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1 Resumé 

Efter øen Lindholm i 94 år husede Statens forsøgscenter og beredskab for veterinære 

virussygdomme, overdrog DTU den 31. marts 2021 Lindholm til Bygningsstyrelsen (BYGST) efter 

en gennemgribende dekommissionering af bygninger og installationer i jord. Lindholm blev 

overdraget til BYGST, som forvalter af statens ejendomme. Overdragelsen er sket i forlængelse af 

at Dansk Veterinær Konsortiums overtog det statslige veterinære beredskab. 

Dekommissioneringen var foranlediget af BYGST’s ønske om, at øen skulle overgå til anden 

anvendelse. Processen har muliggjort, at arealerne kan nedklassificeres fra aktiv brug til et 

område, der kan anvendes til andet formål. 

 

Det statslige veterinære beredskab blev i perioden 2007 til 2020 varetaget af DTU -

Veterinærinstituttet (DTU VET). Instituttet afsluttede den sidste beredskabsopgave på Lindholm i 

juni 2019. Tiden herefter blev brugt til oprydning og forberedelse af bygningerne på Lindholm til 

dekommissioneringen. Selve dekommissioneringen startede den 1. februar 2020, og den 

tilhørende karantæne blev endeligt afsluttet 30. september 2021. 

 

 

Luftfoto af Lindholm 

 

Dekommissioneringen er en vigtig samfundsopgave. En eventuel smitte fra Lindholm med nogle af 

de virus, der blev arbejdet med, ville kunne forårsage alvorlige sygdomme hos dyr og derudover få 

alvorlige følger for Danmarks landbrugseksport. Dekommissioneringen har elimineret risikoen for 

smitte. 

 

Der er ikke tidligere, hverken i Danmark eller internationalt, gennemført en fuldstændig 

dekommissionering af et tilsvarende område med højsikkerhedslaboratorier og -stalde anvendt til 

virusforskning, således at området har kunnet frigives til andre formål.  

 

Dekommissioneringen er gennemført af DTU jf. Forståelsespapir [ref.:4.2.1] mellem DTU og 

BYGST, da der var enighed om, at aftalen i forståelsespapiret sikrede den for samfundet mest 

hensigtsmæssige, sikre og omkostningseffektive gennemførelse. Dekommissioneringen er udført 

med Rambøll som teknisk rådgiver og Tscherning som hovedentreprenør.   

 

 

Dekommissioneringen er foretaget i tæt dialog med Fødevarestyrelsen (FVST) og andre relevante 

myndigheder.  
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Dekommissionering af Lindholm har indbefattet, at: 

• Alle rum og bygninger blev kortlagt, bl.a. ved 3D-Matterportscanninger og TV-inspektion af 

kloakker. 

• Der blev udarbejdet risikovurdering for de enkelte rum og funktioner. Baseret herpå blev 

valgt inaktiveringsmetode for hvert område, afhængig af områdernes virushistorik og 

risikoprofil. 

o For hvert område blev udarbejdet tekniske forskrifter for - og krav til de enkelte 

inaktiveringsmetoder. Inaktiveringsmetoderne har omfattet kemisk inaktivering, 

gasning, opvarmning og karantæne, samt en kombination af metoderne, afhængig 

af risikovurderingen. 

• Der blev udarbejdet dokumentation for og afrapportering af udførelsen af 

inaktiveringsaktiviteterne. 

• Der blev udarbejdet procedurer og adgangsbetingelser for at sikre fortsat indeslutning af 

virus under udførelsen. 

• Der blev foretaget logistisk planlægning for at undgå genkontaminering af inaktiverede 

områder og funktioner. 

• Der blev defineret og sikret betingelser for karantæne på de udslusede materialer og på 

bygninger. 

 

På baggrund af risikovurdering blev der udvalgt 2 hovedmetoder for bygningerne. Hovedparten af 

bygningerne blev udpeget til opvarmning, medens bygning 45 (Mund- og Klovesyge bygningen) og 

bygning 27 (vaskeri) blev udpeget til gasning. Metode for kloakkerne blev udpeget til kemisk 

behandling.     

 

Opvarmning som inaktiveringsmetode har ikke tidligere været anvendt til dekontaminering af 

forsøgsanlæg med virushåndtering, hverken i eller uden for Danmark. Effektiviteten af opvarmning 

blev dokumenteret gennem litteraturstudier og ved et 1:1 forsøg på en mindre bygning på øen. 

Sideløbende blev der udført præliminære laboratorietest af metodens drabseffekt på virus ved 

forskellige kontrollerede temperaturniveauer og varigheder. Baseret herpå blev opvarmning 

endelig godkendt som metode. 

 

Opvarmningen indebar, at de relevante bygninger blev overdækket med en isoleringsskal og en 

klimaskærm (isoleret telt). Opvarmningen blev tilvejebragt med eksterne oliefyr med varmekedler, 

som leverede varme til vandbårne kaloriferer placeret både inden- og udenfor bygningen. 

Temperaturforløbet blev dokumenteret med temperaturloggere placeret inden- og udenfor 

bygningen og i bygningsmassen. 

 

Under opvarmningsforløbet af en bygning benævnt bygning 24 udbrød der på tredje dagen en 

voldsom brand. Dette skete natten til den 7. juli 2020. Branden bredte sig til bygningen benævnt 

bygning 28. Bygning 24 havde ikke været anvendt til virusarbejde i 10 år og bygning 28 var 

færdigbehandlet. Risiko for virusudslip i forbindelse med branden blev derfor vurderet til ikke at 

være forekommende. 

 

Bygning 45 og bygning 27 blev gasset 2 gange. Gasning er anerkendt metode til dekontaminering 

af virus. Der er i projektet anvendt 2 former for gasning, formaldehyd og brintoverilte. 

 

Kloakker blev behandlet med natriumhydroxid, dampbehandling og ved opfyldning med beton. 

 

Alle aktiviteter i forbindelse med dekommissioneringen blev løbende dokumenteret i kontrol- og 

tilsynsplaner, udarbejdet og udfyldt af henholdsvis de udførende entreprenører og tilsyn. Der blev 

under projektet udarbejdet hændelseslog for uplanlagte hændelser samt udarbejdet 

afvigelsesrapporter ved afvigelser fra beskrivelser og ændringsnotater ved projektændringer. 
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Ændringer, afvigelser og hændelser med indflydelse på godkendte metoder eller virusrisiko blev 

håndteret i tæt dialog med FVST.  

 

Dekommissioneringen er foretaget med respekt for, at Lindholm ligger i Natura 2000-område og 

med respekt for flagermus og svaler, som lever og yngler på Lindholm. 

 

 

 

Foto med henholdsvis teltopstilling til opvarmning og Lindholm udefra under teltopstillingen. 

 

2 Del 1: Oversigt 

2.1 Formål og mål med dekommissionering  

 
Dekommissionering: Dekommissionering defineres som processen for en midlertidig eller 
permanent nedlukning af bl.a. stald- og/eller laboratoriefaciliteter til et ønsket, nærmere defineret 
niveau. Omfanget af dekommissionering afhænger af formålet med denne. (Eksempler på formål, 
som hver kræver forskelligt omfang af dekommissionering: 1: Driftsstop med henblik på afslutning af 
forsøg og igangsættelse af nye forsøg med andre virusstammer 2: Driftsstop med henblik på 
vedligehold eller ombygning af anlægget 3: Driftsstop med henblik på nedrivning af anlægget eller 
anden anvendelse.)  

 
Dekontaminering: Dekontaminering defineres som fjernelse af f.eks. radioaktiv eller kemisk eller 
mikrobiologisk forurening. I den aktuelle sammenhæng vedrørende Lindholm er dekontamineringen 
specifikt rettet mod fjernelse/inaktivering af virus, f.eks. ved kemisk desinfektion eller ved fysiske 
processer som opvarmning eller afbrænding. 

 

Formålet med dekommissioneringen som DTU har foretaget på Lindholm, var at opnå et niveau 

hvor der ikke er risiko for smitte med virus til dyr og mennesker og derved ikke risiko for dyr og 

menneskers sundhed ved åbning af faciliteterne til anden brug. Dette formål bestemmer de 

tekniske mål for dekontamineringen, som det beskrives i det følgende. 

 

Ved fastlæggelse af risikoområder og udarbejdelse af risikoanalyse var der fokus på de mest 

kritiske virus. I projektet blev de kritiske virus defineret ud fra, deres indflydelse på dansk 

landbrugseksport samt om de er human patogene. [ref.: 4.1.1.1] [ref.:4.1.1.2] 

 

De kritiske virus på Lindholm blev defineret som:  

• Mund- og klovesyge (MKSV) 

• Klassisk svinepest (CSFV) 

• Afrikansk svinepest (ASFV) 

• Rabies virus inkl. "flagermusrabiesvirus" (EBLV) 
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• West Nile Fever Virus (WNFV) 

Nedenstående skema viser en opstilling af de aktiviteter, som dekommissioneringsprojektet samlet 

omfattede samt en af illustration af, hvad projektet definerede som henholdsvis 

dekommissionering og dekontaminering. 

 

Dekom-

missioning 

Samlet 

Dekonta-

minering 

samlet 

proces 

Dekon-

taminering 
Aktivitet Beskrivelse 

   Organisering Overordnet planlægning og organisering af projektet 

 
  

Registrering og kortlægning 
Registrering og kortlægning af bygninger, virus, 

bygningsfunktioner og miljøparameter 

 

  

Afvikling 

Indstille og nedlukke aktiviteter på faciliteten. 

Afspærre faciliteten, sikre indeslutning af bygningerne 

Fjerne affald/løsøre fra udenomsarealer 

 
  

Risikoanalyse 
Udarbejdelse af virusrisikoanalyser og klassificering af 

områder og bygninger 

 
  

Metodebeskrivelser 
Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til dekontaminering 

af bygninger, affald og jord omkring afløb 

 

  

Dekontamingering af 

bygninger 

Forberedelse af dekontaminering for henholdsvis 

vask/gasning eller opvarmning.  

Dekontaminering af bygninger og installationer. 

Opretholdelse af indeslutningsbarriere under hele 

processen 

 

  
Dekontaminering af afløb, 

kloak og kill-anlæg 

Forberedelse af dekontaminering af afløb, kloak og 

killanlæg. 

Gennemførelse af dekontamineringen.  

 
  Dekontaminering udenoms-

arealer 
Dekontaminering af jord omkring utætte risikoafløb 

   Karantæne Henstand i karantæneperioden 

   Dokumentation Kontroller og tilsyn 

 
  

Miljøsanering 
Afrensning og emballering af bygningsdele med 

miljøfremmede stoffer som konsekvens af inaktiveringen 

 

  

Oprydning og affalds-

håndtering 

Håndtering og bortskaffelse af affald (kemikalier, 

inventar, nedbrudte bygningsdele efter 

dekontaminering) 

Aflevering til deponi, forbrænding eller destruktion 

Bortskaffe karantæneaffald 

 
  Afslutte dekom-

missioneringsprojekt 
Afsluttende rapportering til FVST  
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2.2 Øens historie 

 

Mund- og klovsygeforsøgsstationen på Lindholm blev oprettet i 1926. Baggrunden var de meget 

voldsomme udbrud af mund- og klovsyge, som hærgede i landets husdyrbesætninger, hvor op 

imod halvdelen af landets besætninger (ca. 61.000 besætninger i 1924-1925) var smittet med 

sygdommen. Efter ønske fra landbrugets organisationer blev det besluttet at iværksætte forsøg til 

at belyse sygdommens smitteveje. På grund af mund- og klovsygens store smitsomhed vurderede 

man dengang, at det var nødvendigt at anbringe forsøgsstationen på en isoleret beliggende ø, dels 

for at beskytte forsøgene mod smitte udefra, dels for at forhindre smitte fra forsøgsstationen.  

 

Efter at flere øer — Hesselø, Kyholm ved Samsø og Sprogø — havde været inde i billedet, faldt 

valget på øen Lindholm i Stege Bugt, der var erhvervet af staten i 1925. De første orienterende 

undersøgelser med mund- og klovsyge på marsvin blev gennemført i efteråret 1926 i en simpel 

laboratoriebygning opført på øen. Efter en voldsom opblussen af sygdommen i 1926 blev der 

godkendt en større bevilling til opbygning af en egentlig forsøgsstation på Lindholm, udformet i 

tæt samarbejde med førende udenlandske laboratorier indenfor mund- og klovsygeforskning.  

 

 

Foto af bygning 7 og bygning 9, der har fungeret som henholdsvis administrationsbygning og 

kantine. Bygning 7 var tidligere bolig. 

 

  

Foto af ”Hotellet” alias bygning 6 og bygning 5. Udsigten til blodhuset alias bygning 10 og kantinen 

bygning 9. 

