
for et interval, f.eks. 5 til 10 gange. Bemærk at y-aksen kun går til 15%. 
Der er indsat vertikale støttestreger for RF=100 og RF=300. 

 
Hvis der vælges en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 100, så medfører det samlet 
set 11% falsk negative udfald af risikovurderingerne i datamaterialet, jf. Figur 6.4. I 
Figur 6.5 kan det, for en reduktionsfaktor på 100, aflæses at de 11% fordeler sig med 
5,8% udfald på 1-2 gange ADK, 3,7% udfald på 2-5 gange ADK, og at de resterede ca. 
1,6% fordeles ligeligt imellem udfald på 5-10 gange og 10-25 gange ADK. Konsekven-
sen af at anvende en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 100 er, at der for 1,6% af 
lokaliteterne ikke vurderes at være indeluftrisiko, selvom bidraget til indeluften over-
skrider ADK med mere end 5 gange. 
 
Hvis der i stedet vælges en reduktionsfaktor på 300, så medfører det samlet set 
20,4% falsk negative udfald af risikovurderingerne i datamaterialet, jf. Figur 6.4. I Fi-
gur 6.5 kan det aflæses, at de 20,4% fordeler sig med 8,6% udfald på 1-2 gange ADK, 
7,2% udfald på 2-5 gange ADK, mens de resterede ca. 4,4% udfald fordeler sig over 
de øvrige grupper. Det vil sige at ved anvendelse af en erfaringsbaseret reduktions-
faktor på 300 medfører at 4,4% af lokaliteterne overskrider ADK med mere end 5 
gange – til trods for at det er vurderet, at der ingen indeluftrisiko er. 
 
Figur 6.6 illustrerer fordelingen af korrekte, falsk positive og falsk negative udfald af 
risikovurderingerne for erfaringsgrundlaget, samt en graduering af konsekvensen for 
de falsk negative udfald, hvis der anvendes en reduktionsfaktor på hhv. 100 og 300. 
De røde prikker der ligger over den stiplede røde linje, repræsenterer datasæt, hvor 
indeluftkoncentrationen er på mere end 5 x ADK. 
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Figur 6.6 Illustration af hvorledes det samlede datasæt fordeles i korrekt vurdering 

(grønne prikker) ift. risikovurderingen, i falsk negative (røde prikker) og 
falsk positive udfald (lilla prikker), med en graduering af konsekvensen for 
de falsk negative udfald (over eller under 5 gange ADK, markeret med rød 
stiplet streg), hvis der anvendes en reduktionsfaktor (RF) på henholdsvis 
100 (øverste graf) og på 300 (nederste graf). 
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6.5  Anbefalinger til valg af erfaringsbaseret reduktionsfaktor 

Ved valg af en erfaringsbaseret reduktionsfaktor til brug for fremadrettede risikovur-
deringer kan følgende ønsker lægges til grund: 

1. Størst mulig forventet andel af korrekte udfald af risikovurderingerne, jf. Fi-
gur 6.4. 

2. Mindst mulig andel af falske udfald af risikovurderingerne, jf. Figur 6.4. 
3. Mindst mulig konsekvens af de falske udfald, jf. Figur 6.5. 

 
Med udgangspunkt i ønske 1 og 2, samt en lidt større vægtning af falsk negative end 
falsk positive udfald – eller en ligelig vægtning – anbefales en erfaringsbaseret reduk-
tionsfaktor på i størrelsesordenen 70-140, jf. Figur 6.7. 
 

 
Figur 6.7 Krydsplot, der viser procentuel andel af korrekt vurdering af risikovurde-

ringen (indeluftbidrag over/under ADK), samt falsk positive (vurderet bi-
drag >ADK og reelt bidrag <ADK) og falsk negative (vurderet bidrag <ADK 
og reelt bidrag >ADK) som funktion af valgt erfaringsbaseret reduktions-
faktor. Det anbefalede interval for valg af en erfaringsbaseret reduktions-
faktor er indtegnet som den lyseblå zone imellem stiplede, lodrette linjer. 

 
Fordelingen af udfald samt konsekvensen er i nedenstående tabel opsummeret for 
valgte erfaringsbaserede reduktionsfaktorer på hhv. 70, 100 og 140. Ift. konsekven-
sen af falsk positive og falsk negative udfald er der valgt at fokusere på andelen af fal-
ske udfald, der afviger med mere end en faktor 5 fra det korrekte udfald, jf. diskussio-
nen og figurerne i afsnit 6.4.3 og afsnit Bilag 4. 
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Valgt redukti-
onsfaktor 

Korrekt  
vurdering (%) 

Falsk positive (%) Falsk negative (%) 

I alt I alt >5·ADK 

70 72,0 19,6 8,4 1,0 

100 72,5 16,5 11,0 1,6 

140 73,2 13,4 13,4 2,4 

Tabel 6.2 Fordelingen af korrekt vurdering, falsk positive og falsk negative udfald af 
risikovurderinger, og konsekvensen herfor, baseret på valg af erfaringsba-
serede reduktionsfaktorer på hhv. 70, 100 og 140. 

 
På baggrund af en samlet afvejning af de opstillede ønsker 1-3 ovenfor, samt en lidt 
større vægtning af konsekvensen i falsk negative udfald end falsk positive udfald, an-
befales det sammenfattende at anvende en erfaringsbaseret reduktionsfaktor i in-
tervallet mellem 70-140. Fremadrettet vil dette være i overensstemmelse med nu-
værende praksis og anvendelse af MST reduktionsfaktor 100. 
 
Valg af en reduktionsfaktor på 100 vil medføre ca. 72,5% korrekte udfald af risikovur-
deringerne, 16,5% falsk positive udfald og 11% falsk negative udfald, hvoraf 1,6% har 
et reelt indeluftbidrag >5 gange ADK.  
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Bilag 1. Reduktionsfaktorer baseret på forskellige re-
præsentationer af poreluftkoncentrationen 

Som det fremgår af afsnit 4.3, så udgøres det samlede datagrundlag for denne erfa-
ringsopsamling af 382 datasæt, som dermed udgør grundlaget for beregning af et 
estimat på en erfaringsbaseret reduktionsfaktor over betondækket. 
 
I dette Bilag 1 gennemgås resultater for det samlede datagrundlag, hvor reduktions-
faktoren (jf. afsnit 4.5.1) hhv. beregnes på baggrund af (i) det arealvægtede gennem-
snit for poreluftkoncentrationen, (ii) det aritmetiske gennemsnit for poreluftkoncen-
trationen og (iii) den maksimale poreluftkoncentration. For alle beregningerne af er-
faringsbaserede reduktionsfaktorer er der anvendt et aritmetisk gennemsnit mht. be-
regning af indeluftkoncentrationen. Hvis der i indeluften er målt koncentrationer un-
der detektionsgrænsen, så er detektionsgrænsen for den pågældende analyse an-
vendt som målt værdi. 
 
Både målte og konturerede poreluftkoncentrationer, samt målte indeluftkoncentrati-
oner og arealmæssig afgrænsning, er gengivet for hver enkelt lokalitet i Appendiks 2. 
 
I Bilag 1.4 er der foretaget en sammenligning af resultaterne af de tre beregningsme-
toder, med fokus på den fremadrettede anvendelse af de erfaringsbaserede redukti-
onsfaktorer. 

Bilag 1.1 Reduktionsfaktor baseret på arealvægtet gennemsnit for poreluftkon-
centrationen 

I det følgende gennemgås resultaterne for det samlede datagrundlag (N= 382), hvor 
de arealvægtede gennemsnit for poreluftkoncentrationen er lagt til grund for bereg-
ningen af reduktionsfaktorerne. 
 
Beregning af arealvægtet gennemsnit 
Ved beregning af det arealvægtede gennemsnit er der foretaget en konturering af 
poreluftresultaterne i IT-programmet Surfer® indeholdende både poreluftmålinger 
under betondæk, og poreluftmålinger på omkringliggende arealer. Der er langt over-
vejende tale om interpolation, men i nogle tilfælde er der foretaget en mindre eks-
trapolation for at repræsentere det bedste bud på den faktiske poreluftkoncentra-
tion under ikke-afdækkede områder af bygningen/rummet, f.eks. fra yderste pore-
luftpunkt under betondækket til ydermurene i bygningen eller til afgrænsende inder-
vægge. 
 
I tre tilfælde foreligger der ikke poreluftmålinger direkte under et delareal, og kontu-
reringen er her foretaget på baggrund af de omkringliggende poreluftmålinger. I 
disse tilfælde er data inddraget pba. en vurdering med udgangspunkt i den konceptu-
elle forståelse af forureningssituationen. Interpolation imellem omkringliggende po-
reluftmålinger er således vurderet at give en korrekt beskrivelse af forureningssituati-
onen under delarealet. 
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Jævnfør procedurebeskrivelsen i /6/ og anbefalingerne i /7/, er det arealvægtede 
gennemsnit for poreluftkoncentrationen beregnet på baggrund af log-transforme-
rede poreluftkoncentrationer ved at anvende Surfer®. Alle beregnede arealvægtede 
gennemsnit for poreluftkoncentrationerne er afrundet til to betydende cifre. 
 
Resultater 
Den laveste reduktionsfaktor i datagrundlaget er 1,6 og den højeste ca. 12.000. Ne-
denstående figur viser hhv. et histogram med den procentvise fordeling af redukti-
onsfaktorer og et fordelingsplot over reduktionsfaktorerne (Figur B1.1). Som det 
fremgår af fordelingsplottet, er kurven S-formet med en log-skaleret x-akse, hvilket 
indikerer, at reduktionsfaktorerne er tilnærmelsesvist log-normalfordelte. 
 

 
Figur B1.1  Histogram (venstre) og fordelingsplot (højre) over reduktionsfaktorer, 

baseret på et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen og et 
aritmetisk gennemsnit for indeluftkoncentrationen (N=382). 

