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1 Indledning 

Aarhus Kommune, Arealudvikling har, på baggrund af anbefaling fra NIRAS, gennemført miljøkortlægning af kvik-

sølvsforurening i bygning 1, 2, 6 og 13 på det nedlagte Aarhus Amtssygehus på Tage Hansens Gade matrikel 12ab År-

hus Markjorder. De gennemførte undersøgelser omfatter både kviksølvsscreeninger, indeklimamålinger og udtagning 

af materialeprøver. 

På grundlag af undersøgelsesresultaterne er der for håndtering af materialer og bygningsdele med evt. kviksølvforu-

rening indarbejdet særskilte retningslinjer til den udførende entreprenør i håndteringsplanerne, der fremgår af miljø-

kortlægningsrapporterne for de enkelte bygninger. Retningslinjer for håndtering af materialer og bygningsdele med 

evt. kviksølvforurening fremgår ligeledes af dette notats kapitel 5. 

Se Figur 1.1 for overblik over bygningerne angivet med BBR bygningsnumre på matriklen. 

 
Figur 1.1: Luftfoto med BBR nummer. 
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1.1 Formål 

Hele matriklen står overfor en gennemgribende transformation fra hospital til boliger og erhverv. Bygning 1, 2, 6 og 13 

planlægges enten nedrevet, renoveret eller ombygget, og skal således saneres og efterfølgende overgå til mere føl-

som anvendelse som boliger. 

Kviksølvsundersøgelserne har derfor til formål, dels at afdække om der kan være tegn på spildt kviksølv i de enkelte 

bygninger, som der skal tages højde for i forbindelse med renovering og/eller nedrivning af bygningerne, dels om der 

er indeklimaproblemer ift. kviksølv i bygningerne.  

1.2 Baggrund 

Bygning 1 er opført i 1935 og Bygning 2 (6 og 13) er oprindeligt opført i 1935/1964 og senere tilbygget i 1972 (vest) og 

i 1975 (øst). Der er således tale om ældre bygninger med en lang anvendelseshistorik.  

Med udgangspunkt i den historiske redegørelse fra COWI /1/ foreligger der viden om, at Bygning 2 har huset både 

laboratorier, røntgen og mørkekamre. Bygning 1 er en gammel sengebygning, hvor det må formodes, at der er blevet 

anvendt kviksølvholdigt apparatur (termometre, blodtryksmåler mv.) på sengestuerne og i eventuelle skylle- og ren-

gøringsrum. På laboratorier, mørkekamre og medicinrum formodes det, at man kan have håndteret kviksølv i fri form. 

Bygningerne rummer således lokaler, hvor der med stor sandsynlighed har været håndteret kviksølv og kviksølvhol-

dige apparatur gennemtiden i mere eller mindre grad. 

Det blev forbudt at sælge kviksølvholdige produkter i 1993 /2/. Det må dog formodes, at de kviksølvholdige apparater 

har været anvendt i flere år herefter på hospitalet. Med til forbuddet mod salget af kviksølvholdige produkter hører 

også en liste over en lang række kviksølvholdige produkter, som ikke er forbudt at anvende i dag. Her i blandt mange 

hospitalsrelaterede produkter.   
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2 Resumé 

NIRAS har for Aarhus Kommune, Arealudvikling gennemført undersøgelser for kviksølvsforurening i bygninger og ud-

valgte kloakker på det nedlagte Aarhus Amtssygehus på Tage Hansens Gade i Aarhus. 

Undersøgelsernes resultater kan sammenfattes til følgende: 

Undersøgelser:  

- De gennemførte undersøgelser omfatter både kviksølvsscreeninger, indeklimamålinger og udtagning af ma-

terialeprøver: 

o Der er foretaget screening af i alt 35 udvalgte lokaler for kviksølv i BBR bygning 1, 2, 6, og 13. 

o Der er foretaget screening af i alt 13 samlebrønde i kloakken under- og omkring de screenede byg-

ninger. 

o Der er udført 4 akkrediterede indeluftmålinger på lokaler i BBR bygning 1, placeret i forskellige loka-

letyper og på baggrund af resultaterne fra kviksølvsscreeningen.  

o Der er udtaget materialeprøver fra indersiden af fem faldstammer i bygning 1 ( i alt fem prøver). 

Resultater: 

- De udførte screeninger for kviksølv samt akkrediterede materialeprøver har vist, at den primære kilde til kvik-

sølvforurening sidder i kloaksystemet på ejendommen: 

o Ved screening af 35 lokaler er der målt koncentrationer af kviksølvdampe mellem 0-30 µg/m³. De 

højeste niveauer er målt ved afløb i gulve og afløb i håndvaske.  

o De målte kviksølvskoncentrationer under screeningen overskrider Miljøstyrelsens B-værdi for kviksølv 

på 0,1 μg/m³. 

o Ved kloakriste i kælderniveau og ved udendørs kloakdæksler er der målt koncentrationer af kviksølv-

dampe mellem 5-27 µg/m³. 

o Indholdet af kviksølv i materialeprøverne ligger mellem 0,99-99 mg/kg Hg og defineres som forure-

net affald (ej farligt affald) iht. Aarhus Kommunes grænseværdier for kviksølv/3/. 

- Ingen af de 4 indeluftmålinger har vist indhold af kviksølvsdampe over analysemetodens detektionsgrænse 

svarende til 0,1 µg/m³. Det vurderes, på baggrund af indeluftmålingerne og med udgangspunkt i Miljøstyrel-

sens B-værdi for kviksølv på 0,1 μg/m³, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko for afdampning af kviksølv til 

indeluften i de målte lokaler.  

 

Håndtering under sanering: 

- Der vurderes at være kviksølvsforurening i kloaksystemet i samtlige bygninger, som stiller særlige krav til en-

treprenørens sanering, da kviksølv er mobilt og let kan spredes med risiko for at forurene andre bygnings-

dele. 