 

I 1936 blev institutionens navn ændret til Statens Veterinære Forsøgsstation for Virussygdomme, 

fordi der fra midt i 30’erne, ud over mund- og klovsyge, også blev arbejdet med andre 

virussygdomme, herunder hundegalskab, svinepest, kvægpest og svineinfluenza. 1 1951 blev 

navnet ændret til Statens Veterinære Institut for Virusforskning (SVIV) for at tydeliggøre det 
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forskningsmæssige element i institutionens navn. Fra 1938 var produktion af mund- og 

klovsygevaccine en meget vigtig aktivitet på Lindholm. Den første vaccine blev udviklet og 

produceret i samarbejde med Statens Serum Institut. Efter udryddelsen af mund- og klovsyge i 

Europa og indførelse af EU's ikke-vaccinationspolitik for mund- og klovsyge i 1991 ophørte 

produktionen af mund- og klovsygevaccine på Lindholm.  

 

 

 

Foto af bygning gl 20 og ny 20 samt gangen over til bygning 24. Bygning 26 - staldindgangene 

 

 

Foto af bygning 45 set fra siden, samt udsigt mod færge fra tag på bygning 45. 

 

Gennem ca. 20 år har Lindholm produceret en parvovirusvaccine (PPV-VACCINE VET) til 

forebyggelse af reproduktionsforstyrrelser hos søer. Vaccinen blev registreret i 1981. Produktionen 

ophørte den 1. juli 2002. Lindholm beskæftigede sig herefter fortsat med rækken af andre 

alvorlige veterinære virusinfektioner, herunder mund- og klovesyge, svinepest og andre eksotiske 

veterinære virussygdomme. 

 

Efter 1977 var det af sikkerhedsmæssige grunde ikke længere muligt at udføre smitteforsøg med 

mund- og klovesyge på Lindholm, men efter de alvorlige epidemier af mund- og klovesyge i 

Europa i 2001 blev det tydeligt, at indsatsen skulle reetableres som et styrkeområde.  

Den 26. juli 2007 blev et nyt avanceret mund- og klovesygelaboratorium med staldfaciliteter 

(MKS-bygningen, Lindholm nr. 45) derfor indviet på Lindholm til sikring af det veterinære 

beredskab og til styrkelse af forskningsindsatsen på området. Samme år overgik Lindholm og det 

veterinære beredskab til DTU under det nyoprettede DTU Veterinærinstituttet. 

 

MKS-bygningen med laboratorium og tilhørende forsøgsstald var forsynet med et højt specialiseret 

ventilationsanlæg med styret undertryk og højeffektive filtre. Udgange var sikret med lufttætte 

døre. Det nye laboratorium var det eneste laboratorium i Danmark, hvor man kunne lave 
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diagnostik og forsøg med mund- og klovesyge. Laboratoriet fungerede i en periode også som 

referencelaboratorium for de nordiske og baltiske lande. DTU Veterinærinstituttet havde den sidste 

opgave på Lindholm i juni måned 2019, idet det veterinære beredskab og den tilhørende forskning 

af Fødevareministeriet var blevet overført til Statens Seruminstitut og Københavns Universitet. 

 

Oversigt over Lindholms rolle i den organisatoriske udvikling af beredskabet og 

fødevareforskningen frem til 2004. 
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Illustrationer viser bygningsmassen på Lindholm. 

 

Nedenstående bygninger er de bygninger, hvor der har været arbejdet med virus, og som har 

været omfattet af dekontamineringen: 

 

o Bygning 20 gl. Laboratorier, fryserum, kontorer, depot, gl. formalinsluse, gl. killanlæg, 

teknikrum mv. Oprindelig bygning. Opført i 1926, udvidet i 1938-39 og ombygget i 

1970’erne. 

o Bygning 20 ny. Laboratorieområde, frost- og kølerum (nyere), omklædning, bibliotek og 

kantine, gl. ovnrum. Antaget opført omkring 1966. 

o Bygning 21. Laboratorie og kontorer. Sektionsrum (nyere). Depotområde. Opført 

oprindeligt i 1926-27. Ombygget omkring 1964. 

o Bygning 22. Stalde og omklædning. Opført i starten af 1950’erne. Renoveret omkring 

1969. 

o Bygning 24. GMO-lab, gl. vaccineproduktionsområde, gl. slagteri og destruktion, 

værksteder, kedel- og elrum og vandbehandling. Oprindelig bygning opført i 1938 og 

udvidet omkring år 1951-52. 

o Bygning 26. Stalde. Opført i 1950’erne og renoveret omkring 1970.  

o Bygning 27. Vaskeri og værkstedsbygning. Opført ca. 1967.  

o Bygning 28. Laboratorier. Omklædning og teknik mv. Stod færdigt i 1967. 

o Bygning 45. Laboratoriebygning med stalde.Killanlæg og forbrænding for hele øen. Taget i 

drift i 2008. 

 

Bygninger og faciliteter er løbende blevet ombygget og moderniseret. Dog ikke bygning 45, da den 

er forholdsvis nyopført. 
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2.3 Strategi for dekontaminering 

 

Dekontamineringsprincip 

DTU fastlagde i dialog med FVST et overordnet princip for dekontamineringen. Den samlede 

dekontamineringsproces for en bygning, et område eller en funktion bestod af en risikovurdering, 

dokumenteret desinfektion og henstand i en tidsperiode udlagt i projektet som karantæne 

[ref.:4.1.1.2 – 4.1.1.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princippet blev defineret på baggrund af referencerne: [4.1.1], [4.7.2], [4.7.3], [4.7.5], [4.7.6], 

[4.7.7], [4.4.1-4.4.11.]. 

 

For at undgå spredning af virus fra Lindholm skulle indeslutningen af virus på Lindholm fastholdes 

og sikres under hele dekontamineringsforløbet. Projektet har derfor af hensyn til indeslutningen 

fastholdt princip om ventilering og HEPA-filtrering af områderne, adgangskontrol, sluser, 

omklædningsprocedure og karantænerestriktioner for personer på øen. 

 

Ud fra ovenstående princip blev dekontamineringen godkendt efter dokumenteret desinfektion 

med en eller to metoder samt afsluttet karantæneperiode. 

 

Virusoversigt og registreringer 

Som en del af registreringen og kortlægningen af aktiviteterne på Lindholm blev der udarbejdet 

oversigter over virusområder og aktiviteter på Lindholm. Registreringen blev udarbejdet på 

baggrund af interviews med tidligere og tilbageværende medarbejdere på Lindholm. Der blev 

endvidere kortlagt områder med henholdsvis nyere aktiviteter og historiske aktiviteter med virus 

[ref.:4.1.3.1-4.1.3.5]. Historisk blev defineret som aktiviteter ældre end 10 år.  

 

Bygningsmassen blev gennemgået, og der blev udarbejdet en 3D-scanning af alle områder med en 

Matterportscanner [ref.:4.5.1]. Alle registreringer fra interviews og gennemgang af bygningerne 

blev samlet i registreringsdokumenter [ref.:4.5.2 – 4.5.4], der skulle danne grundlag for den 

efterfølgende risikovurdering, fastlæggelse af desinfektionsomfang og udarbejdelse af 

udbudsmaterialet. 

 

For registrering af kloaksystemet blev der foretaget tv-inspektion. Inspektionen skulle bruges til at 

fastlægge kloakkernes tilstand, men også til at sandsynliggøre og verificere kloakopbygningen 

forud for planlægningen af den praktiske udførelse af dekontamineringen [ref.:4.6.5]. 

 

Risikoanalyse bygninger 

Risikoanalyserne blev udarbejdet pr. bygning og separat for kloaksystemet. De enkelte rum og 

funktioner blev gennemgået for hver bygning. Risikoanalysen resulterede i en samlet vurdering ud 

fra typen af arbejdsprocesser med virus i de enkelte områder med, hvilke virus der havde været 

arbejdet med - både ved ophør af beredskabet på Lindholm og historisk, vurdering af tidligere 

hændelser i de enkelte rum samt rum eller områders indeslutningsbarriere, herunder også en 

vurdering af bygningernes tilstand. 

  

Risikoanalyse Tid - henstand  Desinfektionsmetode(r)  Godkendt 

Dekontaminering 
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Ud fra ovenstående vurdering blev rum eller områder i bygningerne indplaceret i en risikokategori 

inddelt som primære, sekundære og tertiære områder.  

 

Primære områder Områder i bygningerne indenfor indeslutning med høj sandsynlighed 
for direkte kontaminering med virus med høj konsekvens.  
Eksempel: staldområder, svinepestområde, MKS-område. 

Sekundære områder Områder i bygningerne indenfor indeslutning med:  

• Mulig indirekte kontaminering med virus med høj konsekvens. 

• Ingen eller meget lille sandsynlighed for direkte kontaminering med virus 
med høj konsekvens. 

• Sandsynlighed for direkte kontaminering med virus uden høj konsekvens. 

Eksempel:  
Kontorer og gangarealer 
Laboratorier, hvor der ikke har været udført arbejde med virus med 
høj konsekvens 

Tertiære områder Områder i bygningerne udenfor indeslutning. 

Eksempel: Teknikområder 

 

Ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre en bredspektret desinfektion, blev det vurderet, at 

kritiske områder risikokategoriseret som primære områder skulle behandles med 2 forskellige 

desinfektionsmetoder. 

 

Risikoanalyse afløb og kloakker 

Afløb og kloakker var generelt vurderet som kritiske med hensyn til overlevelse af virus. Tidligere 

studier med virus i jord med fugt og mørke har indikeret, at virus har gode overlevelsesmuligheder 

i miljøer som i kloakker. Der er derfor udarbejdet en risikoanalyse med fokus på kloaksystemet. 

 

Analysen tog udgangspunkt i kloaksystemets opbygning og tilsluttede afløbs placering i 

bygningernes risikokategori. Afløb og kloakker tilsluttet primære områder blev vurderet som de 

mest kritiske. For tilsvarende bygninger indgik hændelser med indflydelse på afløb og kloak 

ligeledes i risikovurderingen. 

 

Tv-inspektionen viste, at dele af kloaksystemet var meget nedbrudte. Dermed var der også risiko 

for udsivning af virus til den omgivende jord. 

 

Omfang 

På baggrund af risikoanalysen blev omfanget af dekontamineringen fastlagt til 9 bygninger med 

laboratorier, stalde, sektionsstuer, præparation og støttefunktioner. Yderligere omfattet af 

dekontamineringen var installationerne: killanlæg, ventilationssystemer, kloakker og 

afløbssystemer samt jord omkring utætte kloakstrenge. 
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Dokumentationsstrategi 

Det er ikke muligt som afslutning af dekontamineringen at kontrollere, at niveauet af virus var 

minimeret til et acceptabelt niveau. Den statistiske usikkerhed ved prøvetagningen og derved at 

finde de tilbageværende clusters af virus var så stor, at udtagning af prøver ikke ville give det 

rigtige billede. Analyse af prøver var ligeledes udfordret af, at der ikke fandtes validerede 

analysemetoder for alle prøvetyper. På den baggrund skulle dekontamineringen godkendes ved 

dokumentation af, at dekontaminering blev udført efter de metoder og procedurer, der var 

forhåndsgodkendt. [ref.: 4.1.1.2 – 4.1.1.3] 

 

Dekontamineringen blev godkendt på baggrund af udarbejdede konklusionsrapporter for de 

enkelte bygninger og for kloaksystemet. Rapporterne byggede på underliggende dokumentation 

for udførelse af arbejdet.   

 

Karantænestrategi 

Som afsluttende ekstra lag for dekontaminering for at modvirke eventuelle afvigelser og 

hændelser i forbindelse med udførelsen af dekontamineringen blev der indført karantæne på 

bygninger og materialer udsluset fra bygningerne. Karantæneperioderne blev differentieret efter 

typen af virus og risikoen for alvorlige hændelser. Karantæneperiodernes længde blev fastlagt af 

FVST [ref.:4.1.5.1 – 4.1.5.6]. 

 

2.4 Procesplan og metodevalg 

 

I projektet blev der arbejdet med 3 scenarier for desinfektionsmetoder og metodesammensætning.  

 

Scenarie 1: Traditionelt ved dekommissionering af Biosafety Laboratorie-faciliteter har man 

demonteret til et niveau, hvor der ikke længere er risiko for revner eller hulrum med ophobning af 

virus. De demonterede dele desinficeres med autoklavering, kemisk væske eller gas inden de 

udsluses, og den resterende bygningsmasse desinficeres med kemisk væske og gasses. 

Traditionelt har gasning været med formaldehyd, men også brintoverilte anvendes. 

Bygningsmassen skal demonteres, da både desinficering med kemisk væske og gasning er en 

overfladebehandling med meget lidt indtrængning i porøse materialer, revner og sprækker. 