Reduktionsfaktorerne i Figur B1.1 repræsenterer forventningerne til reduktionsfakto-
ren i bygninger/rum i fremtidige undersøgelser, når det arealvægtede gennemsnit 
anvendes til at repræsentere poreluftkoncentrationen, og når der ikke er kendskab til 
andre forhold end, at der er betondæk. 
 
Som det fremgår af Figur B1.1, så viser erfaringsgrundlaget, at der i 5,7 % af tilfæl-
dene kan forventes en reduktionsfaktor lavere end 10, at 10% af reduktionsfakto-
rerne i datasættet er mindre end 15, at der i ca. 47 % af tilfældene kan forventes en 
reduktionsfaktor lavere end 100, at 50%-fraktilet er 124, og at 10% af reduktionsfak-
torerne er større end 1.098. 
 
Hovedresultaterne for det samlede datagrundlag er opsummeret i Tabel B1.1. 
 

Reduktionsfaktorer 
Andel < 100 10%-fraktil 50%-fraktil 90%-fraktil 

47% 15 124 1.098 

Tabel B1.1 Hovedresultater for reduktionsfaktorer, baseret på et arealvægtet gen-
nemsnit for poreluftkoncentrationen og et aritmetisk gennemsnit for in-
deluftkoncentrationen (N=382). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1.000 10.000 100.000

Fr
ak

ti
l (

%
)

Reduktionsfaktor

90%-fraktil  = 1.098

50%-fraktil  = 124

N=382



 

44 

 
Nedenstående Figur B1.2 viser forskellige summariske plots for datasættet, baseret 
på et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen. I forhold til tolkningen af 
y-akserne i plot (a) vs. (b) og (d), så viser y-aksen i plot (a) det aritmetiske gennemsnit 
af indeluftkoncentrationen direkte, mens y-akserne i plot (b) og (d) repræsenterer 
det aritmetiske gennemsnit af indeluftkoncentrationen, skaleret ift. afdampningskri-
teriet. Da der f.eks. er 6 gange forskel på ADK for PCE og TCE vil plot (a) adskille sig fra 
plot (b), selvom x-akserne i de to plots er ens. I plot (b) og (d) repræsenterer punkter 
over den vandrette blå linje lokaliteter med overskridelse af ADK, mens punkter un-
der den blå linje repræsenterer lokaliteter, hvor indeluftkoncentrationen ikke over-
skrider ADK. Plot (c) viser reduktionsfaktoren som funktion af poreluftkoncentratio-
nen (arealvægtet gennemsnit). 
 

 

 
Figur B1.2  Summariske plots for datasættet, baseret på et arealvægtet gennemsnit 

for poreluftkoncentrationen og et aritmetisk gennemsnit for indeluft-
koncentrationen (N=382). ADK = afdampningskriteriet. 

Som det fremgår af Figur B1.2, så er der nogle overordnede tendenser i datasættet, 
som kort fremdrages i det følgende. Der er en tendens til stigende indeluftkoncentra-
tion med stigende poreluftkoncentration, jf. plot (a). Der er ligeledes en tendens til at 
andelen af lokaliteter med en indeluftkoncentration, der overskrider ADK, stiger med 
stigende poreluftkoncentration, jf. plot (b). Der ses en tendens til at 
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reduktionsfaktoren stiger med stigende poreluftkoncentration, jf. plot (c), og en ten-
dens til at andelen af lokaliteter med en indeluftkoncentration, der overskrider ADK, 
falder med stigende reduktionsfaktor, jf. plot (d). Tendensen i plot (c) er behandlet 
yderligere i Bilag 2.1. 

Bilag 1.2 Reduktionsfaktor baseret på aritmetisk gennemsnit for poreluftkoncen-
trationen 

I det følgende gennemgås resultaterne for databehandlingen, hvor det aritmetiske 
gennemsnit for poreluftkoncentrationen er lagt til grund for beregningen af redukti-
onsfaktorerne (N=379). Tre datasæt indeholder ikke poreluftmålinger udført direkte 
under bygningen (men rundt omkring bygningen), hvorfor det ikke er muligt at be-
regne et aritmetisk gennemsnit for målinger udført under arealet af bygningen. Disse 
tre datasæt udgår således af analysen baseret på aritmetisk gennemsnit. 
 
Beregning af aritmetisk gennemsnit 
Det aritmetiske gennemsnit er det som i daglig tale kaldes ”middelværdien”. Det be-
regnes som summen af målte poreluftkoncentrationer, for lokaliteten eller delarea-
let, divideret med antallet af poreluftmålinger. Alle beregnede aritmetiske gennem-
snit for poreluftkoncentrationerne er afrundet til to betydende cifre. 
 
En egenskab ved det aritmetiske gennemsnit, som man bør være opmærksom på er, 
at det påvirkes meget af enkelte høje værdier, mens enkelte lave værdier ikke på 
samme måde påvirker gennemsnitsværdien. Dermed kan det aritmetiske gennemsnit 
komme til at give et skævt billede af den generelle poreluftkoncentration. Hvis vi 
f.eks. tager udgangspunkt i fem målinger på hhv. 98, 99, 100, 101, 102, så bliver det 
aritmetiske gennemsnit 100, dvs. en værdi midt i datasættet, som virker ”karakteri-
stisk” for de fem værdier under ét. 
 
Hvis vi forestiller os endnu en værdi i datasættet på 1.000 (ca. 10 gange højere end 
de øvrige værdier), så bliver det aritmetiske gennemsnit 250, selvom man umiddel-
bart stadig tænker, at det karakteristiske niveau stadigvæk ligger omkring 100. Hvis vi 
i stedet forestiller os endnu en værdi i datasættet på 10 (ca. 10 gange lavere end de 
øvrige værdier), så bliver det aritmetiske gennemsnit 85, selvom man stadig tænker, 
at det karakteristiske niveau ligger omkring 100. 
 
I det pågældende eksempel vil en værdi, der er 10 gange højere end de 5 øvrige vær-
dier øge gennemsnittet til 2,5 gange den eller karakteristiske værdi, mens en værdi 
der er 10 gange lavere end de øvrige værdier kun reducerer gennemsnittet til 0,85 
gange den ellers karakteristiske værdi. 
 
Resultater 
Ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit, så bliver den laveste reduktionsfaktor 
i datagrundlaget 1,6 og den højeste ca. 32.000. Nedenstående figur viser hhv. et hi-
stogram med den procentvise fordeling af reduktionsfaktorer og et fordelingsplot 
over reduktionsfaktorerne (Figur B1.3). Som det fremgår af fordelingsplottet, er kur-
ven S-formet med en logaritmisk x-akse, hvilket indikerer, at reduktionsfaktorerne er 
tilnærmelsesvist log-normalfordelte. 
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Figur B1.3 Histogram (venstre) og fordelingsplot (højre) over reduktionsfaktorer, 

baseret på et aritmetisk gennemsnit for poreluftkoncentrationen og et 
aritmetisk gennemsnit for indeluftkoncentrationen (N=379). 

 
Som det fremgår af Figur B1.3, så viser erfaringsgrundlaget, at der i 3,9 % af tilfæl-
dene kan forventes en reduktionsfaktor lavere end 10, at 10% af reduktionsfakto-
rerne i datasættet er mindre end 21, at der i ca. 39 % af tilfældene kan forventes en 
reduktionsfaktor lavere end 100, at 50%-fraktilet er 173, og at 10% af reduktionsfak-
torerne er større end 2.576. Ved at sammenligne Figur B1.3 med Figur B1.1 ses det, 
at reduktionsfaktorerne baseret på aritmetiske gennemsnit generelt er højere end 
for det arealvægtede gennemsnit. Dette skyldes, at det aritmetiske gennemsnit for 
poreluftkoncentrationen ofte er højere end det arealvægtede gennemsnit, jf. diskus-
sionen ovenfor. 
 
Hovedresultaterne for det samlede datagrundlag er opsummeret i Tabel B1.2. 
 

Reduktionsfaktorer 
Andel < 100 10%-fraktil 50%-fraktil 90%-fraktil 

39% 21 173 2.576 

Tabel B1.2 Hovedresultater for reduktionsfaktorer, baseret på et aritmetisk gen-
nemsnit for poreluftkoncentrationen og et aritmetisk gennemsnit for in-
deluftkoncentrationen (N=379). 

 
Nedenstående Figur B1.4 viser forskellige summariske plots for datasættet, baseret 
på et aritmetisk gennemsnit for poreluftkoncentrationen. 
 
I forhold til tolkningen af y-akserne i plot (a) vs. (b) og (d), så viser y-aksen i plot (a) 
indeluftkoncentrationen direkte, mens y-akserne i plot (b) og (d) repræsenterer in-
deluftkoncentrationen, skaleret ift. afdampningskriteriet. Da der f.eks. er 6 gange for-
skel på ADK for PCE og TCE vil plot (a) adskille sig fra plot (b), selvom x-akserne i de to 
plots er ens. I plot (b) og (d) repræsenterer punkter over den vandrette blå linje loka-
liteter med overskridelse af ADK, mens punkter under den blå linje repræsenterer lo-
kaliteter, hvor indeluftkoncentrationen ikke overskrider ADK. Plot (c) viser redukti-
onsfaktoren som funktion af poreluftkoncentrationen (aritmetisk gennemsnit). 
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Figur B1.4 Summariske plots for datasættet, baseret på et aritmetisk gennemsnit 

for poreluftkoncentrationen og et aritmetisk gennemsnit for indeluft-
koncentrationen (N=379). ADK = afdampningskriteriet. 