- Der er opstillet specifikke krav til håndtering under sanering ift. kviksølv, som er målrettet håndteringen af klo-

akinstallationer. Disse fremgår af håndteringsplanerne, der fremgår af miljøkortlægningsrapporterne for de 

enkelte bygninger (bilag TS-6.4 samt TS-6.5), samt af dette notat. 

- Der er opstillet generelle saneringskrav, for at sikre, at entreprenøren også har fokus på potentiel kviksølvsfor-

urening af øvrige bygningsdele udover kloaksystemet, og at dette håndteres korrekt i samråd med bygnings-

myndigheden. 
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3 Undersøgelsesomfang 

3.1 Undersøgelsesforløb 

Undersøgelsesforløbet ift. kviksølv forurening i bygningerne omfatter følgende tre delundersøgelser: 

1. Kviksølvsscreening med detektionsgrænse på 0,1 µg/m3. Undersøgelserne er indledt med en kviksølvsscreening af 

lokaler, hvor der potentielt vurderes at kunne være sket spild af kviksølv. Kviksølvsscreeningen har til formål at af-

dække, om der kan være tegn på spildt kviksølv i de enkelte bygninger, som der skal tages højde for i forbindelse 

med renovering og/eller nedrivning af bygningerne. 

2. Indeluftmålinger. Herefter er der i udvalgte lokaler i BBR bygning 1, gennemført akkrediterede indeluftmålinger for 

kviksølv. Indeluftmålingerne er placeret i forskellige lokaletyper samt på baggrund af resultaterne fra kviksølvs-

screeningen. Formålet med indeluftmålingerne er at verificere kviksølvsdampene, der blev identificeret under kvik-

sølvsscreeningen, og at afdække om de identificerede kviksølvsdampe udgør en sundhedsmæssig indeklimarisiko 

for en fremtidig følsom anvendelse. 

3. Kviksølvsscreening med detektionsgrænse på 0,2 µg/m³. Undersøgelserne er udført som supplement til den indle-

dende kviksølvsscreening. 

4. Materialeprøver. Afslutningsvis er der med udgangspunkt i resultaterne fra den indledende kviksølvsscreening ud-

taget materialeprøver fra faldstammer, med det formål at dokumentere screeningsresultaterne, da de målte kvik-

sølvsdampe i screeningen er lokaliseret at stamme fra kloaksystemet. 

 

3.2 Kviksølvscreening i bygninger 

Screeningen er udført som en stikprøve screening, og resultaterne herfra har til formål at danne et overordnet billede 

af forureningsgraden og finde ud af, hvor spild af kviksølv evt. må have samlet sig.  

Der er d. 19. maj og 23. juni 2022 foretaget screening af i alt 35 udvalgte lokaler for kviksølv i BBR bygning 1, 2, 6 og 

13. Lokalerne, der er udvalgt til screening er lokaler, hvor det må formodes, at der er håndteret kviksølv, kviksølvhol-

dige apparater eller kviksølvsspild. Det vil sige laboratorier, medicinrum, mørkekamre, sengestuer og skyllerum.  

Screeningen er foretaget i samarbejde af MAV Consulting ved anvendelse af håndholdt feltmåleudstyr (Ion Science 

Mecury vapour indicator) der måler kviksølvdampe ved ultraviolet lys (ikke akkrediterede screeningsmålinger). Detekti-

onsgrænsen for dette måleinstrument er 0,1 µg/m3. 

Screeningen indendørs er fortaget ved først at måle langs fuger i gulv og langs fodpaneler i lokalerne. Målingerne i 

lokalerne starter længst væk fra afløbsinstallationer og afsluttes ved at måle ned i selve afløbet, da det erfaringsmæs-

sigt er her, der kan være efterladt kviksølv fra spild i riste og vandlåse.  
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Resultaterne af kviksølvsscreeningen af lokaler i bygningerne fremgår af bilag 1a og bilag 1b (på hhv. plantegninger og 

skema). 

Efterfølgende er der som supplement udført screening for kviksølv af DGE i udvalgte lokaler (BBR bygning 1 i flg. loka-

ler 77, 176, 183 og 333 med en kviksølvsmåler (HERMES Personal Mercury Monitor). Dette apparat har en detektions-

grænse på 0,2 µg/m3.  

 

3.3 Kviksølvscreening i kloaksystemet i terræn og kældergulv 

Ved screeningen af lokalerne blev det bekræftet, at de højeste koncentrationer blev målt ved afløbene. For at ”for-

følge dette spor” foretog MAV Consulting d. 1. juni 2022 en screening af kloaksystemerne. Dette gjorde de ved enten 

at afmontere kloakdækslerne og screene luften nede i brøndene eller ved at screene luften gennem et hul i kloak-

dækslet. De udvalgte brønde er samlebrønde nær de bygninger, hvor der er målt de højeste koncentrationer i scree-

ningen af lokaler. Der blev i alt screenet 13 brønde. 

Resultaterne af kviksølvsscreeningen i kloaksystemet i terræn og kældergulv fremgår af bilag 2 med screeningspunkter 

samt resultater på kloakplanen. 

 

Foto 1: Screeningsmåling over gulvsamlinger 
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Foto 2: Screening i brønd i terræn. Foto 3: Screening i terræn gennem hul i 

brønddæksel i terræn.  

Foto 4: Screening i terræn gennem hul i 

brønddæksel i kældergulv. 

 

3.4 Indeluftmåling for kviksølv 

Indeluftmålingerne har til formål at afdække om kviksølvdampene registreret i screeningen er så kraftige, at de også 

påvirker indeklimaet i bygningerne. Placeringen af indeluftmålingerne er sket ud fra et valg af forskellige lokaletyper 

samt niveauer fra målingerne ved kviksølvsscreeningen.. Der er udført i alt 4 indeluftmålinger i BBR bygning 1. 