 

Scenarie 2: I stedet for gasning kan varme anvendes som dekontamineringsmetode. Opvarmning 

har den fordel, at den dekontaminerer i dybden. Ved opvarmning vil hele bygningsmassen blive 

behandlet inkl. spildevandsrør i bygningen, porøse materialer som trækonstruktioner og isolering. 

Med dette scenarie kan de primære områder blive demonteret til et niveau vurderet relevant ved 

en risikovurdering. Demonterede dele og kritiske områder desinficeres med kemisk væske, og hele 

bygningen opvarmes. Metoden har været anvendt i forbindelse med udslusninger af f.eks. papir 

eller andre materialer, der ikke har været egnet til autoklavering eller formaldehydgasning, men 

ikke tidligere anvendt til dekontaminering af hele bygninger.  

 

Scenarie 3: Ud fra en grundig risikovurdering udføres en begrænset desinfektion med en kemisk 

inaktivering og eventuel gasning, hvorefter bygningerne efterlades i langtidskarantæne. Metoden 

har så vidt vides ikke været anvendt i stor skala som opgaven med Lindholm. Der foreligger ikke 

et studie, der definerer tidshorisonten for en langtidskarantæne. 

 

Til dekontaminering af Lindholm er anvendt en kombination af scenarierne 1 og 2 baseret på 

bygningernes egnethed til behandling. Desinfektionsmetode og metodesammensætning blev 

fastlagt ud fra risikoanalyser baseret på: bygningsevaluering, aktiviteter de sidste 10 år og 

virushåndtering frem til den sidste officielle opgave i juni 2019. 
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De eksisterende kontaminerede bygninger på Lindholm er opført i perioden fra 1926 og frem til år 

2006. Deres opbygning og tilstand er derfor også voldsomt differentieret.  

 

Bygning 45 (MKS-bygningen) er den nyeste med ibrugtagning i 2008. Den er bygget med henblik 

på effektiv gasning af staldområderne, ventilationen er velfungerende, og indeslutningen er 

effektiv. Bygningen blev vurderet gasningsegnet, og scenarie 1 blev valgt som metode for 

dekontaminering. 

 

Bygningerne 20 (ny og gammel), 21, 22, 24 og 28 er bygninger fra 1926-1969.  

Bygningerne har ud over kontorer og serviceområder indeholdt laboratorier samt områder med 

frysere med opbevaring af virus. Bygning 22 har indeholdt stalde til dyreforsøg. 

 

Bygningerne er delvis opbygget ved knopskydning. Bygningerne er udført med træ i 

etageadskillelser. Der er et svært tilgængeligt og ikke ordentligt adskilt indskudt krybeloft i 

etageadskillelsen i bygning 20, bl.a. med gammelt isoleringsmateriale. Indeslutningsbarriere mod 

teknikloft i bygning 22 har ikke været tæt, hvorved der var risiko for virusspredning til teknikloftet. 

Anvendelse og adfærd i bygningerne kæder bygningerne sammen, med risiko for virusspredning i 

store dele af bygningerne. Ud fra ovenstående betragtninger blev det konkluderet, at det vil være 

særdeles vanskeligt at opnå en tilstrækkelig desinfektion af Lindholms ældre bygninger med 

traditionelle kemiske desinfektionsmetoder, inkl. gasning, da designet er af ældre dato med 

indskudte tekniklofter. Der er benyttet ældre byggematerialer, og anlæggene og rørføringerne er 

af ældre dato. Ydermere er der ved senere ombygninger og renoveringer ikke altid valgt de mest 

hensigtsmæssige materialer. 

Derfor blev det besluttet at anvende scenarie 2 til disse bygninger. 

 

 

Foto af indgang til teknikrum i bygning 28 og indgang til vaskeri i bygning 27. 

 

I Rabieslaboratoriet i bygning 28 blev anvendt scenarie 1 og 2. Rabiesområdet var et lille 

afgrænset område, der var gasningsegnet.  

 

Bygning 26 er fra 1969. Bygningen udgør staldområde Indeslutningsbarrieren mod tekniketagen 

har ikke været fuldstændig tæt, hvorved der var risiko for virusforekomst på teknikloftet. På grund 

af teknikloftet og for at have en ensartet behandling af svinepestområderne blev scenarie 2 valgt 

for bygning 26.  

 

Bygning 27 fungerede som henholdsvis vaskeri, værksted og lager. Kritisk kontamineret 

påklædning og beklædningsdele blev kogt eller autoklaveret, inden de blev overført og vasket på 

vaskeriet. Vaskeriet og resten af bygning 27 var derfor som udgangspunkt ikke et kritisk område. 

Bygning 27 blev en del af dekontaminering på grund af en tidligere hændelse med fejlhåndtering 

af vasketøj fra svinepestlaboratoriet.  Hændelsen var begrænset til vaskeområdet i bygning 27, 
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der også indeholdt værksteder og oplagring. På grund af det begrænsede område blev scenarie 1 

valgt til bygning 27. 

 

 

Illustration for opdeling af metoder for inaktivering 

 

 

 

 

Illustration med oversigt over metoder – stueplan i alle bygninger 
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2.4.1 Eftervisning af opvarmningsmetode 

Med inspiration i metoder til bekæmpelse af svamp i huse ved opvarmning blev der igangsat en 

undersøgelse af, om man ved opvarmning af de ældre bygninger til minimum 70C ville kunne 

opnå en tilstrækkelig desinfektion. Temperaturkriteriet på de 70C blev fastsat i henhold til 

litteraturstudier af varmebestandighed for de kritiske virus.  

I forhold til kemisk desinfektion er opvarmningsmetoden fordelagtig, dels kan behandlingens 

effektivitet løbende følges via temperaturloggere, og dels er behandlingen dyberegående og når 

alle bygningsdele, således at man ikke som ved gasning får problemer med for lave 

koncentrationer i dele af bygningerne.   

Undersøgelsen har omfattet følgende delprojekter til besvarelse af følgende spørgsmål: 

• Er det muligt ved opvarmning at opnå minimum 70C i alle dele af en bygning? 

• Er det energimæssigt og økonomisk realiserbart? 

• Vil de væsentligste, eksotiske, veterinære virus inaktiveres ved opvarmning til 70C? 

• Hvor lang tid vil det tage at inaktivere disse virus?   

 

Forsøg med opvarmning af en bygning. 

Der blev i april 2019 udført to forsøg med opvarmning af en lille bygning, bygning 10 på Lindholm. 

Begge forsøg inkluderede multiple temperatur- og fugtighedsloggere fra tre forskellige 

producenter. I første forsøg opvarmedes bygningen i 4 dage, mens den i andet forsøg blev 

opvarmet i 5 dage. 

 

I første forsøg opnåedes 70C i bygningens rum, i fryser og i isoleringsmateriale placeret i 

bygningen, mens temperaturen i bygningens vægge og lofter ikke nåede helt op på de 70C. 

 

Herefter blev der opført et træskelet beklædt med en klimaskærm bestående af 

isoleringsmaterialet fab. aluflex rundt om og over huset, og med denne opstilling opnåedes 70C i 

alle dele af huset på nær ensidigt opvarmede bygningsdele og opstillingen bortset fra lige under 

kippen af klimaskærmen, hvor luftcirkulationen blev konkluderet at have været kompromitteret på 

grund af for lidt plads. Klimaskærmen reducerede energiforbruget til det halve, og konceptet, med 

justeringer, blev konkluderet at være både realiserbart og skalerbart. Konceptet, hvad angår de 

ensidigt opvarmede bygningsdele, herunder områder ved gulv og terrændæk, blev kemisk 

behandling. 

 

Inaktivering af væsentlige, eksotiske veterinære virus 

På Lindholm har der været udført diagnostik og forskningsprojekter med såvel endemiske 

veterinære virus, herunder bl.a. svineinfluenzavirus, som eksotiske veterinære virus, herunder 

bl.a. mund- og klovsygevirus (MKSV), klassisk svinepestvirus (CSFV), afrikansk svinepestvirus 

(ASFV) m.fl. 

Alle aktiviteter med MKSV blev i 2008 flyttet til den nye MKS-bygning, hvorfor risikoanalysen for 

Lindholms øvrige og samtidig ældre bygningsmasse fokuserede på andre væsentlige, eksotiske, 

veterinære virus. CSFV, ASFV og SVDV blev udvalgt til dette studie på baggrund af nylige 

forskningsaktiviteter in vivo og in vitro. Indledningsvist er MKSV også medtaget, da der i Holland, 

Tyskland og Schweiz, inden for den sidste dekade, er oparbejdet erfaring med anvendelse af MKSV 

som agens-specifik biologisk indikator (asBI) i forbindelse med effektivitetskontrol af 

rumgasninger. 

 

Valget af CSFV og ASFV til varmeinaktiveringsforsøgene er foretaget på baggrund af, at 

desinfektionen er rettet mod de kritiske eksotiske virus, der har været benyttet i Lindholms ældre 

bygninger.  

 

MKSV har ikke været håndteret i Lindholms ældre bygninger siden 2008, men dette virus er 

medtaget som modelorganisme for opstart med arbejdet med asBI’er og på grund af den store 
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variation i følsomhed over for tør varme. SVDV er medtaget, fordi dette virus er karakteriseret 

som særdeles holdbart i omgivelserne. 

 

På grund af varierende stabilitet af MKSV ved udtørring (Dekker et al., 1998) er de indledende 

forsøg med MKSV udført med fire forskellige stammer. Der er brugt en stamme for hver af de 

andre virus. 

 

Varmeinaktiveringsforsøg blev udført i tørsteriliseringsovne, og temperaturen og luftfugtigheden 

blev monitoreret med temperatur- og luftfugtighedsloggere. 

Der blev udført tre varmeinaktiveringsforsøg ved 70C: 

 

Ud fra forsøgene blev det vurderet, at opvarmning af bygningsmassen til minimum 70oC i 

minimum 7 døgn kan anvendes som metode for dekontaminering af de kritiske virus, samt at det 

er teknisk muligt. Forsøg med inaktivering af væsentlige, eksotiske veterinære virus er nærmere 

beskrevet i en rapport [ref.:4.4.1] [Ref.:4.11.4].  

2.4.2 Acceptkriterier 

Acceptkriteriet var en samlet reduktion af virus på 10-6, hvilket er standard acceptkriterium og 

definitionen på en sterilisering. Reduktion af virus kan ikke dokumenteres, hvorved acceptkriterier 

for godkendelse af dekontamineringen er baseret på, at de godkendte processer er gennemført. 

Acceptkriterierne differentierer derfor for de forskellige metoder. 

 

Kemisk inaktivering 

Kemisk inaktivering blev foretaget med kemikalier valgt ud fra evidens for anvendelse til 

inaktivering af forskellige virus. MKSV er pH resistent i området pH 6,0 til pH 9,0.  AFSV er pH 

resistent i området pH 3,9 til pH 11,5. CSFV inaktiveres ved pH mindre end 3,0 og højere end 10,0 

[4.6.2]. Som middel til kemisk inaktivering blev derfor valgt produktet Virkon S, der ifølge 

datablad ved 1%-opløsning ligger på pH 2,35-2,65 og ved den anvendte koncentration af 2% 

ligger på endnu lavere pH og dermed dækker alle virus. Virkon S er lyserød og taber farven ved 

aftagende effekt. Acceptkriteriet var derfor kontrol af opblandingsprocessen og farven.  

 

Ved kemisk inaktivering af overflader var kravet, at fladerne skulle være synligt vædet, og 

vandrette flader skulle have et vandspejl. Vandrette overflader skulle efterlades i minimum 60 

minutter til at tørre op inden næste repeterende behandling. Ved behandling af dele, der kunne 

neddyppes i kar, skulle emnerne som udgangspunkt efterlades neddyppet i minimum 30 minutter. 

Varigheden blev ud fra forsigtighedsprincip valgt højere end producentens anbefalinger 

[ref.:4.7.1].  

 

Afløb og kloak 

Behandling af afløb og kloak tog udgangspunkt i litteratur og evidens fra dekontaminering af virus 

i gylle og strøelse ud fra beredskabsplaner ved udbrud [ref.: 4.7.6 – 4.7.7], OIE [ref.:4.7.2] og 

minimumstandarden for laboratorier med MKSV [ref.:4.7.3]. 

Acceptkriterier for behandling af afløb og kloak blev valgt ud fra worst-case-scenarier 

(virusmodstandsdygtighed) i de forskellige områder. Henholdsvis ASFV og MKSV er worst case.  

Ud fra MKSV-beredskabsplanerne var der evidens for at behandle gylletanke og gyllekanaler med 

NaOH eller anden basisk behandling ved pH>12 i minimum 10 timer.  

OIE angiver for AFSV, at behandling skal være ved pH>13,4 i minimum 7 døgn. 

