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Nyt fra informationsmøde om PCB 
 

Informationsmødet om PCB i boligerne i 

Fortunen Øst blev afholdt den 4. december 

2018 i Bibliotekssalen.  

 

Mødet forløb godt og 36 beboere deltog. Her 

følger hovedpunkter fra mødet samt en række 

spørgsmål og svar om PCB. 

 

 

 

 

Lægens vurdering og råd  
På mødet fortalte læge Astrid Rosenberg Eskildsen fra Arbejds- og Miljømedicinsk 

Afdeling på Bispebjerg Hospital om de helbredsmæssige forhold.  

Hendes overordnede vurdering var beroligende:  

• Der er ingen entydige videnskabelige resultater, der påviser en sammenhæng 

mellem PCB og kræft eller andre sygdomme hos mennesker. 

• Der er et meget lavt eksponeringsniveau i Fortunen Øst og derfor ingen grund til at 

antage, at der er øget risiko for kræft eller andre sygdomme. 

 

Hun fortalte også, at der er en række ting, man 

selv som beboer kan gøre for at minimere 

niveauet af PCB i boligen: 

• Jævnlig og grundig rengøring 

• Lufte ud dagligt 

• Undlad at røre ved fugen omkring 

facadeelementet på altanen 

• Hold så vidt muligt skydedøren til 

altanen lukket 

 

Resultat af målingerne 
Claus Lundsgaard, biolog og direktør i Skandinavisk Bio-medicinsk Institut A/S (SBMI) 

viste resultater af de konkrete målinger i Fortunen Øst. 

Han konstaterede: 

• Det er tydeligt, at det er fugen omkring facadeelementet mod altanen, som er den 

primære PCB-kilde. 

• Afgasning fra fugen sker primært mod altanen (og kun minimalt mod stuen). 
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• Målingerne af niveauet af PCB ligger over den lave aktionsværdi 

for indeklima (300 nanogram/m3), men ingen af målingerne 

rammer den høje aktionsværdi (3.000 nanogram/m3).  

• Der er foretaget måling af PCB i indeklima i fem boliger i 

Fortunen Øst. Målingerne svinger fra 120 til 1060 nanogram/m3 

med en middelværdi på 387 nanogram/m3, og ude på den 

lukkede altan svinger de fra 190 til 2529 nanogram/m3. Udsving i 

målingerne på altanen skyldes bl.a., at høj temperatur giver øget 

afgasning.  

 

 

Hvad sker der nu? 
Torben Trampe, projektleder i KAB, opsummerede sammen med Claus Lundsgaard 

handlemulighederne.  

• Sundhedsstyrelsen har fastsat nogle retningslinjer for PCB i indeklimaet, som vi 

skal overholde, og når niveauet i Fortunen Øst overstiger den lave aktionsværdi, 

skal vi ind og arbejde med at nedbringe PCB i indeklimaet.  

• Løsningsmulighederne spænder fra afværgetiltag (fx indkapsling af fugen), som 

kan sættes i værk hurtigt, til permanente løsninger, som kan kræve afskæring af 

beton og dermed eventuel genhusning. 

• Der gennemføres yderligere målinger, inden Lyngby Boligselskab og beboerne kan 

træffe beslutning om, hvilken løsning som skal gennemføres. 

 

Teknikerne vil i de kommende måneder arbejde med yderligere målinger og forsøg med at 

indkapsle PCB-fugen m.m. De disponerer over en tom bolig i Fortunen Øst til formålet. 

Resultaterne af de nye målinger og forsøg vil være afgørende for de endelige 

løsningsforslag. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at svare på, om løsningen vil 

omfatte genhusning af beboerne, og heller ikke på eventuelle økonomiske spørgsmål.  

Resultaterne vil blive formidlet på et informationsmøde for alle beboere i foråret. Læs mere 

om PCB i vedlagte faktaark, hvor spørgsmål/svar fra informationsmødet også er listet.  

Hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret i dette materiale, er du velkommen til at 

kontakte mig på 20 77 90 50, men vær opmærksom på at vi fortsat er i gang med at foretage 

målinger og afklare løsningsforslag. 

