
Hygrotermiske forhold og forureningsemission fra 'zero waste'-
materialer og deres indvirkninger på mennesker og indeklimakvalitet 
 
Ph.d.-projektet Hygrothermal conditions and pollutant emissions from zero waste materials 
and their effects on humans and indoor environment quality er en del af det tværfaglige 
XeroWaste BYG-projekt, der omhandler anvendelse af genbrugsmaterialer og biprodukter 
fra industrien som sekundære ressourcer til byggematerialer. Denne aktivitet understøtter 
minimeringen af affaldsmængder i samfundet og bidrager til bæredygtigt byggeri. 
 
Nye og innovative byggematerialer er blevet løbende indført på markedet som følge af 
energisparestrategier og krav om mindre CO₂-fodtryk. Ud over de mulige fordele, hvad 
angår omkostninger og ydeevne, kan det dog medføre en større risiko uden for det 
område, byggebranchen normalt opererer inden for. En ny EU-regel omhandler 
oplysninger om farlige stoffer – den påpeger, at oplysninger om farlige stoffer i 
byggematerialer bør undersøges nærmere.  
 
I den henseende giver indvirkningen på indeluftkvaliteten anledning til stor bekymring. Det 
påvirker bygningens brugeres helbred, komfort, velbefindende og deres produktivitet. Men 
det er svært at kvantificere, hvor meget mennesker udsættes for forureningsemner i 
indeluften, da det stort set bestemmes af mikromiljømæssige karakteristika og personlig 
opfattelse. Byggematerialer med store overflader bidrager meget til forurening af 
indeklimaet med flygtige organiske forbindelser og andre kemiske forbindelser. Man kan 
undersøge indvirkningerne på indeluftkvaliteten vha. sensorisk og/eller kemisk 
karakterisering. Det er dog ikke muligt fuldt at forstå indvirkningen uden begge typer 
karakterisering.  
 
Vi har udarbejdet karakteriseringer med støtte fra COWIfonden. En del af undersøgelsen 
har undersøgt sensorisk vurdering af de undersøgte materialer evalueret af 
forsøgspersoner. Forskellige belastninger fra de undersøgte materialer og deres 
interaktion med typiske indendørs forureningskilder såsom linoleum og tæpper har været i 
fokus. Denne aktivitet blev støttet af COWIfonden i 2014.  
 
For at styrke tidligere opnåede resultater og for at bidrage til en fyldestgørende forklaring 
af vores observationer baseret på den sensoriske vurdering er det foreslået at udføre 
kemiske analyser af emissioner fra de undersøgte materialer. Den nuværende bevilling 
gjorde det muligt kemisk at måle forurening med flygtige organiske forbindelser, hvilket 
bidrog til en bedre forståelse af emissionsprocesserne forbundet med byggematerialer og 
materialers interaktion med typiske indendørs forureningskilder. Sådanne processer 
hjælper til at tage et stort skridt i udviklingen af bæredygtige materialer.  
 
 