 

Gasning 

Ved gasningsprocesserne er Log6-reduktionen eftervist og dokumenteret ved anvendelse af 

validerede sporepakker (bioindikatorer, BI’er). Ved gasning med hydrogenperoxid blev anvendt 

bioindikatorer med Geobacillus stearothermophilus-sporer. BI’erne blev dyrket af Bioquell, som 

udførte gasning. 
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Ved gasning med formaldehyd blev anvendt 2 forskellige bioindikatorer. Sporepakker med 

Geobacillus stearothermophilus-sporer blev dyrket og analyseret af SSI Diagnostica A/S. 

Derudover blev anvendt Rapid Readout EO Biological Indicators med sporer Bacillus atrophaeus. 

Rapid Readout BI’erne blev dyrket og analyseret af Rambøll og DTU-VET. Acceptkriteriet var nul 

vækst i de opsatte BI’er. 

 

Ved gasning med formaldehyd var temperatur og luftfugtighed ligeledes en del af acceptkriteriet. 

Krav til gasning i stalde i bygning 45 var med til at definere, at temperaturen under gasningen 

skulle være mellem 25 og 30oC og relativluftfugtigheden på minimum 70%. 

 

Opvarmning 

Ud fra varmestudiet og i dialog med FVST blev acceptkriteriet for en dekontaminering ved 

varmebehandling defineret til at være 8 døgn i alt ved 70°C. Perioden på de 8 døgn gjaldt for det 

mest temperaturtræge følerpunkt, som ikke var placeret i ensidigt opvarmede bygningsdele. Ved 

udfald på opvarmningen blev varigheden af opvarmningen forlænget, således at de 8 døgn samlet 

var opnået. 

Barrieren med indadgående luftstrøm blev opretholdt gennem hele varmeforløbet.  
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2.4.3 Dekontamineringsprocessen 

Med baggrund i dekontamineringsprincipperne og de valgte metoder er den principielle proces for 

dekontaminering opstillet som nedenstående figurer for henholdsvis bygninger til opvarmning og 

bygning 45. 

 

 

Dekontamineringsprocessen for bygninger, der blev opvarmet 

 

 

 

Forberede 
Primær rum for 

nedvaskning

Nedvask af 
primærrum

Affedtning og 
inaktivering af 

afløb/kloak

Opsætning af 
telt og indertelt

Uddrive 
flagermus

Opsætte 
varmesystem

Ombygge + 
opbygge 

ventilation

Forberede for 
opvarmning. 

Afproppe afløb
Fjerne 

trykflasker

Opsætte 
måleinstru-

menter

Opvarmning

Frigivelse på 
temperatur

Karantæne

Fastholde indeslutning

Nedtagning af 
telt + 

varmesystem

Rømning af 
bygninger

Affalds-
håndtering
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Dekontamineringsprocessen ved bygning 45 – gasning 

 

 

 

Demontering - 
Forberede 

Primær rum for 
nedvaskning

Nedvask af 
primærrum

Affedtning og 
inaktivering af 

afløb/kloak

Forberedelser 
for gasning

Godkendelse på 
BI er, 

temperatur og 
fugtighed

Karantæne

Fastholde indeslutning

Rømning af 
bygninger

Affalds-
håndtering

Udslusning via 
formalinsluse 

og autoklave af 
egnet emner

Affedtning og 
inaktivering af 
ventilations-

kanaler

Udslusning via 
formalinsluse 

til opvarmings-
container af 
ikke egnet 

emner

Karantæne i 
containerer

Opvarmning i 
container

Neddypning af 
løsøre og 

demonteret 
dele

Opsætning af 
BI er og måle-
instrumenter

2 x 
Formaldehyd-

gasning og 
neutralisering
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3 Del 2: Teknisk gennemgang, beskrivelse af metoder og udførelse 

3.1 Indledning til del 2 

 

Del 2 er en teknisk gennemgang af det udførte arbejde. I del 2 beskrives afvikling af DTU VETs 

aktiviteter, omfanget af demonteringen af inventar forud for henholdsvis den kemiske behandling 

af inventar og den kemiske behandling af bygningsmassen samt de anvendte behandlingsmetoder: 

• Formål og omfang af demonteringsarbejder i bygninger 

• De kemiske behandlingsmetoder 

o Affedtning med 3% NaOH 

o Desinficering med Virkon S® 

o Desinficering med 4% natriumkarbonatopløsning 

o Desinficering med hedtvand med 3% NaOH 

o Gasning med hydrogenperoxiddamp 

o Gasning med formaldehyd og efterfølgende neutralisering 

• De termiske behandlingsmetoder 

o Varmebehandling af bygninger og bygningsafsnit 

o Varmebehandling af inventar og bygningsdele i containere 

 

Herudover beskriver del 2 behandlingen af spildevandssystemet på øen, herunder behandling af 

omkringliggende jord ved de konstaterede utætte kloakstrækninger: 

• Omfang og metode  

• Procedure 

• Behandling af jord omkring kloak 

 

Del 2 beskriver arbejdsgange, procedurer og rammer, som var gældende under 

dekommissioneringsarbejdet. Alle bygninger var underlagt procedurer for adgang og procedurer 

for transport af værktøj, udstyr, inventar og bygningsdele m.m. ind og ud af bygningerne.  

Bygning 45 var en særlig kritisk og kompliceret bygning på grund af dens anvendelse, fysiske 

opbygning samt tekniske udrustning, hvilket afstedkom specifikke procedurer for metoder og 

arbejdsgange netop for denne bygning. I del 2 beskrives forhold omkring  de fysiske barrierer: 

 

• Person- og varesluser 

o Eksisterende slusefunktioner 

o Nye slusefunktioner 

• Eksisterende udslusningsfaciliteter for materialer bygning 45 

o Autoklavering 

o Formalingasning 

o Forbrænding 

• Eksisterende killanlæg for behandling af smittet spildevand 

 

Desinficerede materialer og bygninger var underlagt karantæne efter behandling. Karantænetider 

blev differentieret afhængig af den definerede risiko for bygningsområdet eller 

materialeoprindelsen: 

 

• Karantæne 

o Materialer og bygninger 

o Karantæneperioder. 
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Del 2 omfatter også affaldshåndteringen under dekommissioneringsarbejdet. Affaldet blev opdelt i 

fraktioner og bortskaffet i henhold til gældende regler. Se afsnittet: 

 

• Affaldshåndtering 

o Fraktioner 

 

Del 2 beskriver arbejdsgange på øen, forsyningsforhold, de praktiske forhold samt de uforudsete 

hændelser og tilstande, som tilsammen gav hver dag en ny udvikling for de implicerede personer 

og parter i forbindelse med dekommissioneringen af Lindholm: 

 

• Byggepladsrammer og praktiske forhold 

o Adgang til øen og adfærd 

o Ø-tøj og badning 

o Morgenmøder og sikkerhedsforhold 

• Sikkerhed og arbejdsmiljø 

o Kemikalier og værnemidler 

o Rabiesvaccinationer 

o Hændelseskit 

o Corona 

o Restriktioner ved opvarmning og gasning 

• Logistik og planlægning 

o Flagermus og svaler 

o Færge 

o Tekniske anlæg og forsyninger  

o Kemikalietransport 

o Branden  

o Projektændringer, uforudsete hændelser og indflydelse på proces 

• Driftsforhold efter udført desinficering  

• Kvalitetssikring og dokumentation 

 

Projektorganisationen samt interessenter er beskrevet sidst i del 2: 

 

• Projektorganisation 

• Interessenter 

 

3.2 Demonteringsarbejder 

3.2.1 Afvikling og forberedende arbejder for demontering 

Afviklingen af DTU-VET’s aktiviteter var opstarten på dekommissioneringsaktiviteterne på 

Lindholm. Første del af afviklingen indebar blandt andet: 

• Fjernelse af biologisk materiale ved overførsel til Dansk Veterinær Konsortium (SSI) eller 

destruktion ved afbrænding.  

• Scanning og efterfølgende destruktion af dokumentation fra mange års forskning på 

Lindholm.  

• Fjernelse af kemiske materialer fra laboratorier 

• Desinfektion og overførsel af laboratorie udstyr til henholdsvis DTU og Dansk Veterinær 

Konsortium (SSI) 

 

Afviklingsaktiviteterne skulle, af sikkerhedshensyn, afsluttes inden Hovedentreprenøren kunne 

gives adgang til bygningerne med henblik på de efterfølgende dekontamineringsaktiviteter. 
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3.2.2 Formål med demontering 

Demontering blev udført for klargøring af installationer, udstyr, områder og rum til efterfølgende 

rengøring og kemisk inaktivering, herunder gasning. Demonteringen havde til formål at skabe 

adgang til alle overflader, der ud fra risikovurderinger potentielt var kontamineret med virus, og 

hvor den eller de efterfølgende inaktiveringsprocesser krævede adgang til overfladerne.  

 

Områder, som blev varmebehandlet, og hvor der havde været staldområder med inficerede dyr 

eller laboratorier med åben håndtering af prøver, blev også desinficeret kemisk før 

varmebehandlingen. I disse områder blev inventar i staldområder fuldt demonteret. I 

laboratorieområder blev demonteringen begrænset til sikkerhedskabinetterne for desinficering af 

alle kabinetoverflader. 

 

I øvrige områder, der blev varmebehandlet, blev der ikke udført demontering og kemisk 

behandling af bygningsdele. 

3.2.3 Demontering - udførelse 

Demonteringsarbejder i rum, der efterfølgende skulle gasses 

Der blev foretaget demontering i følgende rum og områder: 

 

• Hele indeslutningen i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] Rabieslaboratorium i bygning 

28 [ref. 4.3.1.2] [ref. 4.3.2.2] 

• Vaskeområdet i bygning 27 [ref. 4.3.1.4] [ref. 4.3.2.4] 

 

I bygning 45 blev nedhængte lofter nedtaget, isolering fjernet, åbne rørinstallationer af lille 

diameter blev demonteret til nærmeste afspærringsventil, el-kanaler blev åbnet, tom rør for el 

blev demonteret, synlige kabler blev fjernet eller spredt nok til at muliggøre gassens adgang fra 

alle sider, åbning til øvrige hulrum blev foretaget, ventilationskanaler i stalde blev demonteret, 

emner på vægge blev taget ned, håndvaske, toiletter og afløbsrør blev afmonteret, fastgjort 

inventar blev demonteret, udstyrsbeklædninger blev fjernet, og udstyr blev adskilt ned til 

enkeltdele. 

Blivende ventilationskanaler i bygning 45 blev rengjort mekanisk med etableret sug, så urenheder 

blev opsamlet, og efterdokumenteret visuelt ved TV-inspektion.  

 

Demonterede emner blev skåret i mindre stykker, så de kunne placeres i vaskekar for kemisk 

desinficering. 

 

   

Foto af Stald 2 i bygning 45 før og efter demontering                                                   
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Foto af RNA-lab i bygning 45 før og efter demontering   

 

I rabieslaboratoriet i bygning 28, som efter gasning også blev varmebehandlet, omfattede 

demonteringen et kabinet og den tilhørende procesventilation samt nedtagning af rumventilation 

og nedhængte lofter. Synlige kabler blev fjernet eller spredt for at sikre effektiv gasning. 

 

Selve vaskeområdet i bygning 27, som blev klassificeret som et såkaldt sekundært område, blev af 

praktiske årsager gasset til forskel fra øvrige bygningers sekundære områder, som ellers blev 

varmebehandlet. Forud for gasningen blev ventilationskanaler demonteret og kemisk behandlet, 

el-føringsveje blev åbnet, udstyrsbeklædninger blev fjernet, og udstyr blev adskilt så meget som 

muligt. Skabe blev demonteret, så de kunne forbrændes på Lindholm. 

 

Demonteringsarbejder i de såkaldte primære rum, der efterfølgende skulle opvarmes 

Demonteringsomfanget var afhængigt af rummenes indretning, og hvad de havde været brugt til: 

om disse var anvendt som stalde eller laboratorier. I staldene, som generelt blev risikovurderet til, 

at virus kunne forekomme i snavs og i hulrum, blev demonteringen mere omfattende end i 

laboratorierne, hvor demontering kun blev foretaget med fokus på desinficering af overflader i 

procesudstyr.  

 

Der blev foretaget en omfattende demontering i følgende rum og områder: 

 

• Staldområderne i bygning 26 [ref. 4.3.1.1], [ref. 4.3.2.1] 

• Staldområderne i bygning 22 [ref. 4.3.1.5], [ref. 4.3.2.5] 

 

Gitre og forværker blev demonteret og opskåret i mindre dele. Huller blev boret i forværker for at 

åbne op til hulrum. Ventilationsriste fra gulvsug og afløbsriste blev fjernet.  