De 4 indeluftmålinger er udført af NIRAS d. 21. juni 2022. Indeluften i de målte lokaler er med en Gillianpumpe blevet 

suget gennem en vaskeflaske med 10 ml kaliumpemanganat i 100 minutter med et flow på 1 liter i minuttet. Kviksølvs-

dampe opkoncentreres i væsken. Væsken er efterfølgende blevet analyseret ved akkrediteret laboratorie; Eurofins 

VBM Laboratoriet. Før og under målingen er lokalets luftcirkulation så vidt muligt blevet holdt i ro. Målingerne er ud-

ført midt i lokalet 1,5 meter over gulvet. Rumtemperaturen lå på 18-21 grader under målingerne.  

Resultaterne af indeluftmålingerne fremgår af bilag 3a (placeringer af målinger på plantegninger ) og bilag 3b (prøve-

resultater fra laboratoriet). 
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Foto 5: Prøveopstilling for indeluftmåling midt i lokalet i 1,5 meters 

højde over gulv. 

3.5 Materialeprøver i faldstammer  

På baggrund af screeningerne samt erfaringer fra andre nedlagte hospitaler kan de målte kviksølvsdampe i screenin-

gen lokaliseres til at stamme fra kloaksystemet. Materialeprøverne har til formål at få vished om denne antagelse er 

korrekt. 

Den 15. august 2022 har NIRAS udtaget materialeprøver på indersiden af 5 faldstammer. Prøverne er udtaget som 

skrab af ”kloakhuden” på indersiden af faldstammen ved renselemmene. Prøverne er udtaget i BBR bygning 1, da det 

er i denne bygning, at de højeste screeningskoncentrationer er målt. De 5 materialeprøver vurderes at være repræ-

sentative for de øvrige kloaksystemer på ejendommen. Prøverne er analyseret ved akkrediteret laboratorie; Eurofins 

VBM Laboratoriet. 

Resultaterne af materialeprøverne fremgår af bilag 4a, der viser placering af prøvetagningssted og analyseresultater 

på plantegninger, bilag 4b med analyseresultaterne og fotodokumentation samt bilag 4c med analyseresultaterne fra 

laboratoriet. 
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Foto 6: Nyere faldstamme i PVC Foto 7: Gammel faldstamme i støbejern. 

4 Resultater 

Miljøstyrelsen har ikke fastlagt et afdampningskriterium for kviksølv /4/. Afdampningskriteriet udtrykker det bidrag, 

som afdampningen fra jorden maksimalt må udgøre ved påvirkning af indeklimaet eller udeluften. Miljøstyrelsen har 

for kviksølv fastlagt en B-værdi på 0,1 μg/m³, /5/. B-værdier er generelt sammenfaldende med afdampningskriterier 

for de fleste stoffer. B-værdierne er fastsat under hensyn til, at også særligt følsomme befolkningsgrupper skal kunne 

tåle en konstant belastning 24 timer i døgnet. B-værdien skal overholdes som en middelværdi over en time, der ikke 

må overskrides mere end 1% af tiden, svarende til 7 timer pr. måned. 

Screeningsresultaterne og resultaterne af indeluftmålingerne er vurderet ift. denne B-værdi på 0,1 μg/m³. 

4.1 Kviksølvsscreening i bygninger og kloaksystem 

Resultaterne af kviksølvsscreeningen i bygningerne fremgår af bilag 1a og Bilag 1b (hhv. på skema og på plantegnin-

ger) og resultaterne af kviksølvsscreeningen i kloaksystemet i terræn og kældergulv fremgår af bilag 2 på plantegnin-

ger.  

Der er målt koncentrationer af kviksølvdampe mellem 0-30 µg/m3. De højeste niveauer er målt ved afløb i gulve og 

afløb i håndvaske. Kun enkelte målinger har vist 0 µg/m3.  

Screeningsmålingerne viser, at der er tydelige tegn på kviksølvsdampe i de screenede lokaler. Målingerne indikerer 

med alt tydelighed, at niveauet af kviksølvdampe stiger, jo nærmere måleren kommer på afløbet i lokalerne.  

Det er ikke muligt at udpege specifikke etager eller sektioner i bygningerne, hvor koncentrationen er særlig høj, men 

der er dog en tendens til, at de højeste koncentrationer er at finde i rengøringsrum, skyllerum og laboratorier. De hø-

jeste koncentrationer er fundet i BBR bygning 1 og 2. 

Ved kloakriste i kælderniveau og ved udendørs kloakdæksler er der målt koncentrationer af kviksølvdampe mellem 5-

27 µg/m³. 
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De målte kviksølvskoncentrationer i både bygninger og kloakker overskrider Miljøstyrelsens B-værdi for kviksølv på 0,1 

μg/m³, og de høje målte værdier angiver derfor, at der er tydelige tegn på kviksølvsdampe i lokalerne, som kan ud-

gøre en indeklimarisiko, såfremt bygningerne ikke saneres korrekt. 

For alle målinger er det vigtigt at påpege, at måleresultaterne afhænger meget af vind/luftstrømme og temperatur, da 

kviksølvdampe er meget flygtige, temperaturafhængige og tunge dampe, der søger mod gulvene. Det kan derfor ikke 

entydigt konkluderes, at der er påvist kviksølvskilder ved alle målinger. 

Kontrolmålingerne udført af DGE, kunne ikke måle indhold af kviksølv i luften over apparatets detektionsgrænse på 

0,2 µg/m³ i de udvalgte lokaler, hvor MAV-consulting har påvist indhold af kviksølvdampe. Som eksempel kan nævnes 

bygning 1, lokale 77, hvor MAV-consulting har målt indhold på 20 µg/m3, og DGE ikke har detekteret noget indhold af 

kviksølv.  

Hverken DGE eller NIRAS har en nærmere forklaring på denne forskel, ud over at MAV’s udstyr er mere følsomt for 

måling af diffuse kviksølvdampe end DGE’s udstyr er.  

4.2 Indeluftmålinger 

De 4 indeluftmålinger viste ikke indhold af kviksølvsdampe over analysemetodens detektionsgrænse svarende til 

0,1·µg/m³.  