De overordnede tendenser i Figur B1.4, baseret på et aritmetisk gennemsnit for pore-
luftkoncentrationen, er samstemmende med dem i Figur B1.2, baseret på et areal-
vægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen. Dog er der større spredning i data-
punkterne langs akserne for poreluftkoncentrationen og reduktionsfaktorerne. 
 
Der ses en tendens til stigende indeluftkoncentration med stigende poreluftkoncen-
tration, jf. plot (a). Der er ligeledes en tendens til at andelen af lokaliteter med en in-
deluftkoncentration, der overskrider ADK, stiger med stigende poreluftkoncentration, 
jf. plot (b). Der ses en tendens til at reduktionsfaktoren stiger med stigende poreluft-
koncentration, jf. plot (c), og en tendens til at andelen af lokaliteter med en indeluft-
koncentration, der overskrider ADK, falder med stigende reduktionsfaktor, jf. plot (d). 
Sidstnævnte tendens er svagere end i Figur B1.2. 

Bilag 1.3 Reduktionsfaktor baseret på maksimal poreluftkoncentration 

I det følgende gennemgås resultaterne for databehandlingen, hvor den maksimale 
poreluftkoncentration er lagt til grund for beregningen af reduktionsfaktorerne 
(N=379). Tre datasæt indeholder ikke poreluftmålinger udført direkte under 
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bygningen (men rundt omkring bygningen), hvorfor det ikke er muligt at fastlægge en 
maksimal poreluftkoncentration under arealet af bygningen. Disse tre datasæt udgår 
således af analysen baseret på den maksimale poreluftkoncentration. 
 
Den maksimale poreluftkoncentration 
Den maksimale poreluftkoncentration, er fastlagt som den højeste koncentration, 
der er målt under den pågældende lokalitet eller det pågældende delareal. Alle mak-
simale poreluftkoncentrationer er opgivet med to betydende cifre. 
 
Resultater 
Ved anvendelse af den maksimale poreluftkoncentration, så bliver den laveste reduk-
tionsfaktor i datagrundlaget 2,6 og den højeste ca. 230.000. Nedenstående figur viser 
hhv. et histogram med den procentvise fordeling af reduktionsfaktorer og et forde-
lingsplot over reduktionsfaktorerne (Figur B1.5). Som det fremgår af fordelingsplot-
tet, er kurven S-formet med en logaritmisk x-akse, hvilket indikerer at reduktionsfak-
torerne er tilnærmelsesvist log-normalfordelte.  
 

 
Figur B1.5 Histogram (venstre) og fordelingsplot (højre) over reduktionsfaktorer, 

baseret på den maksimale poreluftkoncentration og et aritmetisk gen-
nemsnit for indeluftkoncentrationen (N=379). 

Figur B1.5 viser, at der i 1,3 % af tilfældene kan forventes en reduktionsfaktor lavere 
end 10, at 10% af reduktionsfaktorerne i datasættet er mindre end 54, at der i ca. 18 
% af tilfældene kan forventes en reduktionsfaktor lavere end 100, at 50%-fraktilet er 
483, og at 10% af reduktionsfaktorerne er større end 12.546. 
 
Hovedresultaterne for det samlede datagrundlag er opsummeret i Tabel B1.3. 
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Reduktionsfaktorer 
Andel < 100 10%-fraktil 50%-fraktil 90%-fraktil 

18% 54 483 12.546 

Tabel B1.3 Hovedresultater for reduktionsfaktorer, baseret på den maksimale pore-
luftkoncentration og et aritmetisk gennemsnit for indeluftkoncentratio-
nen (N=379). 

 
Nedenstående Figur B1.6 viser forskellige summariske plots for datasættet, baseret 
på den maksimale poreluftkoncentration. 
 
I forhold til tolkningen af y-akserne i plot (a) vs. (b) og (d), så viser y-aksen i plot (a) 
indeluftkoncentrationen direkte, mens y-akserne i plot (b) og (d) repræsenterer in-
deluftkoncentrationen, skaleret ift. afdampningskriteriet. Da der f.eks. er er 6 gange 
forskel på ADK for PCE og TCE vil plot (a) adskille sig fra plot (b), selvom x-akserne i de 
to plots er ens. I plot (b) og (d) repræsenterer punkter over den vandrette blå linje lo-
kaliteter med overskridelse af ADK, mens punkter under den blå linje repræsenterer 
lokaliteter, hvor indeluftkoncentrationen ikke overskrider ADK. Plot (c) viser redukti-
onsfaktoren som funktion af poreluftkoncentrationen (maksimal værdi). 
 

 
Figur B1.6 Summariske plots for datasættet, baseret på den maksimale poreluft-

koncentration og et aritmetisk gennemsnit for indeluftkoncentrationen 
(N=379). ADK = afdampningskriteriet. 
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De overordnede tendenser i Figur B1.6, baseret på den maksimale poreluftkoncen-
tration, er samstemmende med dem i Figur B1.2 og Figur B1.4, baseret på hhv. et 
arealvægtet og et aritmetisk gennemsnit for poreluftkoncentrationen. Dog er der 
større spredning i datapunkterne langs akserne for poreluftkoncentrationen og re-
duktionsfaktorerne. 
 
Der ses en tendens til stigende indeluftkoncentration med stigende poreluftkoncen-
tration, jf. plot (a). Der er ligeledes en tendens til at andelen af lokaliteter med en in-
deluftkoncentration, der overskrider ADK, stiger med stigende poreluftkoncentration, 
jf. plot (b). Der ses en tendens til, at reduktionsfaktoren stiger med stigende poreluft-
koncentration, jf. plot (c), og denne tendens er stærkere end i Figur B1.2 og Figur 
B1.4. Der er også en tendens til at andelen af lokaliteter med en indeluftkoncentra-
tion, der overskrider ADK, falder med stigende reduktionsfaktor, jf. plot (d), men 
denne tendens er svagere end i Figur B1.2 og Figur B1.4. 

Bilag 1.4 Fremadrettet anvendelse af poreluftkoncentration sammen med erfa-
ringsbaserede reduktionsfaktorer 

Det arealvægtede og det aritmetiske gennemsnit repræsenterer den rumlige udbre-
delse af poreluftforureningen under gulv (jf. afsnit 4.5.1), og grundet en tendens for 
det aritmetiske gennemsnit til at lægge stor vægt på enkelte høje værdier (jf. Bilag 
1.2), så vil det aritmetiske gennemsnit ofte være højere end det arealvægtede gen-
nemsnit, mens den maksimale poreluftkoncentration naturligvis er højere end begge 
typer af gennemsnit. 
 
Ved tilblivelsen af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer er indeluftkoncentratio-
nen (aritmetisk gennemsnit, Ci) den samme uanset hvilken poreluftkoncentration (Cp) 
der anvendes (arealvægtet og aritmetisk gennemsnit eller maksimal poreluftkoncen-
tration). Derfor slår de højere poreluftkoncentrationer igennem med højere redukti-
onsfaktorer (RF=Cp/Ci) når poreluftkoncentrationen baseres på et aritmetisk gennem-
snit eller en maksimal værdi. 
 
Effekten af ovenstående er illustreret i nedenstående Figur B1.7, hvor fordelingsplots 
for hhv. poreluftkoncentrationer og reduktionsfaktorer, baseret på hhv. et arealvæg-
tet gennemsnit, et aritmetisk gennemsnit og den maksimale poreluftkoncentration er 
sammenstillet for det samlede datamateriale. 
 
For de enkelte lokaliteter i erfaringsgrundlaget er den erfaringsbaserede reduktions-
faktor, beregnet pba. et aritmetisk gennemsnit, større end den tilsvarende beregnet 
pba. et arealvægtet gennemsnit i ca. 84% af tilfældene, mens det for den maksimale 
poreluftkoncentration er i ca. 96% af tilfældene. De (få) tilfælde hvor den maksimale 
poreluftkoncentration under gulv ikke er højere end det arealvægtede gennemsnit 
skyldes, at der lige udenfor det undersøgte gulvareal er konstateret høje koncentrati-
oner som hæver det arealvægtede gennemsnit over gulvet til et niveau der er højere 
end den højeste måling under gulv. 
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Figur B1.7 Sammenligning af fordelingsplots for poreluftkoncentrationen (venstre) 

og reduktionsfaktorer (højre), baseret på hhv. et arealvægtet gennem-
snit, et aritmetisk gennemsnit og den maksimale poreluftkoncentration 
samt et aritmetisk gennemsnit for indeluftkoncentrationen. 

De statistiske hovedresultater fra Bilag 1.1-Bilag 1.3 er sammenstillet i nedenstående 
Figur B1.4, og de bekræfter entydigt, at erfaringsbaserede reduktionsfaktorer baseret 
på hhv. det aritmetiske gennemsnit af poreluftkoncentrationen og den maksimale 
poreluftkoncentration er højere end reduktionsfaktorer baseret på et arealvægtet 
gennemsnit af poreluftkoncentrationen. 
 
 

  Reduktionsfaktorer 
 N Andel < 100 10%-fraktil 50%-fraktil 90%-fraktil 

Arealvægtet gennemsnit 382 47% 15 124 1.098 

Aritmetisk gennemsnit 379 39% 21 173 2.576 

Maks. poreluftkoncentration 379 18% 54 483 12.546 

Tabel B1.4 Sammenligning af hovedresultater for reduktionsfaktorer beregnet ud 
fra henholdsvis det arealvægtede gennemsnit, det aritmetiske gennem-
snit og den maksimale poreluftskoncentration samt et aritmetisk gen-
nemsnit for indeluftkoncentrationen. 

I princippet ville man, på baggrund af ovenstående, f.eks. kunne anvende en maksi-
mal poreluftkoncentration på en given fremtidig lokalitet sammen med de erfarings-
baserede reduktionsfaktorer, der er beregnet pba. de maksimale poreluftkoncentra-
tioner. Og tilsvarende for et aritmetisk gennemsnit. 
 