 

  

Foto af stald C, bygning 26, før og efter demontering        

Følgende procesudstyr blev om fornødent adskilt for mulig desinficering: 
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• Sikkerhedskabinetter i lab 54 og 56 i bygning 28 [ref. 4.3.1.2], [ref. 4.3.2.2] 

• Sikkerhedskabinet i sektionsstue i bygning 21 [ref. 4.3.1.5], [ref. 4.3.2.5] 

• Sikkerhedskabinetter i svinepestlaboratorium i bygning ny 20 [ref. 4.3.1.5], [ref. 4.3.2.5] 

• Sikkerhedskabinetter i det gule laboratorium i bygning gl. 20 [ref. 4.3.1.5], [ref. 4.3.2.5] 

• Sikkerhedskabinet i screeningslaboratorium i bygning gl. 20 [ref. 4.3.1.5] [ref. 4.3.2.5] 

 

3.3 Kemiske behandlingsmetoder 

3.3.1 Affedtning forud for desinficering 

 Affedtning med 3% NaOH (rengøring) 

Visuelt beskidte installationer eller bygningsdele blev affedtet med 3% NaOH forud for den 

kemiske desinficering.  

 NaOH 3%-opløsning  

Natriumhydroxid, også kaldes "kaustisk soda", anvendes til at opløse fedt, olier, fedtstoffer og 

proteinbaserede aflejringer.  

 

I projektet blev der udarbejdet en simpel anvisning på at opnå blandingsforholdet med 

udgangspunkt i opblanding af 27,7% flydende NaOH med vand, hvilket gav en færdig blanding på 

minimum NaOH 3%-opløsning. 

 

 

Kemikalie- og 

slutkoncentration 

Beholder Vand Koncentreret 

kemikalie 

NaOH 3%-opløsning Stort kar – 500 l 250 l 30 l koncentreret 

NaOH 27,7% 

 

Eksempel på opblanding og opblandingsdokumentation for bygning 45, NaOH: 

Beholder indhold: 250 l 

Tilsat koncentreret NaOH-opløsning: 30 l. Der blev anvendt beskyttelseshandsker/ 

beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse ved håndteringen af NaOH. 

  

 

Foto fra kontrolplaner af pH-tjek (tæt på 14), kar med dele til affedtning i NaOH samt 

neddypningsskema. 

 Affedtning - udførelse 

Affedtning blev foretaget enten in-situ eller ved neddypning af demonterede dele i vaskekar.  

 

Neddypning i vaskekar med NaOH 3%-opløsning 
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Der blev anvendt 500 l vaskekar til neddypning af neddelte komponenter og demonterede 

bygningsdele. Neddypningstiden i NaOH 3% var minimum 60 minutter. De neddyppede dele skulle 

være helt dækket af blandingen. Der blev udfyldt et neddypningsskema for hver behandling. 

 

Bure og forværker fra stalde i bygning 22, 26 og 45 blev affedtet før den kemiske desinficering. 

Der blev udført en mekanisk rengøring eller rengøring ved højtryksspuling med vand for at sikre, 

at rørene var tømt for snavs og gødningsrester i forbindelse med affedtningen. 

 

Ventilationskanalerne fra staldområder i bygning 45 blev efter nedtagning neddyppet i NaOH 3%-

opløsning. Lyddæmpere fra hele indeslutningen i bygning 45 blev efter nedtagning gjort 

gasningsklare ved, at den lyddæmpende isolering blev fjernet, og enhederne blev affedtet i 

vaskekar og desinficeret.  

 

De nedtagne ventilationskanaler i bygning 27 og bygning 28 blev ligeledes neddyppet i NaOH 3%-

opløsning.  

 

Affedtning blev afsluttet med afskylning med vand af hensyn til det efterfølgende 

desinficeringstrin. 

 

Affedtning af overflader in-situ 

Områder og lokaler i bygning 45 fremstod som udgangspunkt visuelt rene. Hvor der var 

ansamlinger af let snavs på overflader, f.eks. bag flyttet inventar eller demonterede komponenter, 

blev dette fjernet med en opvredet klud eller børste med NaOH 3%-opløsning. Efter affedtning 

med NaOH blev de berørte områder afvasket med vand. 

Blivende ventilationskanaler i bygning 45 blev affedtet indvendigt med NaOH 3%-opløsning 

efterfulgt af en indvendig hedtvandsbehandling.  

 

I bygning 26 og bygning 22 blev staldområders vægge, lofter og gulve affedtet ved brug af 

hedtvand [ref. 4.3.3.2]. Det eksisterende højtryksspulingssystem, som var monteret i staldene, 

blev anvendt til formålet.  

3.3.2 Kemisk desinfektion 

Begreberne desinfektion og desinficering anvendes i relation til inaktivering af de eventuelt 

forekommende kritiske virus, som der blev arbejdet med på Lindholm før dekommissioneringen.  

 Formål med kemisk desinfektion  

Den udførte kemiske desinfektion reducerede den eventuelt forekommende virusbelastning til et 

minimum inden det afsluttende andet desinfektionstrin.  

 Omfang  

Den udførte desinfektion blev defineret på baggrund af de udarbejdede risikovurderinger. 

 Desinfektionsmidler 

De anvendte desinfektionsmidler med evidens for effekt på de relevante virus: 

 

Virkon S, 2%- og 5%-opløsning [ref.: 4.1.1.1] [ref.:4.7.1] 

Natriumcarbonat 4%-opløsning [ref.:4.7.2] 

Hedtvand med NaOH 3%-opløsning [ref.: 4.1.1.1] [ref.:4.7.2]  

 Virkon S 

Der blev generelt anvendt en 2%-opløsning til desinficering af inventar, udstyr og bygningsdele. 
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5%-koncentration blev valgt som første inaktiveringstrin for behandling af isolering, fibergips og 

bordplader med stål/træ fra MKS-området. Koncentrationerne blev defineret af BSO (Bio Safety 

Officer).   

Virkon S-opblanding 

2%- og 5%-opløsningen blev fremstillet ud fra 100% Virkon S-pulver. Der blev anvendt en 

beholder, som kunne rumme ca. den dobbelte mængde vand, som der skulle anvendes. Virkon S-

pulveret blev langsomt tilsat i beholderen (så det ikke skummede for meget). Blandingen blev 

omrørt eller let rystet og henstod derefter, indtil pulveret var helt opløst, og opløsningen var klar 

og stærk lyserød i farven. 

 

Opløsningen var aktiv, så længe den havde den lyserøde farve. Nye Virkon S-opløsninger blev 

typisk opblandet dagligt, især hvis farven på de anvendte blandinger havde ændret sig fra lyserød 

til en farveløs blanding. Blandingen blev anvendt 2 dage i træk, hvis farven var stærk lyserød på 

andendagen.  

 

Kemikalie- og 

slutkoncentration 

Beholder Vand Koncentreret 

kemikalie 

Virkon S 2%-opløsning 

 

Håndholdt sprøjte 5 l 100 g Virkon S-pulver 

Virkon S 2%-opløsning 

 

Neddypningsbeholder 

– 100 L 

50 l 1 kg Virkon S-pulver 

Virkon S 2%-opløsning 

 

Stort kar – 500 l 250 l 5 kg Virkon S-pulver 

Virkon S 5%-opløsning 

 

Stort kar – 500 l 250 l 12,5 kg Virkon S-

pulver 

 

Eksempel på opblanding af Virkon S i Bygning 45, vædning/oversprøjtning af overflader: 

Samme type beholder og opblanding blev anvendt til vædning/oversprøjtning i alle bygninger. 

Beholderstørrelse: 5 l 

Tilsat Virkon S-pulver: 100 g 

 

 

Foto fra kontrolplaner af beholder til håndsprøjtning                                   

 

Eksempel på opblanding af Virkon S i Bygning 28, neddypning i rabieslaboratoriet 

Beholderindhold: 50 l 

Tilsat Virkon S-pulver: 1 kg  
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Foto fra kontrolplaner af beholder til neddypning og tilsvarende blandevejledning 

 

Eksempel på opblanding af Virkon S 2%-opløsning i bygning 45, neddypning 

Beholderindhold: 250 l 

Tilsat Virkon S-pulver: 5 kg 

 

 

Foto fra kontrolplaner af beholdere til neddypning med Virkon S, neddypningsskema og af 

oversvømmede dele 

 

Eksempel på opblanding af Virkon S i bygning 45, neddypning af isolering i 5%-opløsning 

Beholderindhold: 250 l 

Tilsat Virkon S-pulver: 12,5 kg 

 

  

i. Neddypningsskema 5%    ii. Isolering, som drypper af 

 

Der blev anvendt engangshandsker, forklæder og briller/ansigtsværn ved håndtering af Virkon S.  

 Natriumkarbonat 

Natriumkarbonat 4%-opløsninger blev brugt i MKS-området, da opløsningen var BSO-godkendt 

som desinficeringsmiddel mod MKSV og derudover havde en affedtende effekt. Opløsningerne blev 

brugt til desinficering af skakte og andre utilgængelige områder, hvor det var en fordel, at der kun 
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var én arbejdsgang for affedtning og desinficering samt blottede overflader af gasbeton i bygning 

45.  

Opblanding 

Natriumkarbonat 4%-opløsning blev fremstillet af natriumkarbonatpulver. En beholder blev fyldt 

med den givne mængde lunkent vand, der skulle anvendes, og natriumkarbonat blev herefter 

tilsat i beholderen. Blandingen blev omrørt eller let rystet, indtil pulveret var helt opløst, og 

opløsningen fremstod klar. 

 

Kemikalie- og 

slutkoncentration 

Beholder Vand Koncentreret 

kemikalie 

Na2CO3 4%-opløsning 

 

Håndholdt sprøjte 5 l 200 g Na2CO3-pulver 

Na2CO3 4%-opløsning 

 

Stort kar – 500 l 250 l 10 kg Na2CO3-pulver 

 

Der blev anvendt en håndholdt sprøjte til vædning af de blottede gasbetonoverflader og til de 

tilgængelige overflader i skakte mv. i bygning 45. Det store kar blev anvendt i forbindelse med 

anvendelse af højtryksspuling af overflader i de mere utilgængelige skakte i bygningen. 

 

Under håndteringen af natriumkarbonatet i pulverform blev der anvendt engangshandsker og 

sikkerhedsbriller.  

 Hedtvand med NaOH 3%-opløsning 

Hedtvand med NaOH-opløsning blev anvendt til desinficering af kælderområdet ved Koger Nord og 

det udvendige ovnrum i bygning 45 samt kølecontaineren i forrum til ovnrum. Blandingen blev 

påført alle overflader og alt udstyr i områderne ved højtryksspuling. 

 

Ifølge OIE (World Organisation for Animal Health) [ref.:4.7.2] er en opløsning på 2% NaOH 

tilstrækkelig til inaktivering af MKSV og 1-1,5%-opløsning tilstrækkelig til inaktivering af SVD-

virus. BSO valgte, at der blev anvendt en 80 grader varm 3%-opløsning, da virus også var 

temperatursensitiv. Blandingen blev benævnt ”Hedtvand med 3% NaOH”. 

Fremstilling 

Blandingen blev fremstillet ved blanding af 30 l koncentreret NaOH 27,7%-opløsning med 250 l 

vand, hvilket resulterede i en koncentration på ca. 3,5%-opløsning. 

 

 

Kemikalie- og slut-

koncentration 

Beholder Vand Koncentreret 

kemikalie 

NaOH 3%-opløsning 

 

Palletank - 1 m3 800-900 l 96-108L NaOH 27,7% 

koncentreret opløsning 

3.3.3 Nedvaskning/vædning 

Nedvaskning/vædning blev foretaget på nagelfaste overflader: vægge, lofter, gulve, 

sikkerhedskabinetter, udstyr f.eks frysere og køleskabe samt ventilationskanaler mv. 

Nedvaskningen blev foretaget ved højtryksspuling eller oversprøjtning med håndsprøjte. 
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Foto fra kontrolplaner fra nedvaskning af rum og vædning af gulve med Virkon S i bygning 45 

 Nedvaskning/vædning med Virkon S 2%-opløsning 

Alle bygningsoverflader i lokaler, inklusive svært tilgængelige overflader, blev gennemvædet med 

Virkon S 2%-opløsning fordelt med en håndsprøjte. Staldene i Bygning 22, 26 og 45 blev dog også 

behandlet med højtryksspuler. Behandlingen blev udført 2 gange. 

 

FVST havde godkendt to metoder til desinficering af staldene, henholdsvis: 

Metode 1: To gange højtryksspuling med Virkon S 2%-opløsning [ref.:4.1.1.2] 

Metode 2: To gange oversprøjtning med Virkon S 2%-opløsning ved hjælp af håndsprøjte med 

indledt højtryksspuling med hedtvand [ref.:4.3.3.2] 

Metode 1 blev brugt til MKS-staldene i bygning 45. Metode 2 blev brugt i SVP-staldene i bygning 

22 og 26. 