Prøvestedernes placering samt måleresultater fremgår af plantegninger i bilag 3a og analyserapporterne fra VBM Eu-

rofins er vedlagt i bilag 3b.  

4.3 Materialeprøver 

Alle fem materialeprøver fra indersiden af faldstammerne viste et indhold af kviksølv over grænseværdien for rent af-

fald. Indholdet af kviksølv i materialeprøverne ligger mellem 0,99-99 mg/kg Hg. Aarhus Kommunes grænseværdier 

for kviksølv i materialer, der skal bortskaffes, fremgår at tabellen nedenfor. 

Stof Rent materiale 

mg/kg 

Forurenet 

mg/kg 

Farligt affald 

mg/kg 

Kviksølv (organisk) < 1 1 – 1.000 >1.000 

Tabel 4.1: Aarhus Kommunes grænseværdier for kviksølv i materialer, der skal bortskaffes /3/. 

På plantegningen i bilag 4a fremgår prøvetagningssteder og resultater af materialeprøverne, og i bilag 4b fremgår 

analyseresultaterne skematisk sammen med fotodokumentation. I bilag 4c ses analyseresultaterne fra laboratoriet.   

4.4 Forureningsomfang – sammenfatning og vurdering 

De udførte screeninger samt akkrediterede materialeprøver har vist, at den primære kilde til kviksølvforurening sidder i 

kloaksystemet i bygningerne 1, 2, 6 og 13. Dette udelukker imidlertid ikke risikoen for også at finde kviksølvsrester un-

der eksempelvis gulvbelægninger og fodlister, da der i enkelte lokaler er påvist kviksølvsdampe langs fodlister. 

På baggrund af de gennemførte akkrediterede indeluftmålinger vurderes der med udgangspunkt i Miljøstyrelsens B-

værdi for kviksølv på 0,1 μg/m³ ikke at være en sundhedsmæssig risiko for afdampning af kviksølv til indeluften i de 

målte lokaler ift. den fremtidige anvendelse til boligformål. 
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5 Håndtering under sanering 

Ud fra screeninger, indeluftmålinger samt materialeprøver vurderes det, at der er kviksølv i kloaksystemet i bygnin-

gerne 1, 2, 6 og 13. Derfor skal samtlige kloakinstallationer, der berøres ved renovering, ombygning eller nedrivning, 

håndteres ens. 

5.1 Specifikke krav til håndtering af kloakinstallationer 

5.1.1 Vandfyldte vandlåse i vaske samt gulvafløb 

Vandlåse i vaske samt gulvafløb tømmes for vand. Vandet hældes forsigtigt i en lukket beholder. Spild skal undgås. 

Beholderen skal markeres som indeholdende kviksølv i vandig opløsning. Hvis vandlåsen er støbt ind i etageadskillelse 

eller liggende og dermed ikke kan fjernes i hel stand, skal vandet pumpes op, og vandet her fra skal i samme behol-

der. Slangen bortskaffes som forurenet affald med kviksølv.  

Vandet tømmes over i en lukket tank (eksempelvis IBC, der er godkendt til kemikalier) Når tanken er fyldt, skal denne 

stå uden at blive flyttet i en uge, således at evt. kviksølv bundfældes på grund af dens højere massefylde. Tanken må 

ikke flyttes i bundfældningsperioden, da dette vil forstyrre bundfældningen. Før bortskaffelsen af indholdet i vandtan-

ken, skal indholdet testes, og der udarbejdes en håndteringsplan for vandet på baggrund af prøveresultaterne. 

Vandlåsene bortskaffes som farligt affald med kviksølv. For at undgå evt. spild og dermed spredning af kviksølv for-

segles vandlåsene i plastik, før de bæres ud af lokalet, hvor de har siddet. 

5.1.2 Vaske 

Kviksølv kan sidde i revner og lunker i håndvaske. Vaske demonteres og bortskaffes som forurenet affald med kviksølv. 

For at undgå evt. spild og dermed spredning af kviksølv forsegles hver vask i plastik, før den bæres ud af lokalet, hvor 

den har siddet.  

5.1.3 Kloakrør og faldstammer 

Fjernelse af kloakrør og faldstammer skal ske med forsigtighed. Der kan ligge kviksølvsperler i lunker i rørene. Spild af 

væsker skal undgås. For at undgå evt. spild og dermed spredning af kviksølv demonteres gulvafløb, kloakrør og fald-

stammer i håndterbare stykker. Hvert rørstykke forsegles i plastik, før det bæres væk fra det sted, hvor det er demon-

teret. De forseglede rør håndteres som forurenet affald med kviksølv. 

5.2 Generelle saneringskrav ift. kviksølvshåndtering 

Det er vigtigt at bemærke, at nærværende oplæg til håndteringsplan for kviksølvssanering udelukkende er at betragte 

som inspiration for Køber,  

 

Inden opstart af sanering har Køber det fulde ansvar ifm. udarbejdelse af endelig håndteringsplan samt etablering af 

tilstrækkelige tiltag for håndtering af potentiel kviksølvsforurening både i bygninger såvel som i jord/forsyningslednin-

ger. Inden opstart af sanering indgår køber i dialog med myndighederne for udarbejdelse og godkendelse af håndte-

ringsplan for kviksølvsforureningen samt afklaring af dertil gældende dokumentationskrav. Se i øvrigt dokumentet 

”Tekniske Specifikationer”. For myndighedskontakt skal en henvendelse forud for igangsætning af arbejder rettes til 

Virksomheder og Jord att: Boris Schuleit bosc@aarhus.dk. 

 

Under miljøsaneringen og nedbrydningen skal køber udføre tilsyn og målinger som kontrol for eventuelle kviksølvfo-

rekomster i de pågældende bygninger. Efter fjernelse af gulvbelægninger, fodlister, vaske, gulvafløb, vandlåse, kloak-

rør og faldstammer skal køber udføre kontrol i form af en repræsentativ stikprøve ved lysning af overflader med kraf-

tig lygte og/eller anvendelse af screeningsudstyr. 

mailto:bosc@aarhus.dk
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Køber skal, efter endt saneringsarbejder, fremsende dokumentation til myndighederne for korrekt håndtering af kvik-

sølvssaneringen under nedbrydningen/renoveringen.  