I forhold til den fremadrettede anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfakto-
rer er det dog væsentligt at holde sig for øje, at sagsmaterialet i erfaringsgrundlaget 
(jf. Appendiks 1 og 2) udelukkende består af velbelyste, videregående undersøgelser. 
Derfor kan man med rimelig sikkerhed antage, at den ”rigtige” højeste koncentration 
er lokaliseret i erfaringsgrundlaget, eller i hvert fald en koncentration der er tæt på. 
Denne ”rigtige” højeste koncentration er således medtaget ved estimering af redukti-
onsfaktorerne i Figur B1.7, og har naturligvis stor betydning for de beregnede reduk-
tionsfaktorer for den maksimale poreluftkoncentration, men også for det aritmetiske 
gennemsnit, jf. diskussionen i Bilag 1.2. 
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Hvis de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer for det aritmetiske gennemsnit eller 
den maksimale poreluftkoncentration efterfølgende benyttes på mindre velbelyste 
sager, hvor den reelle højeste poreluftkoncentration ikke nødvendigvis er repræsen-
teret ved målinger, så vil konsekvensen være en underestimering af det reelle pore-
luftbidrag til indeluften. Dette kan i værste fald lede til en fejlagtig risikovurdering om 
”ingen risiko”, mens der i virkeligheden er risiko (en falsk negativ konklusion). Jo dår-
ligere en sag er belyst, jo mindre er sandsynligheden for at den reelle højeste pore-
luftkoncentration er påvist, og jo større vil risikoen for en falsk negativ konklusion 
være, hvis der tages udgangspunkt i erfaringsbaserede reduktionsfaktorer, som er 
baseret på det aritmetiske gennemsnit eller den maksimale poreluftkoncentration. 
 
Sammenfattende vurdering 
For at minimere risikoen for falsk negative konklusioner anbefales det, at der ved 
fremadrettet anvendelse af de erfaringsbaserede reduktionsfaktorer tages udgangs-
punkt i reduktionsfaktorer, basereret på det arealvægtede gennemsnit.  
 
Disse erfaringsbaserede reduktionsfaktorer kan naturligvis benyttes sammen med et 
arealvægtet gennemsnit for poreluftforureningen, når forudsætningerne for bereg-
ning af et sådant er opfyldt, men kan også benyttes med udgangspunkt i den maksi-
male poreluftkoncentration eller et aritmetisk gennemsnit. I de to sidste tilfælde ska-
ber forudsætningerne for Figur B1.7 en vis sikkerhed for at risikoen for at træffe falsk 
negative konklusioner minimeres. Dette gælder også på mindre velbelyste sager, 
hvor den reelle maksimale poreluftkoncentration måske ikke er påvist. 
 
Det er dog væsentligt, at erfaringsbaserede reduktionsfaktorer, ligesom andre risiko-
vurderingsredskaber til estimering af poreluftbidraget til indeluften (jf. afsnit 3.1), 
ikke anvendes blindt eller uden skelen til den konceptuelle forståelse af forurenings-
situationen, herunder ift. følgende spørgsmål: 

• Er poreluftkoncentrationerne repræsentative for forureningssituationen? 

• Er der tale om et sammenhængende forureningsbillede i forskellige medier? 

• Er den højeste poreluftkoncentration konstateret ved en potentiel kilde? 

• Kan den højeste poreluftkoncentration være ”skyggen” af en ukendt kilde? 



 

53 

Bilag 2. Vurdering af overordnede temaer mht. det 
samlede datagrundlag 

I det følgende gennemgås nogle overordnede temaer for det samlede datagrundlag 
for reduktionsfaktorer. Samtlige analyser tager udgangspunkt i reduktionsfaktorer, 
baseret på et arealvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen, jf. betragtnin-
gerne og anbefalingerne i  Bilag 1. 
 

Bilag 2.1 Poreluftkoncentrationens betydning for reduktionsfaktoren 

I Figur B2.1 er reduktionsfaktoren plottet mod det arealvægtede gennemsnit for po-
reluftkoncentrationen. Af figuren ses der en tydelig tendens til generelt stigende re-
duktionsfaktorer ved stigende poreluftkoncentrationer, både ift. ”middeltendensen”, 
men også ift. de øvre og nedre afgrænsninger af punktskyen. Specielt når det tages i 
betragtning, at der er tale om et dobbelt-logaritmisk plot. 
 

 
Figur B2.1 Reduktionsfaktoren plottet mod poreluftkoncentrationen (N=382). Figu-

ren modsvarer plot (c) i Figur B1.2. 

På baggrund af tendensen kunne det være nærliggende at antage, at en høj poreluft-
koncentration er forbundet med en høj reduktionsfaktor, som er forbundet med en 
lavere frekvens af overskridelser af afdampningskriterierne (ADK). Dette ville være i 
direkte modstrid med en almen antagelse om, at en høj poreluftkoncentration er for-
bundet med en større risiko svarende til, at der generelt vil være en højere frekvens 
af overskridelser af ADK ved høje poreluftkoncentrationer. 
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Figur B2.2 Indeluftkonc./ADK plottet mod hhv. poreluftkoncentrationen (til ven-

stre) og reduktionsfaktoren (til højre), (N=382). 

Sammenhængen er dog heller ikke så ligetil, hvilket er illustreret i Figur B2.2, hvor y-
akserne repræsenterer indeluftkoncentrationen divideret med ADK (det der i daglig 
tale omtales som ”gange overskridelse af ADK”). I Figur B2.2 er indeluftkonc./ADK 
plottet mod hhv. poreluftkoncentrationen (øverst) og reduktionsfaktoren (nederst). I 
begge plots repræsenterer den vandrette blå linje en indeluftkoncentration, der er lig 
ADK. I disse plots repræsenterer værdier >1 en lokalitet hvor indeluftkoncentration 
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reelt overskrider ADK, mens værdier <1 repræsenterer en lokalitet hvor indeluftkon-
centration reelt ligger under ADK. 
 
Som det fremgår af Figur B2.2, så er der tendens til, at en større andel af punkterne 
ligger over den blå linje (indeluftkoncentrationen overskrider ADK) når poreluftkon-
centrationen er høj (øverste plot), og en tendens til at en større andel af punkterne 
ligger under linjen (indeluftkoncentrationen ligger under ADK), når reduktionsfakto-
ren er høj. Begge tendenser er i overensstemmelse med det, man intuitivt forventer. 
 
Forklaringerne på tendensen til sammenhæng imellem en lav poreluftkoncentration 
og en lav reduktionsfaktor, jf. Figur B2.1, skal således findes i et komplekst samspil 
imellem flere faktorer: 

1. Der er ikke tale om uafhængige sammenhænge imellem parametrene, idet re-
duktionsfaktoren er beregnet som poreluftkoncentrationen divideret med in-
deluftkoncentrationen (reduktionsfaktoren er en afledt parameter). Dertil er der 
ikke tale om en ”ensrettet” årsagsdrevet sammenhæng imellem parametrene, 
svarende til den som forventningerne bygger på. Et eksempel herpå kan være, at 
en høj poreluftkoncentration kan være opstået som følge af en tæt konstruktion 
(lavt masseflow), svarende til at reduktionsfaktoren er høj. Omvendt kan et højt 
masseflow (f.eks. som følge af direkte spredningsveje), resultere i lavere pore-
luftkoncentrationer og lavere reduktionsfaktorer. Med andre ord er poreluftkon-
centrationen ikke uafhængig af reduktionsfaktoren. Se f.eks. afsnittet om masse-
flow i /3/. 

 
2. Indeluftkoncentrationen er et samlet mål for indholdet af det pågældende stof i 

indeluften, og er derfor summen af bidrag fra den underliggende jord-/grund-
vandsforurening og bidrag fra interne kilder. Normalt antages bidraget fra in-
terne kilder at være negligibelt, men jo mindre kildestyrke/poreluftkoncentra-
tion, jo lavere kan det forventes, at poreluftbidraget til indeluften bliver (på en 
absolut skala, målt som µg/m3). Tilsvarende kan en større andel af indeluftkon-
centrationen komme fra interne kilder, selvom der måske ikke er tale om store 
bidrag, målt på en absolut skala (µg/m3). Specielt for de lave poreluftkoncentra-
tioner vil et forholdsvist lille internt bidrag være med til at give lavere redukti-
onsfaktorer. Se eksempel 1 herunder. 

 
3. Detektionsgrænsen lægger en nedre grænse for hvor lave indeluftkoncentratio-

ner, der kan påvises. Da reduktionsfaktoren beregnes som poreluftkoncentratio-
nen divideret med indeluftkoncentrationen, og der er en grænse for hvor lille et 
tal man dermed kan dividere med, så er der samtidig en øvre grænse for hvor 
høje reduktionsfaktorer, der kan beregnes. Dermed vil der, specielt for lokalite-
ter med lave poreluftkoncentrationer, være en grænse for, hvor stor reduktions-
faktoren kan blive (som absolut værdi). Se eksempel 2 herunder. 
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Eksempel 1 
 

Hvis det interne bidrag er 0,5 µg/m3 og poreluftbidraget er 1,5 µg/m3, så bliver 
indeluftkoncentrationen 2 µg/m3, og det interne bidrag udgør 1/4 af det sam-
lede bidrag. Hvis poreluftbidraget derimod er 19,5 µg/m3, og det interne bidrag 
stadig er 0,5 µg/m3, så bliver indeluftkoncentrationen 20 µg/m3, og det interne 
bidrag udgør 1/40 af det samlede bidrag. Hvis poreluftkoncentrationen i begge 
tilfælde er 100 µg/m3, så ændrer det (absolut lille) interne bidrag den bereg-
nede reduktionsfaktor fra 67 til 50 i det første tilfælde og fra 5,1 til 5,0 i det an-
det tilfælde. 