Med venlig hilsen 

 

Torben Trampe 

Projektleder, KAB 

Fugen omkring facadepartiet mod 

altanen er den primære PCB-kilde. 
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Fakta om PCB 

 

Hvad er pcb? 

PCB (Polychlorerede biphenyler) er en gruppe af industrikemikalier, der blev anvendt i 

bl.a. byggemateriale siden 1930’erne typisk til fugemasse ved vinduer, døre og samling af 

beton-elementer. I Danmark har det været forbudt at anvende PCB i byggeriet siden 1977, 

og senere er det blevet totalt forbudt. 

PCB optages i kroppen ved indtagelse, gennem indånding og via hudkontakt. PCB er svært 

nedbrydeligt, og alle menes at have PCB ophobet i kroppen, hvoraf 90 % stammer fra 

kosten. 

Der findes mere end 200 former for PCB, hvor nogle er mere giftige end andre.  

 

Hvilke aktionsværdier er der for PCB i indeklimaet? 

Sundhedsstyrelsen har fastsat aktionsværdier for PCB i indeklimaet: 

Under 300 nanogram/m3: Ingen handling påkrævet. 

Fra 300-3.000 nanogram/m3: Kræver handling i form af fx indkapsling af kilden. 

Over 3.000 nanogram/m3: Kræver handling og kilden skal fjernes.  

 

Hvad ved vi om helbredseffekter? 

Helbredseffekterne er grundigt undersøgt. Studier af meget højt eksponerede 

fabriksarbejdere viser en vis sammenhæng med helbredseffekter.  

Generelt er der ikke entydige videnskabelige resultater, der påviser sammenhæng mellem 

PCB i indeklima og kræft eller andre sygdomme hos mennesker. 

 

Læs mere om PCB på pcb-guiden.dk 

 

Spørgsmål/svar fra informationsmødet: 
 

Er problemet udvendigt eller indvendigt? 

Afgasningen fra fugen omkring facadeelementet mod altanen sker hovedsagelig til altanen, 

dvs. udvendigt. Der sker kun i meget lille omfang afgasning til stuen. 

 

Hvis man har madvarer liggende på altanen - må vi spise dem? 

Ja. I anbefales dog fremover ikke at opbevare madvarer uden indpakning på altanen.  

 

I anbefaler at lufte ud. Hvad gør vi, hvis vi har været på ferie i 14 dage? 

Vi anbefaler grundig udluftning i fx en halv time, når man har været væk fra boligen i 

længere tid. Det nedbringer den afgasning, der måtte være sket, mens I var bortrejst. 

 

Skal vi lade vinduerne på altanen stå åbne hele tiden? 

Det kan anbefales, men det er en personlig beslutning. 
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Skal vi lade være med at bruge altanen? 

Det er en personlig afgørelse. Niveauet er som sagt ikke så højt, at der er risiko for 

helbredspåvirkning, men vi skal råde ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

 

Kan PCB lugtes? 

Nej. 

 

Hvor grundigt skal man gøre rent? Er det også vægge og lofter? 

Nej. Det er de vandrette flader, der er tale om. 

 

Bliver der foretaget målinger i alle boliger? 

Nej. Vi gennemfører de nødvendige målinger, og det er ikke nødvendigt at foretage 

målinger i alle boliger. 

 

Hvorfor er problemet ikke blevet opdaget noget tidligere fx da vi inddækkede altanerne? 

Inddækningen af altanerne skete før, der opstod et samfundsmæssigt fokus på PCB i 

indeklima. Vi opdager problemet nu, fordi vi foretager miljøprøver i forbindelse med 

udskiftning af vinduer i stueetagen.  

  

Er problemet blevet værre i forbindelse med inddækning af altanerne? 

Ja. Det skyldes, at afgasningen fra fugen tidligere skete mod det fri, men nu sker til et 

inddækket rum. 

 

 

Se diasshow fra informationsmødet på lyngbyboligselskab.dk 

 

 

 