Alt bygningsaffald fra saneringen skal bortskaffes efter gældende regler til behandling og slutdeponering hos god-

kendt modtager. 
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Bilag 1a

Kviksølvscreening i lokaler- Målesteder samt
resultater på plantegninger



19
19

18
14

1

2; 6; 13

48
3

5 9 7

10
17

11
15

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 333
Screening

30/15 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Øst - Parterreetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 94
Screening
15 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Vest - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Rengøring, lok. 77
Screening
20 µg/m3

Skyllerum, lok. 73
Screening
17 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Midtvest - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 54
Screening
13 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Midtøst - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 32
Screening
12 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Øst - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 193
Screening
15 µg/m3

Tidligere skyllerum, lok. 194
Screening
9 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Vest - 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 175
Screening
12 µg/m3

Tidligere skyllerum, lok. 176
Screening
12 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 1; Midtøst - 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk
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Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Rengøring, lok. 5612R
Screening
12 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Vest - Kælder
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Rengøring,
lok. 6622R
Screening
10 µg/m3

Tidligere skyllerum,
lok. 6606
Screening
10 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Vest - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Tidligere
laboratorium,

lok. 6010
Screening
13 µg/m3

Røntgenstue,
lok. 6044
Screening
7 µg/m3

Røntgenstue,
lok. 6003
Screening
6 µg/m3

Røntgenstue,
lok. 6016B
Screening
14 µg/m3

Tidligere
røntgenstue,
lok. 6016A
Screening
6 µg/m3

Tidligere rengøring,
lok. 6037
Screening
0 µg/m3

Tidligere mørkekammer,
lok. 6000F
Screening
10 µg/m3

Fremkalderrum,
lok. 6003E
Screening
0 µg/m3

Mammografi,
lok. 6005
Screening
7 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Øst - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum,
lok. 7610
Screening
0 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Vest - 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Tidligere mørkekammer,
lok. 7102
Screening
13 µg/m3

Tidligere laboratorium,
lok. 7121
Screening
19 µg/m3

Tidligere laboratorium,
lok. 7126
Screening
7 µg/m3

Laboratorium, lok. 7130
Screening
15 µg/m3

Laboratorium, lok. 7131
Screening
12 µg/m3

Laboratorium, lok. 7133a
Screening
14 µg/m3

Rengøring,
lok. 7161
Screening
7 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Øst - 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Skyllerum, lok. 8628
Screening
14 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Vest - 2. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Rengøring,
lok. 8201C
Screening
17 µg/m3

Tidligere
mørkekammer,

lok. 8207
Screening
11 µg/m3

Tidligere
mørkerum,
lok. 8251
Screening
12 µg/m3

Bilag 1a - Kviksølvscreening i lokaler
Bygning 2, 6 og 13 - Øst - 2. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Bilag 1b

Kviksølvscreening i lokaler- Skematisk oversigt
over kviksølvscreeningsresultater



Bygning Oprørelsesår Etage Rumnummer Rumtype Værdi (µg/m3) Bemærkning
BBR 01 1935 Parterreetage (kælder) 333 Skyllerum 30 Første måling er ved udslagsvasken. Anden måling er ved gulvet.
BBR 01 1935 Stuen 77 Rengøring 20 første måling frtaget uden at noget blev rørt i rummet. Anden måling blev taget efter at alle afløb blev lukket til.
BBR 01 1935 Stuen 73 Skyllerum 17 Gulvafløb + beton sokkel
BBR 01 1935 Stuen 94 Skyllerum 15 Gulvafløb 15 
BBR 01 1935 1. sal 193 Skyllerum 15 Gulvafløb + udslagsvask
BBR 01 1935 Stuen 54 Skyllerum 13 Gulvafløb + porcelænshåndvask
BBR 01 1935 1. sal 7115A Laboratorium 12 Langs fodliste syd
BBR 01 1935 1. sal 175 Skyllerum 12 Gulvafløb + porcelænsvask
BBR 01 1935 Stuen 32 Skyllerum 12 Gulvafløb, udslagsvask, porcelænshåndvask
BBR 01 1935 1. sal 176 Tidligere skyllerum 12 Over fodlister
BBR 01 1935 1. sal 194 Tidligere skyllerum 9 Langs fodlister, + håndvask 12↑
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7121 Laboratorie 19 Hulkehl
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 2. sal 8201c Rengøring 17 Hele området inkl. Gang. Døråbn.10. Sandsynligt kloak
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7130 Laboratorie 15 Gulvafløb
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7133a Laboratorie 14 Gulvafløb + stålvask 21
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen  6016B Røntgenstue 14 Langs kehl + hul i blå felt
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 2. sal 8628 Skyllerum 14 Gulvet, men højst sandsynlig fra kloak
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6010 Laboratorium 13 Gulvbrønd/ stålvask
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7102 WC 13 Hulkehl, støbt gulv revne? Håndvask 20↑
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7131 Laboratorie 12 Gulvafløb + stålvask 21
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Kælder 5612R Rengøring 12 Gulvrist
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 2. sal 8251 Tidligere mørkekammer 12 Langs hulkel
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 2. sal 8207 Tidligere mørkekammer 11 Kehl h.f. dør 11, kehl under vinduer 11
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6622R Rengøring 10 Gulvbrønd
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6606 Tidligere skyllerum 10 Gulvafløb + ny vask 12
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6044 Røntgenrum 7 Langs hulkehl 
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6000F Tidligere mørkekammer 7 Langs kehl + stålvask 22↑, Omkring bundven l
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6005 Mammografi 7 Langs kehl + stålvask 22↑
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7126 Laboratorie 7 Hulkehl øst, håndvask 16
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7161 Røntgen 7 Afløbsrør
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6003 Fremkalderrum 6 Ventilationskanal/net + håndvask/afløb 9
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6016A Røntgenstue 6 Langs hulkehl 
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6037 Tidligere rengøringsrum 0
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) Stuen 6003E Fremkalderrum 0
BBR 02 (6 og 13) 1935 (1967, 1975) 1. sal 7610 Skyllerum 0 Håndvask 6↑
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Bilag 2