 

Eksempel 2 

Hvis poreluftkoncentrationen er 10 µg/m3, og detektionsgrænsen for indeluft-
målingerne er 0,1 µg/m3 (generelt ligger detektionsgrænsen i intervallet 0,05-
0,1 µg/m3), så kan der ikke beregnes reduktionsfaktorer, der er højere end 100 
(= 10/0,1). Hvis poreluftkoncentrationen derimod er 1.000 µg/m3, så bliver den 
øvre grænse for reduktionsfaktoren 10.000 (= 1.000/0,1). Med andre ord, så 
har detektionsgrænsen for indeluftmålingerne større begrænsende effekt for 
reduktionsfaktoren ved lave poreluftkoncentrationer. 

 
Forholdet omkring punkt 3 (eksempel 2) er illustreret i Figur B2.3. 
 

 
Figur B2.3 Reduktionsfaktoren plottet mod poreluftkoncentrationen (N=382). Den 

røde linje viser øvre grænse for reduktionsfaktoren som funktion af po-
reluftkoncentrationen ved en detektionsgrænse (DG) for indeluftkon-
centrationen på 0,1 µg/m3. 
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I forhold til ovenstående punkt 2 og 3 bemærkes det, at der i den tidligere erfarings-
opsamling (/1/) blev indlagt et ”signifikansfilter” ift. erfaringsgrundlaget, således at 
kun datasæt med en poreluftkoncentration (arealvægtet gennemsnit) >50 µg/m3 ind-
gik i erfaringsgrundlaget. 
 
Der er ikke indlagt noget signifikansfilter i nærværende erfaringsopsamling. I stedet 
er effekten af indlæggelse af et signifikansfilter ift. lave poreluftkoncentrationer (som 
i /1/) eller på lave indeluftkoncentrationer, jf. problemstillingen i Figur B2.3, under-
søgt i Bilag 3. Som det fremgår af Bilag 3 er der ikke nogen entydig positiv effekt af at 
indlægge signifikansfiltre på datamaterialet, hvorfor dataanalyserne i nærværende 
erfaringsopsamling er udført uden signifikansfiltrering af datamaterialet. 

Bilag 2.2 Stoffets betydning for reduktionsfaktoren 

I tidligere studier af erfaringsbaserede reduktionsfaktorer er det antaget, at redukti-
onsfaktoren er stofuafhængig, herunder at reduktionsfaktoren for TCE og PCE er 
”ens”. Dette bunder dels i, at der ikke umiddelbart er grund til at antage, at væsent-
lige fysisk/kemiske forskelle på TCE og PCE skulle give anledning til betydende for-
skelle i estimerede reduktionsfaktorer /1/, og dels i et hensyn til den fremadrettede 
brug af erfaringsbaserede reduktionsfaktorer. I forhold til den fremadrettede brug er 
det således klart at foretrække, hvis ét sæt af reduktionsfaktorer kan anvendes for 
samtlige flygtige forureningskomponenter, herunder, at erfaringsbaserede redukti-
onsfaktorer for TCE og PCE kan anvendes for andre chlorerede ethaner, ethener og 
deres nedbrydningsprodukter samt for oliekomponenter. 
 
Opstilling af erfaringsbaserede, og ”stofspecifikke” reduktionsfaktorer for oliekompo-
nenter er besværliggjort af en udbredt tilstedeværelse af interne kilder, jf. /2/. Grun-
det risikoen for kontaminering med interne bidrag er det således ikke alment udbredt 
at måle for indhold af oliekomponenter i indeluften. Dertil kommer, at en direkte 
estimering af reduktionsfaktoren pba. en poreluftkoncentration og en målt indeluft-
koncentration (indeholdende betydende interne bidrag) vil medføre uhensigtsmæs-
sigt lave reduktionsfaktorer, jf. diskussionen i Bilag 2.1, som vil have begrænset an-
vendelighed ift. til risikovurdering på fremtidige lokaliteter. 
 
Der er tidligere konstateret forskellige reduktionsfaktorer for TCE og PCE, som er esti-
meret for samme lokalitet, jf. /1/. På baggrund af data fra /5/ er det i /1/ beregnet, at 
i ca. 60 % af tilfældene er der mere end 3 gange forskel på reduktionsfaktoren for 
TCE og PCE, estimeret for den samme lokalitet. I ca. 30 % af tilfældene er der mere 
end 10 gange forskel på de to reduktionsfaktorer. Reduktionsfaktorerne i /5/ er dog 
baseret på maksimale poreluftkoncentrationer, som generelt medfører højere reduk-
tionsfaktorer (jf. Bilag 1.4), hvorfor ovenstående forskelle formodes at være større 
end for reduktionsfaktorer baseret på arealvægtede gennemsnit af poreluftkoncen-
trationen. I /1/ understreges det, at en reduktionsfaktor ikke er en konstant for en gi-
ven lokalitet, men at der er tale om estimater som er påvirket af både rumlige og 
tidslige forskelle i samspillet imellem poreluftkoncentrationer/-udbredelse og place-
ring af eventuelle indtrængningsveje, jf. afsnit 3.1. 
 
I Figur B2.4 er fordelingsfunktionerne for det samlede datagrundlag bestående af re-
duktionsfaktorer for TCE og PCE plottet ved siden af hinanden. I alt er der tale om 
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373 reduktionsfaktorer, da 9 reduktionsfaktorer i det samlede datagrundlag er base-
ret på cis-/trans-1,2-DCE eller TCA, jf. afsnit 4.3. 
 

 
Figur B2.4 Sammenligning af fordelingsfunktioner for reduktionsfaktorer for TCE 

(N=142) og PCE (N=231). 

Som det fremgår af Figur B2.4, så ses der, modsat forventningen, en signifikant for-
skel på fordelingsfunktionerne for reduktionsfaktorer for TCE og PCE. Den generelle 
tendens er, at reduktionsfaktorerne for TCE generelt er lavere end for PCE. 
 
Det vurderes usandsynligt, at rumlige eller tidslige forhold skulle bevirke, at der gene-
relt opnås lavere reduktionsfaktorer for TCE end for PCE på tværs af det opdaterede 
datagrundlag. Den mest nærliggende forklaring på ovenstående forhold vurderes så-
ledes at være relateret til at poreluftkoncentrationerne generelt er lavere for TCE 
end for PCE, og at lave poreluftkoncentrationer er relateret til lave reduktionsfakto-
rer, jf. Bilag 2.1. 
 
Forholdet er undersøgt i nedenstående Figur B2.5, hvor fordelingsfunktionerne for 
poreluftkoncentrationen, for hhv. TCE og PCE, er sammenstillet. 
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Figur B2.5 Sammenligning af fordelingsfunktioner for poreluftkoncentrationer for 

TCE (N=142) og PCE (N=231). 

Som det fremgår af Figur B2.5, er der en klar tendens til, at der ved undersøgelserne 
er påvist lavere poreluftkoncentrationer for TCE end for PCE. Via Figur B2.3 er der på-
vist en relation imellem lavere poreluftkoncentrationer og lavere reduktionsfaktorer, 
og det vurderes således, at den tilsyneladende forskel i reduktionsfaktorer for TCE og 
PCE ikke er relateret til stoffet, men til poreluftkoncentrationen. Dette forhold er un-
derbygget af teoretiske betragtninger herunder. 
 
Forholdet er understreget i nedenstående Figur B2.6, som modsvarer Figur B2.3, men 
hvor datapunkterne er farvet ift. om der er tale om TCE eller PCE. 
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Figur B2.6 Reduktionsfaktoren plottet mod poreluftkoncentrationen. Røde punkter 

repræsenterer TCE (N=142) og sorte punkter repræsenterer PCE 
(N=231). Den blå linje viser en øvre grænse for reduktionsfaktoren som 
funktion af poreluftkoncentrationen ved en detektionsgrænse (DG) for 
indeluftkoncentrationen på 0,1 µg/m3. 

Af Figur B2.6 fremgår det tydeligt, at der er tale om en overrepræsentation af punk-
ter for TCE (røde punkter) i venstre side af figuren (lave poreluftkoncentrationer), 
mens der tilsvarende er en overrepræsentation af punkter for PCE (sorte punkter) i 
højre side af figuren (høje poreluftkoncentrationer). 
 
I det følgende er reduktionsfaktorernes stofuafhængighed yderligere underbygget af 
teoretiske betragtninger og modelberegninger. 
 
Teoretiske betragtninger og modelberegninger 
I forbindelse med gasformig forureningstransport fra poreluft til indeluft, og internt i 
bygninger, antager vi normalt at stofferne er inerte, hvilket betyder, at de ikke (i be-
tydende grad) indgår i kemiske eller biologiske reaktioner. Dermed udviskes eventu-
elle stofforskelle, som kan relateres til kemiske og biologiske reaktioner. Tilbage ude-
står stofforskelle, der skyldes fysiske forskelle på stofferne. 
 
Som parentes kan det bemærkes, at ovenstående er en væsentlig forskel imellem ra-
don og de andre gasformige forureningsstoffer vi beskæftiger os med (herunder chlo-
rerede opløsningsmidler og oliestoffer). Da radon har en halveringstid på ca. 3,8 dage 
henfalder radon-”koncentrationen” på én dag til 83% af udgangspunktet, og på en 
uge til ca. 28% af udgangspunktet. Dette betyder, at transport som tager tid (herun-
der diffusion igennem beton), har større indflydelse for Radon end for de øvrige stof-
fer. 
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De gasformige forureningsstoffer vi normalt arbejder med i poreluft- og indeluftun-
dersøgelser (ifm. jordforureningsundersøgelser) har en størrelse på mellem 0,05 og 
2,0 nm. Molekylerne er således ca. 100.000-1.000.000 gange mindre end de spræk-
ker, der typisk forekommer i betondæk (0,05 mm til >2 mm), hvorfor alle stofferne 
kan betragtes som ”fuldt opløst” i luften ift. deres konvektive transport (de følger 
blot med luften). 
 