 

Gulvbehandling med Virkon S 2%-opløsning – primære områder 

Gulve blev vædet grundigt med Virkon S 2%-opløsning, til gulvflader var synligt våde, inkl. hulkele 

langs vægge og øvrige opkanter omkring rør og gennemføringer. Gulve i laboratorier i de primære 

områder blev behandlet 2 gange, enten samme dag eller typisk dagen efter. I stalde blev gulve 

behandlet 6 gange med minimum 1 times mellemrum. Gulve i både laboratorier og stalde i 

Bygning 45 blev behandlet 6 gange med minimum 1 times mellemrum. 

 

Gulvbehandling med Virkon S 2%-opløsning – ikke-primære gulvflader med ensidig opvarmning 

I lokaler med gulve på terræn, som blev defineret som sekundære og tertiære områder i 

bygningerne gl. 20. ny 20, 21, 24 og 26, blev vædet med Virkon S 2%-opløsning forud for 

varmebehandlingen af bygningerne. Den kemiske behandling blev udført, idet gulvene på grund af 

afkøling nedefra ikke med sikkerhed ville have opnået kriteriet for en gennemført 

varmebehandling.  

Gulve med risiko for et højere niveau af kontaminering på grund af færdsel blev behandlet kemisk 

2 gange med minimum 1 times mellemrum. Øvrige gulve fik 1 kemisk behandling. 

 

I følgende lokaler blev alle overflader nedvasket: 

• Bygning 20 gl.: Laboratorier på 1. sal 20.1.101C, 20.1.101D, 20.1.101E og 20.1.101F. Gul 

lab 20.0.003 med tilhørende sluse 20.0.003B samt fryserum 20.0.001C med tilhørende 

sluse 20.0.003. Opgang til krybeloft 20.0.004 og 20.0.004A. Kælder Koger Nord 

[ref.:4.3.1.5] [ref.:4.3.2.5]. 
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• Bygning 20 ny: Laboratorier i stueetage 20.0.011, 20.0.015, 20.0.017 og 20.0.017A og 

hele svinepestområde. Kølecontainer 20.0.012A og 20.0.012B. Rum med den gamle 

forbrændingsovn 20.0.025A og kælder [ref.:4.3.1.5] [ref.:4.3.2.5]. 

• Bygning 21: Sektionsrum i stueetage 21.0.013 og tilhørende rum 21.0.001 og 21.0.009. 

Laboratorier på 1. sal efter slusen 21.1.015 [ref.:4.3.1.5] [ref.:4.3.2.5]. 

• Bygning 22: Hele bygningen [ref.:4.3.1.5] [ref.:4.3.2.5]. 

• Bygning 24: Omklædningsrum 24.0.007A, del af vandbehandlingsrum 24.0.001A og grønt 

loft rum 24.1.105A [ref.:4.3.1.3] [ref.:4.3.2.3]. 

• Gangbroer mellem bygning 24 og bygning 28 (gangbro delvis nedtaget) og mellem 

bygning 24 og bygning 20 gl. [ref.:4.3.1.3] [ref.:4.3.2.3]. 

• Bygning 26: Hele bygningen [ref.:4.3.1.1] [ref.:4.3.2.1]. 

• Bygning 27: Vaskerum 27.0.005 og tilhørende rum 27.0.006, 27.0.004 og 27.0.002 samt 

del af rum 27.0.021 efter demontering af ventilationsanlægget [ref.:4.3.1.4] 

[ref.:4.3.2.4]. 

• Bygning 28: Rabieslaboratoriet 28.0.017 og tilhørende sluse 28.0.017A. Laboratorier 54 

(28.0.028) og 56 (28.0.022) samt kælder [ref.:4.3.1.2] [ref.:4.3.2.2]. 

• Bygning 45: Hele bygningen [ref.:4.3.1.6] [ref.:4.3.2.6]. 

 Nedvaskning/vædning med natriumkarbonat 4%-opløsning 

I bygning 45 blev blottede gasbetonoverflader samt svært tilgængelige overflader behandlet med 

natriumkarbonat 4%-opløsning. Dette omfattede bl.a. eksponerede overflader over nedhængte 

lofter, som blev oversprøjtet med en håndsprøjte. Skaktene i killrum, som var svært tilgængelige 

på grund af loftshøjden i killrummet, blev højtryksspulet. Natriumcarbonat 4%-opløsning blev 

påført, til overfladerne var synligt våde. Behandlingen blev udført 2 gange.   

3.3.4 Kemisk desinficering i kar 

Demonterede emner blev desinficeret i kar med desinfektionsmiddel. Der blev anvendt 500 l og 

100 l vaskekar. Emner blev lagt i Virkon S 2%-opløsning i minimum 30 minutter. Opholdstiden i 

karet blev styret og dokumenteret i skemaer. Efter optagning blev emnerne emballeret eller 

opstillet med henblik på efterfølgende udslusning, gasning eller opvarmning. 

 

Desinficering i kar med 2% Virkon S blev f.eks udført i følgende områder: 

• Rabieslaboratorie i bygning 28 [ref. 4.3.1.2] [ref. 4.3.2.2] 

• Staldområderne i bygning 26 [ref. 4.3.1.1] [ref. 4.3.2.1] 

• Staldområderne i bygning 22 [ref. 4.3.1.5] [ref. 4.3.2.5] 

• Vaskeområdet i bygning 27 [ref. 4.3.1.4] [ref. 4.3.2.4] 

• Hele indeslutningsområdet i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] 

 

Det blev vurderet, at det ikke var muligt at behandle porøse og isolerende materiale såsom 

rockwool og fibergips i en gasningsproces. Derfor blev disse materialer i bygning 45 nedtaget og 

behandlet i kar i stedet. BSO besluttede, at isoleringen skulle desinficeres i en 5% Virkon S-

opløsning i 3,5 time. Varigheden blev defineret ud fra et indledende forsøg og svarende til, at 

emner var fuldt gennemvædet. Efter optagning fra kar blev emner lagt til afdrypning på bakker og 

herefter emballeret i poser og lagt i åbne beholdere, som blev udsluset til varmebehandling i 

varmebehandlingscontainere efter en overfladegasning af poser og beholdere.  

I bygning 45 var metalbordplader med kerne af træ eller spånplade. Som følge af, at der med 

sandsynlighed havde været arbejdet med virus direkte på bordpladerne, blev de betragtet som 

kritisk kontaminerede. BSO definerede, at opskårne bordplader skulle ligge neddyppet i kar i 

minimum 48 timer.  

Behandling i kar med Virkon S blev udført i hele indeslutningsområdet i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] 

[ref. 4.3.2.6]. 
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Foto fra kontrolplaner af vaskekar til neddypning fra henholdsvis bygning 45 og en af staldene i 

bygning 26 

 

Behandling i vaskekar med NaOH 3%-opløsning 

Ventilationskanaler i den gamle formalinsluse i bygning 20 gl. havde plamager af 

methenaminaflejringer siddende. Af hensyn til eventuel frigivelse af methenamin under 

varmebehandlingen af bygningen blev kanalerne demonteret og lagt i kar med NaOH 3%-

opløsning gennem mindst 24 timer til opløsning af plamager og til desinficering. 

Ventilationskanaler for formalin og ko-varesluse i bygning 45 blev ligeledes nedtaget af hensyn til 

arbejdsmiljøet i bygningen. Kanaler blev behandlet i kar med NaOH 3% gennem mindst 48 timer 

for herefter at blive skyllet med vand, kanter tapet til, emballeret og udsluset til forbrænding på 

virksomheden Fortum.  

3.3.5 Ventilationskanaler 

I bygning 45 blev ventilationskanaler in-situ desinficeret med Virkon S 2%-opløsning efter udført 

mekanisk rengøring, affedtning med NaOH og hedtvandsbehandling. Kanaler, som blev nedtaget, 

blev desinficeret i vaskekar med Virkon S 2%-opløsning i 30 minutter efter affedtning med NaOH 

3%-opløsning og efterfølgende skylning med vand. Undtagelsen fra denne håndtering var kanaler, 

som havde plamager af formalin, og som derfor blev behandlet særskilt. 

 

in-situ behandling med 2% Virkon S blev udført i følgende områder: 

• Hele indeslutning i bygning 45 undtaget staldene, hvor kanalerne var demonteret [ref. 

4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] 

 

pH-niveauet blev kontrolleret i forbindelse med desinficeringen in-situ. Ved for høj pH i en 

kanalstrækning blev strækningen genbehandlet med Virkon S 5%-opløsning gennem to omgange 

til sikring af den desinficerende effekt. 

 

Behandling i kar med 2% Virkon S opløsning blev udført for kanaler i f.eks følgende områder: 

• Staldområder i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] 

• Lyddæmper fra hele indeslutningen i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] 

• Rabieslaboratorie i bygning 28 [ref. 4.3.1.2] [ref. 4.3.2.2] 

• Vaskeområde i bygning 27 [ref. 4.3.1.4] [ref. 4.3.2.4] 
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Foto fra kontrolplaner af behandling af 

ventilationskanaler henholdsvis in situ og efter demontering 

 

3.3.6 Gasning med hydrogenperoxiddamp 

Gasning med hydrogenperoxiddamp (H2O2) inaktiverer rabies og ASFV [ref. 4.1.1.1.] [ref. 4.7.4]. 

Gasningen blev udført af underentreprenørfirmaet Bioquell, som også var de ansvarlige for sikring 

af, at de implicerede rum var gastætte inden opstart af gasningen.   

 

I rabieslaboratoriet blev dele af ventilationssystemet, der ikke var demonteret, inklusive HEPA-

filter også gasset, hvilket skete ved pulsning.  

 

Gasning med hydrogenperoxid blev udført i følgende områder: 

 

• Rabieslaboratorie i bygning 28 [ref. 4.3.1.2] [ref. 4.3.2.2] 

• Vaskerum 27.0.005 i bygning 27 [ref. 4.3.1.4] [ref. 4.3.2.4] 

 

Bioindikatorer (BI’er) med Geobacillus stearothermophilus-sporer blev brugt til verificering af de 

udførte gasninger. Drab af BI’erne efterviste pr. definition en Log6-reduktion.  

BI’erne blev sat op parvist i områderne. Som reference for gasningen blev der opsat et sæt 

bioindikatorer uden for de gassede rum.   

Gasning af rabieslaboratoriet blev udført to gange, da en BI fra første gasning blev fundet positiv 

og dermed ikke dræbt.  

Ved gasning af vaskerum blev der opnået fuldt drab af alle bioindikatorer under første gasning. 

3.3.7 Gasning med formaldehyd og efterfølgende neutralisering 

Formaldehyd 

Formaldehyd er en giftig gas med en skarp stikkende lugt og fremgår på Miljøstyrelsens liste over 

farlige stoffer. Arbejdstilsynet accepterer højst en koncentration af formaldehyd på 0,15 mg/m3 i 

indeklimaet. Grænseværdien for industrielle arbejdspladser er 0,3 ppm (0,369 mg/m3).  

På Lindholm blev der under drift benyttet en grænseværdi på 0,2 ppm ved frigivelse efter gasning 

af en sluse eller en stald. Projektet valgte at anvende samme grænseværdi ved gasning af hele 

bygningen. Der blev anvendt Dräegerudstyr til detektering af formaldehyd i luften. 

 

Formaldehyd slår de fleste bakterier og svampe (herunder deres sporer) ihjel og anvendes i 

gasform til desinficering af inficerede lokaler, herunder inaktivering af MKSV [ref. 4.7.3]. 
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Formaldehydgas neutraliseres med ammoniak frembragt ved fordampning af ammoniumkarbonat. 

Processen genererer dannelse af methenamin. 

 

De anvendte personlige værnemidler var defineret i sikkerhedsdatablade for henholdsvis: i) 

paraformaldehydpulver, ii) formaldehydgas, iii) ammoniumcarbonatpulver, iv) ammoniak (gas) og 

v) methenamin. 

 

Gasning med formaldehyd blev foretaget i følgende situationer:  

• Gasning ved udslusning i den eksisterende formalinsluse i bygning 45. 

• Gasning af stalde som afvikling af bygning 45, inden start på demonteringerne i bygning 

45. DTU-VET-procedurer for staldgasning blev anvendt. 

• Gasning i staldene i bygning 45, anvendt i forbindelse med udslusning fra bygning 45.  

• Gasning af hele indeslutningen i bygning 45 - som del af dekontamineringen. Udførelsen er 

beskrevet nedenfor. 

• Gasning af HEPA filtre fra bygning 45, som afslutning - DTU-VET procedure for gasning af 

HEPA-filtre fra staldene blev anvendt. 

 

 

Udførelse af formaldehydgasning af hele indeslutningen i bygning 45. 

Bygning 45 blev desinficeret 2 gange med formaldehyd i gasform. 