Kviksølvscreening af kloakker - Resultater samt
placering af målesteder på kloakplan



KLM. 1
Screening
10 µg/m3

KLM. 2
Screening
27 µg/m3 KLM. 3

Screening
22 µg/m3

KLM. 4
Screening
25 µg/m3

KLM. 5
Screening
14 µg/m3

KLM. 6
Screening
12 µg/m3

KLM. 7
Screen
11 µg/m3

KLM. 8
Screening
6 µg/m3

KLM. 9
Screening
10 µg/m3

KLM. 10
Screening
5 µg/m3

KLM. 11
Screening
17 µg/m3

KLM. 12
Screening
10 µg/m3

KLM. 13
Screening
16 µg/m3

Bilag 2 - Kviksølvscreening af kloakker - Resultater
samt placering af målesteder på kloakplan
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Bilag 3a

Indeluftmålinger – Plantegninger med
målesteder



19
19

18

14

1

2; 6; 13

48

3

5 9 7

10
17

11
15

Bilag 3a - Indeluftmåling
Bygningsoversigt
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk

4 stk

20



IK14
Skyllerum (rum 333)
< 0,01 µg/m3

Bilag 3a - Indeluftmåling
BBR bygning 1 - Vest - Parterreetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



IK15
Rengøringsrum (rum 77)
< 0,01 µg/m3

Bilag 3a - Indeluftmåling
BBR bygning 1 - Midtøst - Stueetage
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



IK17
Sengestue (rum 183)
< 0,01 µg/m3

Bilag 3a - Indeluftmåling
BBR bygning 1 - Vest 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



IK16
Samtalerum (176)
< 0,01 µg/m3

Bilag 3a - Indeluftmåling
BBR bygning 1 - Midtvest - 1. sal
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Bilag 3b

Indeluftmålinger - Analyseresultater fra
laboratoriet



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

AABYBRO@VBMLAB.DK

AR-22-VL-01037690-01

EUAA59-22037690

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Katrine (KALI) Lisberg 29.06.2022Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Luft (poreluft)

Prøvetager: SKBRekvirenten

Prøveudtagning: 21.06.2022

Analyseperiode: 22.06.2022 - 29.06.2022

IK14  SkyllerumPrøvemærke:

10412002Sagsnr.:

Aarhus AmtssygehusSagsnavn:

03769011Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2022-

Metaller

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,01 µg/prøve 0,01 EN 13211 CV-AAS A 20

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,0001 mg/m³ * Beregning 20

Oplysninger fra rekvirent

Luftvolumen (liter) 100 l *

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1411Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):

Bilag 3b Indeluftmålinger - Analyseresultater fra laboratoriet



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

AABYBRO@VBMLAB.DK

AR-22-VL-01037690-01

EUAA59-22037690

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Katrine (KALI) Lisberg 29.06.2022Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Luft (poreluft)

Prøvetager: SKBRekvirenten

Prøveudtagning: 21.06.2022

Analyseperiode: 22.06.2022 - 29.06.2022

IK15  RengøringsrumPrøvemærke:

10412002Sagsnr.:

Aarhus AmtssygehusSagsnavn:

03769012Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2022-

Metaller

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,01 µg/prøve 0,01 EN 13211 CV-AAS A 20

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,0001 mg/m³ * Beregning 20

Oplysninger fra rekvirent

Luftvolumen (liter) 100 l *

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):

Bilag 3b Indeluftmålinger - Analyseresultater fra laboratoriet



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

AABYBRO@VBMLAB.DK

AR-22-VL-01037690-01

EUAA59-22037690

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Katrine (KALI) Lisberg 29.06.2022Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Luft (poreluft)

Prøvetager: SKBRekvirenten

Prøveudtagning: 21.06.2022

Analyseperiode: 22.06.2022 - 29.06.2022

IK16  SamtalerumPrøvemærke:

10412002Sagsnr.:

Aarhus AmtssygehusSagsnavn:

03769013Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2022-

Metaller

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,01 µg/prøve 0,01 EN 13211 CV-AAS A 20

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,0001 mg/m³ * Beregning 20

Oplysninger fra rekvirent

Luftvolumen (liter) 100 l *

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1413Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):

Bilag 3b Indeluftmålinger - Analyseresultater fra laboratoriet



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

AABYBRO@VBMLAB.DK

AR-22-VL-01037690-01

EUAA59-22037690

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Katrine (KALI) Lisberg 29.06.2022Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Luft (poreluft)

Prøvetager: SKBRekvirenten

Prøveudtagning: 21.06.2022

Analyseperiode: 22.06.2022 - 29.06.2022

IK17  SengestuePrøvemærke:

10412002Sagsnr.:

Aarhus AmtssygehusSagsnavn:

03769014Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2022-

Metaller

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,01 µg/prøve 0,01 EN 13211 CV-AAS A 20

Kviksølv i KMnO4/H2SO4 (Hg) < 0,0001 mg/m³ * Beregning 20

Oplysninger fra rekvirent

Luftvolumen (liter) 100 l *

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Christina Bonde Christensen

29.06.2022

Kemiker

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1414Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):