Molekylestørrelsen har derimod betydning for stoffernes diffusionskoefficient, og 
dermed den diffusive transport. Små molekyler er forbundet med højere diffusions-
koefficient. Diffusionskoefficienten er således det eneste stofspecifikke ift. en bi-
dragsbetragtning fra poreluft til indeluft. 
 
Jo tættere betondækket er, jo større andel udgør det diffusive bidrag. Deraf følger, at 
de systemer der er mest stofafhængige, er tætte betondæk, uden revner, sprækker 
og direkte spredningsveje, dvs. bygninger med en høj reduktionsfaktor. 
 
For at belyse diffusionskoefficientens betydning for størrelsen af reduktionsfaktoren, 
er der i det følgende opstillet et regneeksempel med fem modelstoffer: Vinylchlorid 
(VC), TCE, PCE, benzen og dodecan (som repræsentant for oliestoffer), se Tabel B2.1. 
 

Stof DL Normeret DL ift. PCE 

Vinylchlorid (VC) 10,4·10-6 163% 

TCE 7,17·10-6 112% 

PCE 6,38·10-6 100% 

Dodecan 6,30·10-6 99% 

Benzen 9,30·10-6 146% 

Tabel B2.1  Diffusionskoefficienter fra JAGG 2.1. 

Det diffusive bidrag er ligefremt proportionalt med DL, så det diffusive bidrag for VC 
er ca. 63% højere end for PCE. Deraf kunne man forledes til at tro, at stoffets egen-
skaber betyder meget for bidraget til indeluften, og dermed for reduktionsfaktoren. 
Dette er dog ikke tilfældet, da det diffusive bidrag kun udgør en mindre andel af det 
samlede bidrag. Pointen illustreres via JAGG-beregninger i det følgende. 
 
Inputparametre til JAGG-beregninger: 

• 100 mm armeret beton med 1 mm kapillarbrydende lag af sand. 

• Lh=2,3 m, Lb=4 m og Ll=5 m. Standard luftskifte (0,3 t-1) og P=5 Pa. 

• Poreluftkoncentration = 100·ADK (er uden betydning for betragtningerne). 
 
For dette model-setup kommer det diffusive bidrag til at udgøre mellem 15 og 23% af 
det totale bidrag for de fire modelstoffer, jf. Tabel B2.2. 
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Stof Poreluft-
konc. 

(μg/m3) 

Diffusivt 
bidrag 

(μg/m3) 

Totalt  
bidrag 

(μg/m3) 

Diffusivt  
bidrag i % af  
totalbidrag 

Bregnet  
reduktions-

faktor 

Vinylchlorid (VC) 4,0 0,0043 0,019 22,7% 211 

TCE 100 0,075 0,44 16,9% 227 

PCE 600 0,40 2,6 15,3% 231 

Dodecan 10.000 9,7 47 15,1% 213 

Benzen 13 0,013 0,061 20,08% 215 

Tabel B2.2 Diffusionskoefficienter fra JAGG 2.1. 

For at illustrere hvor meget denne forskel betyder for det samlede bidrag (og dermed 
for reduktionsfaktoren), kan man antage at PCE har VC's diffusionskoefficient, og at 
VC har PCE's diffusionskoefficient, og se på hvor meget det totale bidrag flytter sig: 

• Det totale VC-bidrag bliver ca. 8,8% lavere (med DL for PCE) 

• Det totale PCE-bidrag bliver ca. 9,6% højere (med DL for VC) 
 
De relativt store forskelle i DL på mere end 1,6 gange giver i beregningen en forskel 
på mindre end 10% for det samlede bidrag og dermed for reduktionsfaktoren. 
 
Beregningen gælder for et armeret betondæk, hvor det diffusive bidrag udgør en for-
holdsvis stor andel af det samlede bidrag. For systemer der er mere konvektivt styret, 
f.eks. betondæk med synlige revner eller bygninger med direkte spredningsveje, be-
tyder forskellen meget mindre. Ved samme betragtninger for et uarmeret betongulv 
(som repræsentant for et system med revner, sprækker og direkte spredningsveje), 
betyder forskelle i stoffernes DL mindre end 1% for det samlede bidrag og dermed re-
duktionsfaktoren. 
 
Med de usikkerheder, der generelt er forbundet med poreluft-/indeluftundersøgelser 
(tidspunkt, prøveplacering, prøvetagning og analyse), og den databehandling der le-
der frem til beregningen af reduktionsfaktoren, jf. afsnit 4.5 og Bilag 1, vil en bereg-
ningsmæssig forskel på reduktionsfaktorerne som følge af de stofmæssige egenska-
ber på <1-10% i praksis ikke kunne observeres i feltdata. 
 
Samlet set vurderes <1-10% forskelle i stofegenskaberne ikke at være betydende ift. 
enkeltstoffernes reduktion over terrændækket. Men da reduktionsfaktoren ikke er 
uafhængig af poreluftkoncentrationen, og da redskabet til valg af en erfaringsbaseret 
reduktionsfaktor (krydsplottet) er baseret på afdampningskriteriet (jf. afsnit 6.4), kan 
den erfaringsbaserede reduktionsfaktor derimod ikke anvendes for stoffer med la-
vere poreluftkoncentrationer og/eller afdampningskriterier, herunder vinylchlorid, 
benzen, chlorphenoler, PFAS-forbindelser mv. (se afsnit 5.2). 
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Bilag 3. Signifikansfiltrering af datagrundlaget 

Da der er identificeret koncentrationsmæssige afhængigheder ved opstilling af de er-
faringsbaserede reduktionsfaktorer, jf. Bilag 2.1, er effekten af indlæggelse af forskel-
lige signifikansfiltre undersøgt i det følgende. Indlæggelse af signifikansfiltre skal sikre 
imod en uhensigtsmæssig skævvridning af datagrundlaget i erfaringsgrundlaget. 
 
Indlæggelse af forskellige signifikansfiltre, illustreres med udgangspunkt i fire opsum-
merende plots for det samlede datagrundlag, hvor det arealvægtede gennemsnit er 
benyttet for poreluftkoncentrationen (N=382), jf. Figur B3.1. 
 

 

 
Figur B3.1 Summariske plots for det samlede erfaringsgrundlag, baseret på et are-

alvægtet gennemsnit for poreluftkoncentrationen (N=382). ADK = af-
dampningskriteriet. 

Konsekvenserne ved indlæggelse af forskellige signifikansfiltre vurderes med ud-
gangspunkt i ”krydsplottet” (se afsnit 6.4 for forklaring) for det samlede datagrundlag 
(N=382), jf. Figur B3.2. I krydsplottene er der indlagt hjælpelinjer, ved en valgt reduk-
tionsfaktor på hhv. 100 og 300, og det opsummeres hvor stor en andel korrekte, falsk 
positive og falsk negative udfald, der er ved disse reduktionsfaktorer. 
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Figur B3.2 Krydsplot for det samlede erfaringsgrundlag (N=382), der viser procen-

tuel andel af korrekte udfald af risikovurderingen (indeluftbidrag 
over/under ADK), samt falsk positive udfald (vurderet bidrag >ADK og re-
elt bidrag <ADK) og falsk negative udfald (vurderet bidrag <ADK og reelt 
bidrag >ADK) som funktion af valgt erfaringsbaseret reduktionsfaktor. 
De stiplede linjer er indtegnet ved RF=100 og RF=300. RF = reduktions-
faktor. 

 

Faktaboks 

Et falsk positivt udfald opstår på lokaliteter, hvor der beregnes et indeluftbi-
drag >ADK med en reduktionsfaktor, selvom indeluftbidraget i virkeligheden er 
<ADK på lokaliteten. Dette udfald kan opstå på lokaliteter, hvor den antagne 
reduktionsfaktor er mindre end den faktiske.  

Et falsk negativt udfald opstår på lokaliteter, hvor der beregnes et indeluftbi-
drag <ADK med en reduktionsfaktor, selvom indeluftbidraget i virkeligheden er 
>ADK på lokaliteten. Dette udfald kan opstå på lokaliteter, hvor den antagne 
reduktionsfaktor er større end den faktiske. 

ADK = afdampningskriteriet 
 

 
Nøgletal for det samlede, ufiltrerede erfaringsgrundlag er sammenstillet i Tabel B3.1. 
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Valgt reduk-
tionsfaktor 

Korrekte ud-
fald (%) 

Falsk positive 
udfald (%) 

Falsk negative 
udfald (%) 

100 72,5 16,5 11,0 

300 73,6 6,0 20,4 

Tabel B3.1 Nøgletal for det samlede erfaringsgrundlag (N=382). 

Bilag 3.1 Signifikansfilter – poreluftkoncentrationer >50 µg/m3 

I Bilag 2.1 er det diskuteret, at inddragelse af lave poreluftkoncentrationer kan med-
føre en negativ bias ift. de beregnede reduktionsfaktorer i erfaringsgrundlaget. Det er 
således påvist, at lave poreluftkoncentrationer generelt er forbundet med lave reduk-
tionsfaktorer, hvilket også ses i Figur B3.1 plot (c). I det følgende er der derfor indlagt 
et signifikansfilter på datagrundlaget, så der kun inddrages datasæt med en poreluft-
koncentration >50 µg/m3. Dette svarer til det signifikansfilter, der er indlagt i den tid-
ligere erfaringsopsamling, jf. /1/. 
 
Indlæggelse af et signifikansfilter på poreluftkoncentrationen, så der kun medtages 
datasæt med en poreluftkoncentration >50 µg/m3 medfører frasortering af 112 data-
sæt (dvs. N=270), jf. Figur B3.3. 
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Figur B3.3 Summariske plots for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter 

på 50 µg/m3 ift. poreluftkoncentrationen (N=270). Åbne cirkler = frasor-
terede datasæt. ADK = afdampningskriteriet. 