 

Alle døre i bygningen var blevet fjernet eller blevet låst i åben stilling. Alle rum kunne derfor 

betragtes som ét stort volumen. Ventilationssystemet var blevet forberedt med mulighed for 

recirkulation og blev umiddelbart før og under de udførte gasninger indstillet til fuld recirkulation, 

så hele ventilationssystemet frem til HEPA-filtre blev en del af det samlede volumen.  

Kogeplader med henholdsvis gryder med paraformaldehydpulver og pander med hullet låg med 

ammoniumkarbonat samt gulvventilatorer og befugtere blev fordelt rundt i alle rum i hele 

bygningen.  

 

Efter opnået temperatur- og fugtniveau i bygningen blev kogeplader med paraformaldehydpulver 

tændt, og der blev frembragt formaldehydgas ved sublimering. Gulvventilatorer blev anvendt til 

fordeling af gassen i bygningen. Temperatur- og fugtniveau i bygningen blev registreret under 

forløbet og data for temperatur og fugt blev anvendt som del af godkendelse af gasning. 

 

Gryder blev overvåget med kameraer, så afbrændingen af paraformaldehydpulver kunne følges. 

Da gryder blev observeret at gryderne var brændt tør, blev kogeplader slukket. Herefter blev 

formaldehydgassen holdt i bygningen i et døgn. Det var planlagt, at neutralisering skulle foregå 

ved at opvarme pander med ammoniumkarbonat. Som følge af elektriskfejl i en el-tavle, placeret i 

det gassede område, var dette ikke muligt. I stedet blev neutraliseringen foretaget med ammoniak 

leveret på flasker. Ammoniakken blev tilført to steder på ventilationssystemet på teknikloftet, som 

var uden for barrieren og derfor udenfor gasningsområdet. Ammoniakken blev fordelt via 

ventilationskanalerne til henholdsvis smådyrsstalden i stueetage, ko-vareslusen på 1. sal og 

formalinsluse i stueetage. 

Efter ammoniaktilførsel og holdetid i et døgn blev bygningen udluftet over 17 dage ved brug af 

bygningens eget ventilationsanlæg.   
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Foto af kontrolenhed til styring af gasningsudstyr 

 

Inden anden gasning blev sat i værk, blev el-installationerne til gasningsudstyret udskiftet, og 

tavler blev sikret mod udfald. Anden gasning og neutralisering forløb planmæssigt. 

Neutraliseringen blev gennemført ved afkogning af ammoniumcarbonat fra de opsatte pander. 

Efter afsluttet afkogning og holdetid på ca. 6 timer blev bygning udluftet i ca. 2,5 døgn, før de 

første BI’er blev udtaget og dyrket. 

 

Gasning med formaldehyd blev udført i følgende områder: 

 

• Hele indeslutningen i bygning 45 [ref. 4.3.1.6] [ref. 4.3.2.6] 

 

Gasningsverificering med bioindikatorer 

Der blev anvendt 2 forskellige typer bioindikatorer (BI’er):  

 

• SSI BI’er: Simicon FA, Geobacillus stearothermophilus 

• 3M BI’er: Rapid Readout EO Biological Indicators, Bacillus atrophaeus 

 

Ved første gasning blev der anvendt 150 stk. 3M BI’er og 49 stk. SSI BI’er, som alle blev fordelt i 

rum og ventilationskanaler i bygning 45. Efter neutralisering og udluftning blev BI’erne indsamlet, 

udsluset og dyrket. BI’er viste ingen vækst ved dyrkning. 

 

 

Foto fra kontrolplaner med placering af BI’er 

samt gasningsudstyr til formaldehydgasning inden endelig opstilling i bygning 45  
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Ved anden gasning blev der anvendt 150 stk. 3M BI’er og 61 stk. SSI BI’er, som alle blev fordelt i 

rum og ventilationskanaler i bygning 45. Antallet af BI’er placeret i ventilationskanalerne blev øget 

med 12 i forhold til under den første gasning. Efter neutralisering og udluftning blev BI’erne 

indsamlet, udsluset og dyrket. BI’er type SSI viste ingen vækst ved dyrkning. Derimod viste fire 

BI’er type 3M vækst. BI’er var blevet nedtaget i killrummet. Der blev udarbejdet en 

risikovurdering, som konkluderede, at der var en lavgradet sandsynlighed for, at der fortsat var 

risiko for vira i killrummet.  

 

BSO og FVST godkendte anden gasning under forudsætning af, at inventar og udstyr i killrummet 

blev varmebehandlet som del af planlagt opvarmning af kill-anlæg. Rummet blev afskærmet fra 

resten af bygningen, og inventar og udstyr blev herefter varmebehandlet ved 70°C i 8 døgn med 

el-opvarmede kaloriferer. 

 

3.4 Termiske behandlingsmetoder 

3.4.1 Varmebehandling af bygninger 

 Koncept 

Der blev initialt gennemført et varmebehandlingsforløb på en mindre og henlagt bygning på 

Lindholm. Dette fastlagde konceptet for, hvordan varmebehandlingen af de kontaminerede 

bygninger på Lindholm skulle gennemføres, og varmebestykningen skulle dimensioneres. 

Sideløbende blev der udført et studie, der dokumenterede effekten af varmebehandlinger ved 

forskellige varigheder og temperaturer for inaktivering af relevante virustyper. Studiet dannede 

basis for en beslutning om, at varmebehandlingen skulle have en varighed på 8 døgn og foregå 

ved 70 grader.   

 

 

Foto af bygning 10, ”blodhuset”, der blev overdækket og varmebehandlet. 

 

Konceptet bestod i, at der over bygningen blev opbygget en isoleret kappe og et isolerende 

ydertelt som klimaskærm. Opvarmningsprincippet var baseret på vandbårne kaloriferer i og 

omkring bygningen og oliefyrede kedler uden for yderteltet. Med denne løsning blev der ikke 

introduceret brandteknisk uheldige primære varmekilder såsom brændere eller el-stave inde i 
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selve bygningen. Den tilførte el-effekt var begrænset til kaloriferernes indbyggede ventilatorer til 

fordeling af centralvarmen i og omkring bygningen. 

Konceptet inkluderede, at der blev etableret varmebestandige ventilationsanlæg med HEPA-filtre 

til tilvejebringelse af en kontinuert indadgående luftstrøm gennem den overdækkede bygnings 

klimaskærm, således at eventuel kontamineret luft ikke blev spredt. Ventilationsanlæggene havde 

luftindtag inde i bygningen og afkast mellem bygningens klimaskærm og inderoverdækningen. En 

aktiv opvarmning af området mellem den overdækkede bygning og inderoverdækningen sikrede, 

ud over at gennemvarme bygningen, at den naturligt forekommende partialtryksforskel over 

facaden kunne overvindes af ventilationsanlæggene. 

 

 

Illustration af den principielle opbygning for opvarmning. 

Ydertelt 

Det isolerende ydertelt fungerede som klimaskærm, og kravet til tæthed bidrog til at begrænse 

varmetabet. Det var væsentligt, at yderteltet ikke var større end højst nødvendigt i forhold til den 

overdækkede bygning, og at yderteltet ikke krævede forankringer til andet end forankringsblokke 

med jordspyd. 

 

Af hensyn til tilbudsindhentningen på teltløsninger blev det sikret, at det var muligt rent fysisk at 

kunne få en mobilkran transporteret til Lindholm, da visse telttyper på markedet krævede, at der 

blev udført meget tunge løft i forbindelse med opsætningen. 
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Foto viser der forberedende arbejder omkring færge og færgemole 

 

Der blev inden opstart lavet forberedende arbejder med leje af en større færge, fremstilling af 

bærebjælker samt udbygning af mole med det formål at verificere, at det var muligt at 

transportere en mobilkran til Lindholm (32 tons over 4 aksler). 

 

 

Foto af totaloverdækningen af bygning 28. 

 

Teltene blev tilpasset de enkelte bygningers størrelser inden for modulmålene. Der blev anvendt 

henholdsvis telte med dobbelt linersystem og telte med oppustelige linere i sider og tag. 
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Foto af teltet over bygning 20, 21 og 22. Teltet målte ca. 60 x 50 m i grundplan. På grund af 

teltets grundplan havde teltet stor kiphøjde. 

Inderoverdækning: 

Skelettet til inderoverdækningen blev opbygget som et træskelet in-situ i kombination med 

standardstilladskomponenter. Stilladsløsningen blev anvendt langs bygningens sider, beklædt med 

forskalling på den ydre side for fastgørelse af isolering. Overdækning af tagflader blev en 

kombinationsløsning. Alle samlinger på isoleringen blev tapet tætte eller klemt tætte af 

forskallingen. 

 

Stilladset fungerede som hylder til placering af kaloriferer i forskellige niveauer. 

 

 

Foto af inderoverdækningens opbygning over bygning 20, 21 og 22 . Inderoverdækningen blev 

kompliceret som følge af bygningsmassens mange fremspring og nicher.  

 



 

Rapport: Dekommissionering af Lindholm  

Side 43 
 

Volumenet mellem bygning og inderoverdækningen blev holdt på et minimum, dog ikke mindre 

end 60 cm mellem bygningsdele og isolering for at tilgodese varmefordelingen. 

 

 

Foto taget i mellemrum mellem inderoverdækning og ydertelt 

 

Billedet er taget i mellemrummet mellem inderoverdækningen og yderteltet og viser også den 

etablerede ventilation, som sørgede for opretholdelse af indadgående luftflow til bygningen. 

Trykforskelle blev dokumenteret med differenstrykmålere. 

 Opvarmning og varmebehandling 

Opvarmning og varmebehandlingen af bygningerne på Lindholm foregik i følgende sekvens: 

 

· Bygning 26 og bygning 28 

· Bygning 24  

· Bygning 20, 21 og 22 samlet  

 

Der blev således gennemført i alt 4 individuelle teltopstillinger. Der blev etableret vandbårne 

kaloriferer i og uden for bygningerne, men inden for inderoverdækningen. Kaloriferer blev forsynet 

med centralvarme fra kedelunits placeret uden for yderteltet.  

 

 

Foto af kaloriferer der ankommer til Lindholm 
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Bygningsdele, inventar og installationer blev varmebehandlet ved 70°C gennem 8 døgn. Det tog 

op til 6 døgn, før bygningsdele var blevet opvarmet. Grænseflader mod jord og øvrige 

grænseflader mod ikke varmebehandlede bygningsdele blev kemisk desinficeret. 

Varmebehandlingen blev dokumenteret ved hjælp af trådløse temperaturloggere. Loggere havde 

både interne og eksterne følere og blev placeret i og uden for bygningsdele og i forskellige 

niveauer. Placeringer blev godkendt af BSO og fuldt fotodokumenteret. 

 

 

 

Illustration med loggerplaceringer 

 

Loggerplacering blev placeret og fotodokumenteret samt indtegnet på plantegninger. 
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Foto af temperaturlogger i krybekælder med ekstern føler placeret i en bygningsdel. 

 

 

 

Eksempel på udtræk af logninger gennem opvarmningsforløbet af bygning 20, 21 og 22. 

 

Centralkedelunits var komplette units med olietank, kedel, shunt, pumper og styring. Styring var 

opkoblet med real-time fjernovervågning af fremløbs- og returtemperatur samt olieforbrug.  
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Visning af fjernovervågning af kedelstatus under opvarmningen af bygning 20, 21 og 22. 

 

Den dimensionerende fremløbstemperatur på centralvarmevandet til kaloriferer under den 

stationære tilstand af opvarmningsforløbet var lagt ud til ca. 85°C målt ved kaloriferer, og med 

mulighed for forceret drift op til 91/93°C.  

 

Kaloriferer blev opkoblet på manifolde og indreguleret. Der blev defineret 2 typer kaloriferer. 

Henholdsvis med en varmeafgivelse på 2,5 kW og 4 kW under den stationære tilstand og ved en 

fremløbstemperatur på 85°C. Den stationære tilstand blev defineret som tilstanden ved en opnået 

lufttemperatur på 75°C, hvor lufttemperaturen blev defineret som den målte lufttemperatur på 

indtagsluften til kaloriferer. En del af udstyret, kaloriferer og slangeforbindelser blev placeret inden 

for barrierer. Der blev etableret fastmonterede koblingsrør med slangekoblinger samt tavle for stik 

for el-forsyning gennem bygningsdele, som udgjorde barrierer mellem kritiske områder og ikke 

kritiske områder. Kaloriferer uden for bygningen blev placeret jævnt og i flere højder på stilladset 

for inderoverdækningen. Største opvarmningsvolumen var bygningerne 20, 21 og 22. Her blev 

samlet anvendt 363 kaloriefere, fordelt med ca. halvdelen ude og halvdelen inde. 