Bilag 3b Indeluftmålinger - Analyseresultater fra laboratoriet



Bilag 4a

Materialeprøver – Plantegning med
prøvetagningssteder og resultater



Rum 455
Faldstamme skrab i gammelt
støbejernsrør 
Hg 93 mg/kg

Bilag 4a - Materialeprøver – Plantegning med prøvetagningssteder og resultater

Bygning 1; Øst - Kælder
Sagsnr. 10412002

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk



Rum 392
Faldstamme skrab i nyere PVC rør 
Hg 0,99 mg/kg

Rum 379a
Faldstamme skrab i nyere PVC rør 
Hg 5,4 mg/kg

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk

Bilag 4a - Materialeprøver – Plantegning med prøvetagningssteder og resultater

Bygning 1; Vest - Parterreetage
Sagsnr. 10412002



Rum 367a
Faldstamme skrab i gammelt støbejernsrør   
Hg 25 mg/kg

Rum 367a-1
Faldstamme skrab i gammelt støbejernsrør   
Hg 8 mg/kg

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk

Bilag 4a - Materialeprøver – Plantegning med prøvetagningssteder og resultater

Bygning 1; Midtvest - Parterreetage
Sagsnr. 10412002



Rum 455
Faldstamme skrab i gammelt støbejernsrør 
Hg 93 mg/kg

Rum 392
Faldstamme skrab i nyere PVC rør 
Hg 0,99 mg/kg

Rum 379a
Faldstamme skrab i nyere PVC rør 
Hg 5,4 mg/kg

Rum 367a
Faldstamme skrab i gammelt støbejernsrør   
Hg 25 mg/kg

Rum 367a-1
Faldstamme skrab i gammelt støbejernsrør   
Hg 8 mg/kg

Ceres Allé 3
8000 Aarhus

Direkte telefon
E-mail

2383 8810
kali@niras.dk

Bilag 4a - Materialeprøver – Plantegning med prøvetagningssteder og resultater

Bygning 1; Kloakplan
Sagsnr. 10412002



Bilag 4b

Materialeprøver – Skematisk oversigt med
fotodokumentation og analyseresultater



BILAG 4b: Materialeprøver – Skematisk oversigt med fotodokumentation og analyseresultater 

1 
 

Placering Prøvesvar Foto 

Rum: 455 
Faldstammeskrab i gammelt 
støbejernsrør   

Hg: 93 mg/kg 

 
Rum: 392  
Faldstammeskrab i nyere 
PVC rør  

Hg: 0,99 mg/kg 

 
Rum: 367a 
Faldstammeskrab i gammelt 
støbejernsrør   

Hg: 25 mg/kg 

 



BILAG 4b: Materialeprøver – Skematisk oversigt med fotodokumentation og analyseresultater 

2 
 

367a-1 
Faldstammeskrab gammelt 
støbejernsrør     

Hg: 8 mg/kg 

 
Rum 379a  
Faldstammeskrab i nyt PVC 
rør.   

Hg: 5,4 mg/kg 

 
 

 

 

 

 

 



Bilag 4c

Materialeprøver - Analyseresultater fra
laboratoriet



AR-22-VL-01045912-01

EUAA59-22045912

VL0000234

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

Att.: Katrine Lisberg 16.08.2022

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

AABYBRO@EUROFINS.DK

Analyserapport
10412002Sagsnr.:

Sagsnavn: Amtssygehuset

Prøvetype: Byggemateriale

Prøveudtagning: 15.08.2022

Prøvetager: Rekvirenten KALI

15.08.2022Modt. dato:

Analyseperiode: 15.08.2022 - 16.08.2022

04591201
Enhed

0459120304591202
DLLab prøvenr: Urel(%)

04591204 04591205
862-2022- 862-2022- 862-2022- 862-2022- 862-2022-

367a-1 - 

Faldstammes

krab

379a - 

Faldstammes

krab

Prøvemærke: 455 - 

Faldstammes

krab

392 - 

Faldstammes

krab

367a - 

Faldstammes

krab

Metaller

93 0,99 25 5,4 8,0 mg/kg 0,01 30Kviksølv (Hg)
DS 259,SM 3112 CV-AAS

16.08.2022

Eurofins VBM 

Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

i.m.: ikke målelig#: ingen parametre er påvist

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Bilag 5
Kommunehospitalet - eksempel på
håndteringsplan for kviksølv i afløbsinstallationer

Til orientering



 

 

 

HÅNDTERINGSPLAN  
KVIKSØLV I AFLØBSINSTALLATIONER 

 

 

 

 

SAG  : Universitetsbyen, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C  

SAGS NR. : 16-0027 

EMNE : Hånderingsplan for kviksølv i afløbsinstallationer    

DATO   : 04.07.2019 

UDARBEJDET AF : Maria Sigsgaard 

 

 

 

 

Der er under miljøundersøgelsen af det ”gamle” universitetshospital, Nørrebrogade 44, 

fundet kviksølv-rester i bl.a. faldstammer, og der vurderes at kunne træffes kviksølv-perler 

i vandlåse og i eventuelle lunker på vandrette afløbsinstallationer.  

 

Denne arbejdsbeskrivelse angiver hvorledes miljøsanering af disse skal foregå og skal 

indgå i håndteringsplanen. 

 

Det er entreprenørens ansvar at arbejdet udføres i henhold til denne beskrivelse, for at 

sikre at det sker i henhold til at minimere gener for miljø, sikkerhed og sundhed. 

I PSS er angivet:  

”Gældende sikkerhedsregler for området med sanering er også gældende ved fjernelse af forurenet 
materiale.  
Ved udførelse af saneringsarbejde med bygningsmaterialer indeholdende miljø og sundhedsskade-
lige stoffer er entreprenøren selv ansvarlig for, at alle sundheds- og arbejdsmæssige sikkerhedsfor-
anstaltninger er overholdt. Dette gælder både for entreprenørens egne folk, som for dennes under-
entreprenører, besøgende og andre, som entreprenøren måtte involvere i arbejdet. 
Arbejdet skal udføres i henhold til gældende love og bekendtgørelser.” 
 

 
Alle ansatte der skal udføre arbejde indenfor arbejdsområdet skal have modtaget instruks 

omkring farer ved kviksølv, grænseværdier for kviksølv og hvilke værnemidler der skal 

anvendes. Dermed er krav om Kemisk APV opfyldt. 

 

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har som rådgiver valgt at uddybe hvorledes kviksølvskon-

tamineret bygningsaffald i form af vand fra vandlåse og eventuelle lunker skal håndteres. 