Indlæggelse af dette signifikansfilter medfører primært en frasortering af lave reduk-
tionsfaktorer, og fordelingsplottet flytter sig mod højre, jf. plot (a) i Figur B3.3. Der 
sker også primært en frasortering af datasæt fra lokaliteter, hvor den reelle indeluft-
koncentration <ADK, jf. flere frasorterede datasæt under, end over, de blå vandrette 
linjer i plot (b) og (d) i Figur B3.3. 
 
Med andre ord medfører indlæggelse af dette signifikansfilter en relativ frasortering 
af datasæt med lave poreluftkoncentrationer, lave reduktionsfaktorer og datasæt fra 
lokaliteter uden overskridelse af ADK (dvs. uden reel indeluftrisiko). 
 
Konsekvensen ved indlæggelse af et signifikansfilter på poreluftkoncentrationen, så 
der kun medtages datasæt med en poreluftkoncentration >50 µg/m3 (N=270) er op-
summeret i Figur B3.4 og Tabel B3.2. 
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Figur B3.4 Krydsplot for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 50 

µg/m3 ift. poreluftkoncentrationen (N=270). De stiplede, farvede linjer 
angiver krydsplottet for det samlede datagrundlag, uden signifikansfil-
trering (N=382), jf. Figur B3.2. De stiplede sorte linjer er indtegnet ved 
RF=100 og RF=300. RF = reduktionsfaktor. 

Nøgletal for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 50 µg/m3 ift. pore-
luftkoncentrationen er sammenstillet i Tabel B3.2, med udgangspunkt i en valgt re-
duktionsfaktor på hhv. 100 og 300. 
 

Valgt reduk-
tionsfaktor 

Korrekte ud-
fald (%) 

Falsk positive 
udfald (%) 

Falsk negative 
udfald (%) 

100 66,5 23,9 9,6 

300 68,3 8,9 22,8 

Tabel B3.2 Nøgletal for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 50 
µg/m3 ift. poreluftkoncentrationen (N=270). 

Som det fremgår af ovenstående, så medfører indlæggelse af dette signifikansfilter 
en generel stigning i antallet af falsk positive udfald (specielt før krydset), mens der 
sker en stigning i falsk negative udfald efter krydset. Disse stigninger sker på bekost-
ning af de korrekte udfald, som falder med 5-10% i størstedelen af spændet i valgt re-
duktionsfaktor. 

Bilag 3.2 Signifikansfilter – indeluftkoncentrationer >0,15 µg/m3 

I Bilag 2.1 er det diskuteret, at inddragelse af lave indeluftkoncentrationer (omkring 
detektionsgrænsen på 0,05-0,1 µg /m3) kan medføre en negativ bias ift. de bereg-
nede reduktionsfaktorer i erfaringsgrundlaget, idet indeluftkoncentrationer i 
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databehandlingen er sat lige detektionsgrænsen, jf. afsnit 4.5.2. I det følgende er der 
derfor indlagt et signifikansfilter på datagrundlaget, så der kun inddrages datasæt 
med en indeluftkoncentration >0,15 µg/m3. Indlæggelse af dette signifikansfilter 
medfører frasortering af 46 datasæt, jf. Figur B3.5. 
 

 

 
Figur B3.5 Summariske plots for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter 

på 0,15 µg/m3 ift. indeluftkoncentrationen (N=336). Åbne orange cirkler 
= frasorterede datasæt. ADK = afdampningskriteriet. 

Indlæggelse af dette signifikansfilter medfører minimale ændringer på fordelingsplot-
tet, jf. plot (a) i Figur B3.5. Der sker udelukkende en frasortering af datasæt fra lokali-
teter, hvor den reelle indeluftkoncentration <ADK, jf. alle frasorterede datasæt under 
de blå vandrette linjer i plot (b) og (d) i Figur B3.5. 
 
Dette signifikansfilter medfører en relativ frasortering af datasæt med lave poreluft-
koncentrationer og datasæt fra lokaliteter uden overskridelse af ADK (dvs. uden reel 
indeluftrisiko). 
 
Konsekvensen ved indlæggelse af et signifikansfilter på indeluftkoncentrationen, så 
der kun medtages datasæt med en indeluftkoncentration >0,15 µg/m3 (N=336) er op-
summeret i Figur B3.6. 
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Figur B3.6 Krydsplot for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 0,15 

µg/m3 ift. indeluftkoncentrationen (N=336). De stiplede, farvede linjer 
angiver krydsplottet for det samlede datagrundlag, uden signifikansfil-
trering (N=382), jf. Figur B3.2. De sorte stiplede linjer er indtegnet ved 
RF=100 og RF=300. RF = reduktionsfaktor. 

Nøgletal for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 0,15 µg/m3 ift. in-
deluftkoncentrationen er sammenstillet i Tabel B3.3, med udgangspunkt i en valgt re-
duktionsfaktor på hhv. 100 og 300. 
 

Valgt reduk-
tionsfaktor 

Korrekte ud-
fald (%) 

Falsk positive 
udfald (%) 

Falsk negative 
udfald (%) 

100 69,6 17,9 12,5 

300 70,0 7,0 23,0 

Tabel B3.3 Nøgletal for erfaringsgrundlaget med et indlagt signifikansfilter på 0,15 
µg/m3 ift. poreluftkoncentrationen (N=336). 

Som det fremgår, så medfører dette signifikansfilter, at der generelt opstår lidt flere 
falsk negative udfald på bekostning af korrekte udfald, begyndende ved en antaget 
reduktionsfaktor på ca. 50. Dette skyldes, at de frasorterede datasæt alle repræsen-
terer lokaliteter med reelle indeluftkoncentrationer <ADK, og at disse forekommer 
nogenlunde jævnt fordelt over hele reduktionsfaktorspændet, jf. plot (d) i Figur B3.5. 

Bilag 3.3 Vurdering ift. fremadrettet anvendelse af erfaringsbaserede reduktions-
faktorer 

Ift. en fremadrettet anvendelse af erfaringsbaserede reduktionsfaktorer er det væ-
sentligt, at de antagelser og begrænsninger som indlægges ved tilblivelsen af erfa-
ringsgrundlaget, følger med ift. anvendelsen. Hvis forudsætningerne for den 
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fremadrettede anvendelse ikke stemmer overens med betingelserne for tilblivelsen, 
bør det som udgangspunkt sikres, at konsekvensen af uoverensstemmelsen går i en 
acceptabel retning. 
 
Hvis der indlægges et signifikansfilter på poreluftkoncentrationen på f.eks. 50 µg/m3, 
så medfører det en frasortering af lave reduktionsfaktorer, hvilket har en konsekvens 
for den fremadrettede anvendelse på lokaliteter med lave poreluftkoncentrationer. 
Der vil man risikere at anvende en reduktionsfaktor, der er højere end den faktiske, 
hvormed risikoen for falsk negative udfald af risikovurderingen stiger. 
 
Nøgletallene for det ufiltrerede erfaringsgrundlag, og de undersøgte signifikansfiltre 
er sammenstillet i Tabel B3.4, for en valgt reduktionsfaktor på hhv. 100 og 300. 
 

Valgt reduk-
tionsfaktor 

Udfald Ufiltreret Poreluft 
>50 µg/m3 

Indeluft 
>0,15 µg/m3 

100 

Korrekte (%) 72,5 66,5 69,6 

Falsk positive (%) 16,5 23,9 17,9 

Falsk negative (%) 11,0 9,6 12,5 

300 

Korrekte (%) 73,6 68,3 70,0 

Falsk positive (%) 6,0 8,9 7,0 

Falsk negative (%) 20,4 22,8 23,0 

Antal datasæt 382 270 336 

Tabel B3.4 Nøgletal ift. reduktionsfaktorer for det samlede erfaringsgrundlag og ved 
indlæggelse af forskellige signifikansfiltre. 

Som det fremgår af tabellen, så er der, overordnet set, en begrænset effekt af at ind-
lægge signifikansfiltre på datagrundlaget, hvis der tages udgangspunkt i at den valgte 
reduktionsfaktor ligger i intervallet 100-300. De mest markante forskelle ses ved ind-
læggelse af signifikansfiltre på poreluftkoncentrationen, hvor en stigning i andelen af 
falske udfald sker på bekostning af et fald i andelen af korrekte udfald. 
 
Sammenfattende vurderes en signifikansfiltrering af datagrundlaget at have begræn-
set, men uhensigtsmæssig, effekt, samtidig med at det kan indlægge uønskede be-
grænsninger ift. den fremadrettede anvendelse af de erfaringsbaserede reduktions-
faktorer. 
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Bilag 4. Konsekvensen af falsk positive udfald ved 
valg af reduktionsfaktor 

Set ud fra et snævert fagligt perspektiv så kan der argumenteres for, at konsekven-
serne ved at foretage en risikovurdering, der resulterer i et falsk positivt udfald (den 
lilla kurve i Figur 6.4), kan gradbøjes i forhold til hvor stor den begåede fejl er. Der 
kan således argumenteres for at den tekniske fejl i vurderingen er større hvis bidra-
get vurderes at overskride ADK, mens det reelle bidrag kun udgør 0,1 gange ADK end 
hvis det reelle bidrag udgør 0,95 gange ADK. 
 
Set i et lidt bredere perspektiv kan der modsat argumenteres for, at konsekvenserne 
ved et falsk positivt udfald ikke kan gradbøjes. For den grundejer/beboer, hvor det 
bliver vurderet, at der en overskridelse af afdampningskriteriet for boligen, er det 
uden betydning for de bekymringer og værditabet om fejlen er stor eller lille. For re-
gioner og kommuner er det ligeledes uden betydning for de administrative omkost-
ninger, som et falsk positivt udfald afstedkommer, om fejlen er stor eller lille. 
 
I hovedrapportens afsnit 6.5 tages udgangspunkt i at konsekvenserne af et falsk posi-
tivt udfald ikke kan gradbøjes. Med henblik på at belyse størrelsen af falsk positive 
fejl ved valg af en given reduktionsfaktor, er der i Bilag 4.1 foretaget en graduering af 
de falsk positive udfald. 

Bilag 4.1 Konsekvensen af falsk positive udfald ved valg af reduktionsfaktor 

I modsætning til de falsk negative udfald, hvor konsekvensen dikteres af, hvor mange 
gange bidraget til indeluften ligger over ADK, så ses der for falsk positive udfald på, 
hvor mange gange under ADK indeluftbidraget ligger. Hvis bidraget ligger 5 gange un-
der ADK så svarer dette til at bidraget er 1/5 del af ADK eller 0,2 gange ADK. Ved den 
statistiske behandling af data vil et falsk negative udfald på 5 gange ADK således spej-
les af et udfald på 0,2 gange ADK for de falsk positive udfald. 
 
Konsekvensen af falsk positive udfald er belyst i nedenstående Figur B4.1. I figuren er 
der med baggrund i det samlede datamateriale foretaget en opdeling af kurven for 
falsk positive udfald ift. hvor lavt det reelle poreluftbidrag til indeluften er ift. ADK, 
som funktion af den valgte reduktionsfaktor. For en valgt reduktionsfaktor svarer 
summen af procentsatserne for de enkelte kurver i Figur B4.1 til procentsatsen for 
den lilla kurve i Figur 6.4. 
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Figur B4.1 Konsekvensen af falsk positive udfald for datamaterialet i erfarings-

grundlaget som funktion af den valgte reduktionsfaktor. Kurverne angi-
ver andelen af datasæt (%) hvor indeluftkoncentrationen ligger indenfor 
et givent interval ift. ADK, f.eks.<0,2-0,1 gange ADK. Bemærk at y-aksen 
kun går til 15%. Der er indsat vertikale støttestreger for RF=100 og 
RF=300. 

Hvis der vælges en erfaringsbaseret reduktionsfaktor på 100, så medfører det samlet 
set 16,5% falsk positive udfald af risikovurderingerne i datamaterialet, jf. Figur 6.4. 
Hvilket vi sige, at der ved en valgt reduktionsfaktor på 100 vurderes at være en risiko 
på 16,5% af de samlede sager der undersøges, til trods for at indeluftkoncentrationen 
reelt ikke overskrider ADK. I Figur B4.1 ses det, at datasæt, hvor indeluftkoncentratio-
nen reelt er 1-2 gange mindre end ADK, udgør ca. 6% af alle datasæt. Datasæt hvor 
indeluftkoncentrationen reelt er >2-5 gange mindre end ADK udgør ca. 5%, mens da-
tasæt, hvor indeluftkoncentrationen reelt er mere end 5 gange mindre end ADK ud-
gør ca. 5,5%. 
 
Hvis der i stedet vælges en reduktionsfaktor på 300, så medfører det samlet set 6% 
falsk positive udfald af risikovurderingerne i datamaterialet, jf. Figur 6.4. I Figur B4.1 
kan det aflæses, at datasæt, hvor indeluftkoncentrationen reelt er 1-2 gange mindre 
end ADK, udgør ca. 2,6% af de falske positive. Datasæt, hvor indeluftkoncentrationen 
reelt er >2-5 gange mindre end ADK, udgør ca. 1,8%, mens datasæt, hvor indeluft-
koncentrationen reelt er mere end 5 gange mindre end ADK, udgør ca. 1,6%. 
 
Nedenstående Figur B4.2 illustrerer fordelingen af korrekte, falsk positive og falsk ne-
gative udfald af risikovurderingerne for erfaringsgrundlaget, samt en graduering af 
konsekvensen for de falsk positive udfald, hvis der anvendes en reduktionsfaktor på 
hhv. 100 og 300. 
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Figur B4.2  Illustration af hvorledes det samlede datasæt fordeles i korrekt vurde-

ring (grønne prikker) ift. risikovurderingen, i falsk negative (røde prikker) 
og falsk positive udfald (lilla prikker), med en graduering af konsekven-
sen for de falsk positive udfald, hvis der anvendes en reduktionsfaktor 
(RF) på henholdsvis 100 (øverste graf) og på 300 (nederste graf). 
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Bilag 5. Kombinationer af flere betydende forhold 

I et forsøg på at identificere ikke-åbenlyse kombinationer af variable, som kan lede til 
lave eller høje reduktionsfaktorer, er der gennemført multivariatanalyser på data. 
Analyserne er udført som FAMD (Factorial Analysis of Mixed Data) og PCA (Principal 
Component Analysis), og dennes constrained version, RDA (Redundancy Analysis). 
Dataanalyserne er gennemført på AAU og resultaterne er vedlagt i Appendiks 3. 
 
Før analysen er der foretaget en reduktion af datasættet ift. variable, der ikke kan 
håndteres af analyserne, hhv. geologi under betondæk og typer af påviste spred-
ningsveje. Da analyserne ikke kan håndtere variable med værdien i.o. (ikke oplyst) er 
der endvidere foretaget en frasortering af alle de gamle datasæt (49 datasæt), hvor-
fra visse oplysninger ikke er indsamlet ifm. /1/, og af øvrige datasæt med én eller 
flere i.o.-værdier. For ikke at ende med at frasortere flere datasæt end højst nødven-
digt pga. i.o., er følgende variable med mange i.o. endvidere frasorteret: luftskifte og 
rumventilation (hhv. 163 og 55 datasæt). Det endeligt datasæt til multivariatanaly-
serne har bestået af 171 datasæt (ca. 45% af det samlede datasæt). 
 
For at sikre, at de data som har været anvendt til multivariatanalyserne, stadig er re-
præsentative for det samlede datasæt, er der foretaget en række sammenlignende 
analyser af fordelinger og enkeltparameterbetydningen for reduktionsfaktoren, imel-
lem det samlede datasæt (N=382) og det reducerede datasæt (N=171). Grundlæg-
gende er der kun observeret mindre variationer ift. de to datasæt, hvorfor resulta-
terne af multivariatanalyserne vurderes at være valide for det samlede datasæt. Som 
eksempel herpå viser Figur B5.1 fordelingsfunktionerne for reduktionsfaktorer for 
hhv. det samlede og det reducerede datasæt. Som det fremgår, afviger fordelings-
funktionerne en smule, men ikke afgørende, fra hinanden.  
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Figur B5.1 Fordelingsfunktioner for reduktionsfaktoren for det samlede datasæt (blå 

kurve, N=382) og det reducerede datasæt, som er anvendt i multivariat-
analyserne (sort kurve, N=171). 

Multivariatanalyserne er udført på baggrund af en opdeling i kategoriske og numeri-
ske variable, som giver forskellige muligheder og begrænsninger ift. multivariatanaly-
serne, jf. Appendiks 3. Mens kategoriske variable kan antage givne fastlagte ”positio-
ner” (f.eks. ja/nej eller A/B/C), så kan numeriske variable, ”trinløst” antage værdier 
på en talakse. Dermed er måletidspunkt (måned og år) at betragte som kategoriske 
variable, selvom de er tal. Følgende variable er inddraget i analysen som hhv. katego-
riske og numeriske variable: 

Kategoriske variable Numeriske variable 
Etage (kælder/stueplan) Betontykkelse 
Stof PL-prøvetæthed 
Måling - måned Dybde til PL 
Måling - år Gns. PL-konc. 
Måling - sæson AVG PL-konc. 
Rør i betondæk (ja/nej) Gns. IL-konc. 
Betondæk klasse (A/B/C) RF (reduktionsfaktor) 

 
Konklusionen på multivariatanalyserne ift. identifikation af variable, eller kombinatio-
ner af variable, som giver en stor forklaringsgrad ift. reduktionsfaktoren, er desværre 
lidt nedslående (se Appendiks 3): 

Ud fra dette datasæt, og de udførte analyser, er det ikke muligt at give et klart 

svar på hvilke variable, der har stor indflydelse på reduktionsfaktoren. Det er 

sandsynligt, at reduktionsfaktoren bestemmes af et komplekst samspil mellem 

flere variable. 
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Følgende variable er identificeret til at have relativt størst forklaringsgrad ift. den 
multivariate ”adskillelse” af datasættene (principal components). Forklaringsgraden 
er dog ikke stor på en absolut skala og går ikke specifikt på reduktionsfaktoren: 

• Betondæk klasse (A: t.o.m. 1960; B: 1961-1980 og C: 1981-) 

• Måletidspunkt (måned, sæson, år) 
 
Tilsvarende er betontykkelsen i flere af analyserne identificeret til at have en for-
holdsvis lille betydning for den multivariate ”adskillelse” af datasættene. 
 
I forhold til måletidspunktet bliver resultatet af den multivariate analyse lidt ”mud-
ret” af, at der ikke er nogle entydige gradienter i datasættet; f.eks. stigende eller fal-
dende tendenser, der følger f.eks. månederne eller årstallet. 
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Appendiks 1 Sammenstilling af sagsoplysninger 

Dette appendiks består af et Excelark, der kan hentes på: 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_1.pdf   

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_1.pdf
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Appendiks 2 Sagsspecifikke oplysninger, analysedata 
og situationsplaner 

Dette appendiks består af en pdf, der kan hentes på: 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_2.pdf 
 
 
 
 
  

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_2.pdf
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Appendiks 3 Multivariatanalyse 

Dette appendiks består af en pdf, der kan hentes på: 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_3.pdf 
 
 
 
 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Appendiks_3.pdf