Det er angivet i det følgende: 
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Universitetsbyen, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C DGE sag 16-0027 
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Arbejdsområde:  

Gældende for nedtagning af ALLE vandlåse under vaske og i etageadskillelser der indehol-

der vand. Gælder ligeledes for eventuelle lunker på vandrette afløbsinstallationer. Grundet 

afdampning kan der være risiko for kviksølvsdampe. Vand kan indeholde kviksølvsrester. 

 

Alt vand fra vandlåse og evt. lunker skal opsamles i en egnet beholder, som potentielt 

kviksølvholdigt.  

 

Procedure: 

 

1. Vandlåse nedtages/optages/fjernes. For at undgå spild af evt. vandindhold gøres 

dette forsigtigt og med beholder under hvor muligt. Vandlåse tømmes forsigtigt 

over i beholderen. Beholder skal markeres som indeholdende kviksølv i vandig op-

løsning og afdampning herfra skal ske kontrolleret. Hvis vandlåsen er støbt ind i 

etageadskillelse o. lign, og ikke kan fjernes i hel tilstand, skal disse evt. tømmes 

med en peristaltiskpumpe til samme beholder. Slange bortskaffes som kviksølv-

holdigt affald. 

 

2. Vandet tømmes over i en lukket tank (eksempelvis IBC, der er godkendt til kemi-

kalier) Når tanken er fyldt, skal denne skal stå uden at blive flyttet i en uge, såle-

des at evt. kviksølv bundfældes på grund af dens højere massefylde. 

 

3. Tanken må ikke flyttes i bundfældningsperioden, da dette vil modvirke bundfæld-

ningen. 

 

4. DGE Miljø og ingeniørfirma orienteres når der er fyldt en beholder og hvilken dag 

den sidste blev brugt eller flyttet på, således de kan planlægge prøvetagning.  

 

5. Hvordan restvandet fra vandlåse skal bortskaffes, afhænger af analyseresulta-

terne og det angives af DGE, når analyseresultater foreligger. Bundslam vil sand-

synligvis skulle bortskaffes som farligt affald (kviksølvholdigt). 
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04.07.2019    Side 3 af 4 

Værnemidler: 

 
 

 
Da der kan være spild til stede, der kan medføre fordampning af 
gasser, skal der anvendes åndedrætsværn med HG-P3 filter. 

 
 

 
Handsker af materiale, der beskytter mod kviksølv, f.eks. nitrilhand-

ske, med yderhandsker af neopren eller viton (som lukker tæt ved 
håndled), f.eks. en rågehandske. 

 
 

 
Kemikalieresistent overtræksdragt type 4/5, således at evt. spild 
ikke kommer på arbejdstøjet. 

Yderligere krav: 

 
 

 
DGE udfører direkte visende målinger i indeluft, detektionsgrænsen 
er 0,2 µg/cm3. I tvivlstilfælde tilkaldes DGE. 
 

 

Sundhedsfarer - Kviksølv 

Kviksølv er det eneste metal der er flydende ved stuetemperatur. Kviksølv kan påvirke 

både mennesker og miljø og er en af de miljøgifte der er er på listen over uønskede stoffer.  

 

Kviksølv bioakkumuleres og der er derfor begrænsning på hvordan og hvorhenne det må 

benyttes \HG3. 

 

Kviksølv er anvendt i lyskilder (el-sparepærer og armaturer), el-kontakter, måle- og kon-

troludstyr (termometre) og cement. Kviksølv er desuden anvendt som svampehæmmer i 

maling \HG4 og HG1 

Kviksølv findes især i vægge og gulve hvor der har været anvendt kviksølv i produktionen, 

men forekommer også naturligt. \HG1 
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Dampe: 

For mennesker er det den neurotoksiske påvirkning der har størst betydning. Det er cen-

tralnervesystemet der langtidspåvirkes ved kviksølvdampe. Da kviksølv er flydende ved 

stuetemperatur, sker der en betydelig afdampning ved spild af det rene stof.  

 

Symptomer er svækkelse, træthed, anoreksi og mave-tarmforstyrrelser, rystelser, ophid-

selse, tab af hukommelse, søvnløshed, samt alvorlige adfærds- og personlighedsændringer 

\HG 1. 80 % optages gennem lungerne og kan medføre irritation og ætsninger af luftvejene 

der kan medføre akut dødelig lungebetændelse \HG2 

 

Kviksølv kan især påvirke fostres udvikling og medføre indlæringsvanskeligheder \HG1. 

 

Oral indtag: 

Ved oralt indtag af uorganiske kviksølvsforbindelser er det nyreskader der er det mest 

kritiske. 

 

Maling med kviksølv skal fjernes fra byggeaffald, ligesom de steder hvor det har været 

anvendt i produktionen eller som en del af udstyr hvorfra der kan ske større spild skal 

undersøges for kviksølv i især kloakker, vægge og gulve. 

Der er detekteret at kviksølvsforbindelserne fra maling kan vandre 5-10 mm ind i bagved-

liggende betonvæg \HG4. 

 

Ved høje temperaturer er der fare for at kviksølv og kviksølvsforbindelser kan fordampe 

og dermed optages i kroppen via indåndingsluften. Derfor må kviksølvskontaminerede om-

råder ikke fjernes med vinkelsliber eller varmepistol. Det er ikke nok at anvende partikel-

filter, der skal anvendes HG-P3 filter! 

Da der for nuværende ikke eksisterer en vejledning for arbejde med kviksølv, anbefales 

det i stedet at arbejde efter de samme henvisninger som ved bly. \HG4 

 

Grænseværdier i arbejdsmiljøet: 

 

Kviksølv og uorganiske forbindelser, inklusiv dampe: 0,025mg Hg/m3  

Kviksølv, alkylforbindelser: 0,01 mg Hg/m3  

Kviksølv, organiske forbindelser: 0,05 mg Hg/m3  

 

 

 

Maria Sigsgaard 

msi@dge.dk 

 
DGE Aarhus 
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