 

 

Foto fra kontrolplaner af kaloriferer placeret i loftsrum i bygning 26. 
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 Kontrolleret udsugning 

Ved forberedelsen til de udførte varmebehandlinger blev bygningernes egne ventilationsanlæg 

koblet ud og erstattet med eksterne udsugningsanlæg med varmebestandige ventilatorer, som 

sikrede, at der til stadighed var indadgående luftflow til de kritiske områder. Trykforhold blev 

logget, til varmebehandlingen var afsluttet. Afkastet fra indeslutningen blev HEPA-filtreret med 

udmunding inden for inderoverdækningen, således at den varme luft ikke gik til spilde. De 

eksterne udsugningsanlæg blev placeret uden for inderoverdækningen på terræn, på tage eller på 

stilladsopbygninger. Ventilation under opvarmningen var overvåget i døgndrift. 

3.4.2 Varmebehandling i containere 

Konceptet for varmebehandling ved 70°C gennem 8 døgn blev også anvendt for inventar, som 

blev sluset ud fra bygning 45, og som ud fra en risikovurdering skulle have et supplerende 

desinficeringstrin i form af en varmebehandling. 

 

Der blev opbygget 4 varmecontainere med sluseadgang fra bygning 45. Containere blev udført 

tætte og med mekanisk sug med HEPA, så der blev sikret et indadgående luftflow gennem, til 

varmebehandlingen var udført. Den enkelte container blev holdt opvarmet med en recirkuleret el-

opvarmet luftstrøm.  

 

 

Foto fra varmebehandlingscontainer 

 

Billedet viser en af varmebehandlingscontainerne set indefra. Den viste beholder var for kondens, 

som blev opsamlet på udsugningssystemet. Armeringsnet i sider skabte fysisk afstand til 

containerens sider. Recirkulationssystemet havde sit indtag under gulvet og afkast under loftet. 

Herved var produkter, der blev varmebehandlet, fuldt omsluttet af varm luft. Containere var 

isolerede udvendigt. 

 

Anvendelse af strøm under opvarmning i bygninger og container i vinterperioden overgik 

strømforsyningen på Lindholm. Hvorved det var nødvendigt at etablere ekstra strømkapacitet ved 

diesel generatorer 
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3.4.3 Varmebehandling af killrum i bygning 45 

Spildevandsfunktionen fra badsluser i bygning 45 var i drift frem til, at sidste gasning blev udført. 

Spildevandsopsamlingen foregik i bygningens teknikrum, også kaldet killrummet. Ud fra en 

risikovurdering blev rummet varmebehandlet som slutbehandling efter de udførte gasningsforløb. 

Varmebehandlingen blev udført med kaloriferer med el-varmelegemer. 

 

 

Foto viser opstilling i killrummet ved procesanlæg for killanlæg. 

3.4.4 PCB 

Ved opvarmning af PCB-holdigt materiale accelereres den naturlige fordampning af PCB, som 

dermed frigives til luften i en højere koncentration, end den ville gøre naturligt. Dermed forøges 

indholdet af PCB i luften, og risikoen for afsmitning til øvrige bygningsdele forøges. For at 

minimere arbejdsmiljørisikoen for de medarbejdere der skulle arbejde i bygningerne efter 

opvarmningen, samt minimere risikoen for en kontaminering af bygningsmaterialerne til farligt 

affald, blev det valgt at gennemgå bygningerne og tage prøver for analysering for PCB. 

 

På baggrund af analyseresultaterne blev det vurderet, at der i bygningerne på Lindholm alene var 

tale om sekundært og tertiært forurenede PCB-kilder. Sekundære kilder betegner materialer, som 

har været i direkte fysisk kontakt med primære kilder og som derved er blevet kontamineret med 

PCB via kontaktdiffusion. Tertiære kilder betegner materialer, som er forurenet med PCB via luften 

og karakteriseres ved overfladenære forureninger. Undtagelsen var en række lysarmaturer og et 

malet gelænder, der blev betegnet som primære kilder og som skulle fjernes inden opvarmningen. 

For at reducerer sandsynligheden for afdampning til øvrige bygningsdele fra sekundære og 

tertiære kilder, blev 10 områder, hvor der var påvist PCB-koncentrationer over 50 mg/kg, fjernet 

eller forseglet inden opvarmning. 

 

Efter opvarmningen blev der, af hensyn til arbejdsmiljøet i forbindelse med ophold i bygningerne, 

udtaget luftprøver til påvisning af, at PCB-niveauerne var under grænseværdien for arbejde i PCB-

holdige arbejdsområder. Bygningerne blev frigivet efter analyse af målingerne. Indtil målingerne lå 

tilgængelige, var adgang begrænset og indbefattede anvendelse af værnemidler. 

 

3.5 Spildevandssystem – kloakker 

3.5.1 Omfang og metode 

Spildevandssystemet i jord blev opdelt i henholdsvis smittet spildevand og ikke-smittet spildevand. 

Systemet for smittet spildevand blev behandlet med 3% NaOH til affedtning af overflader i rør og 

brønde. Blandingens meget høje pH-niveau havde også en desinficerende effekt [ref. 4.5.1.1]. 

Affedtningen af spildevandssystemet havde således både en affedtende og en desinficerende 
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effekt. Tidligere gældende retningslinjer og studier [ref. 4.5.1.1] dannede basis for en beslutning 

om, at spildevandssystemerne for smittet spildevand i jord blev affedtet ved fuld opfyldning og 

henstand med 3% NaOH. Foruden opfyldning blev luftlommer ved gulvafløbs vandlåse behandlet 

med 80°C 3% NaOH-opløsning.  

 

Henstandstiden var oprindeligt sat til 7 døgn, men det blev konstateret, at systemerne var for 

utætte. Derfor blev der undervejs udarbejdet afvigelsesnotater og herigennem godkendt 

alternative procedurer for behandling og håndtering af spildevandssystemet;  

 

For kloaksektioner, hvor opfyldning til gulvafløbs- eller brøndkant ikke var mulig at gennemføre 

over 7 dage på grund af væsentlig udsivning gennem rørbrud og forskudte rørsamlinger, blev 

suppleret med en fyldning med selvnivellerende beton.  

For enkelte sektioner, hvor der skulle opretholdes en afløbsfunktion, blev der anvendt 

varmebehandling med damp. Kriteriet for en varmebehandling var opretholdelse af en temperatur 

på 80 °C i mindst 30 minutter, målt i alle brønde på strækningen.  

 

Afløb over gulvniveau blev varmebehandlet med bygninger og blev derfor ikke fyldt op med 3% 

NaOH. Nedlagte killanlæg og afløbsrør fra svinepestlaboratorier blev risikovurderet til at blive fyldt 

med 3% NaOH før varmebehandlingen. 

 

  

 

Foto fra kontrolplaner til henholdsvis 

dokumentation af opfyldning af NaOH med dokumentation af pH ved pH strip, og dokumentation 

for fyldning af afløb med beton 

 

Afløbssystemet i bygning 45 var ført over gulvniveau inde i bygningen. Dette afløbssystem blev 

behandlet med 3% NaOH, med en henstandstid på minimum 48 timer. Pumpestationer og trykrør, 

hvor luftlommer forhindrede en fuldstændig fyldning, blev forinden demonteret og erstattet af lige 

rørstykker. De demonterede dele blev lagt i kar med 3% NaOH, og efterfølgende blev delene 

gasset og herefter sluset ud til varmebehandling i varmebehandlingscontainerne. 

 

3.5.2 Procedurer 

Som en del af kloakbehandlingen blev der rejst arbejdstelte over kloakbrøndene, hvor en 

ventilator med HEPA-filter sørgede for undertryk. Samtidig skulle folk klæde om for at arbejde i 

teltet, da barrieren til kloakken blev brudt, så snart dækslet blev fjernet. 
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Metodikken for behandling af kloak kan ses på nedenstående form: 

 

1) Teltinddækning over brønde 

2) Hedtvandsbehandling af gulvafløb 

3) Påfyldning med NaOH 

4) Afsluttende behandling, såfremt kloak var utæt, med enten dampning eller betonopfyldning 

 

   

Foto af teltinddækning over brønde 

 

Blanding af NaOH 3%-opløsning blev udført efter anvisninger fra Rambøll og dokumenteret 

elektronisk. Blandingerne blev foretaget i palletanke på 1000 l eller store kar på 500 l. 

 

Kemikalie- og slut-

koncentration 

 Vand Koncentreret 

kemikalie 

NaOH 3%-opløsning*  Stort kar – 500 l 250 l 30 l koncentreret NaOH 

27,7% 

NaOH 3%-opløsning* Palletank 1 m3 900 l eller  

(5 x 1000 l) 

 

115/120 l eller  

(5 x 110 l)** 

koncentreret 

NaOH 27,7% 

 

*En NaOH 3%-opløsning har teoretisk pH 13,9, som er højere end det krævede pH 13,4. 

 

**En 3%-opløsning er opnået med blanding af 25,3 l koncentreret NaOH-opløsning til 250 l vand. 

Tscherning har selv valgt at tilføje 30 l koncentreret NaOH 27,7%-opløsning, som giver en 

koncentration ca. 3,5%. Derfra er estimeret, at blandingen af 1000 l vand med 110 l koncentreret 

NaOH-opløsning resulterer i en endelig koncentration på ca. 3,23% (dvs. opløsning med > 3% og 

med > pH 13,4, tættere på pH 14). 

 

Billede af NaOH-beholder til fyldning af afløbsrør. Opblandet udenfor og pumpet ind via afløb i 

badesluse. Opblandet i palletanke. 

 



 

Rapport: Dekommissionering af Lindholm  

Side 51 
 

 

 

Foto fra kontrolplaner til dokumentation af pH af NaOH inden påfyldning i kloak, samt 

dokumentation af pH niveau i kloak under behandling  

3.5.3 Behandling af jord omkring kloak 

Jorden omkring kloakker, hvor der var detekteret rørbrud og forskudte samlinger, kunne potentielt 

være kontamineret og skulle som resultat af dette også behandles. Behandlingen skete samtidig 

med kemisk opfyldning af kloaknettet, hvor jorden blev vædet med NaOH 3%-opløsning i takt 

med, at kloakken blev oversvømmet. 

 

Jorden under bygningerne har samtidig fået indirekte behandling med hedtvand ved 80°C tilsat 

NaOH 3%-opløsning, da væsken under hedtvandsspuling af gulvafløb er trængt ud gennem 

utætheder i rørene. 

 

 

Illustration af princip for behandling af kloak 

 

3.5.4 Håndtering af spildevandet – og anvendelse af rensningsanlægget. 

 

Det eksisterende renseanlæg på Lindholm var i drift under projektet, hvorfra det efter behandling 

blev udledt til Stege Bugt. 

Under projektet blev der håndteret 4 variationer af spildevand; Sort spildevand fra ikke smittede 

forbrugere i administrationsbygninger og andre ikke smittede bygninger, smittet spildevand fra 

smittede bygninger, spildevand fra behandling med NaOH og spildevand fra desinfektion med 

VirkonS. De 4 varianter blev behandlet forskelligt både for at sikre mod smitte, beskytte biologien i 

rensningsanlægget samt minimere risikoen for udledning af skadelig kemi til Stege Bugt. 
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Sort spildevand fra ikke smittede forbrugere blev ledt direkte til behandling i rensningsanlægget 

og efterfølgende udledning. Smittet spildevand fra smittede bygninger blev varmebehandlet i kill-

anlæg inde overførsel til rensningsanlægget og efterfølgende udledning.  

Spildevand fra behandling med NaOH blev ledt til neutraliseringsanlæg etableret til projektet for 

pH-justering inden overførsel til rensningsanlæg og derfra udledning. Spildevand fra desinfektion 

med VirkonS og samt vand med rester af anden kemi (methenamin) blev opsamlet og bortkørt til 

destruktion. Under projektet blev samlet ca. 500 m3 spildevand med kemirester bortkørt til 

destruktion. 

3.5.5 Neutraliseringsanlæg 

I forbindelse med rensningsanlægget blev der etableret et neutraliseringsanlæg til i pH-justering. 

Spildevand til Stege Bugt må udledes med en pH-værdi mellem pH 6,5 og pH 9. 

Neutraliseringsanlægget blev anvendt til pH justering af spildevand med NaOH.   

Neutraliseringsanlægget blev påbygget rensningsanlæggets opsamlingstank før anlæggets 

biologiske rensningstrin. Der blev anvendt saltsyre til neutraliseringen.  

 

Entreprenøren havde projekteret et komplet saltsyredoseringssystem med en konsol med 

spildbakke, inkl. afløb, hvor pumpen, afspærringsventiler før og efter pumpen samt modtryksventil 

sad. Ligeledes havde entreprenøren projekteret sugelanse med kontraventil, saltsyrebeholder med 

åndefilter og signalkabel, som blev koblet til en ny styringstavle.  

 

Måling af pH-værdier blev dokumenteret via overvågning ved den nye styringstavle og 

afslutningsvis via pH-strips ved prøveudtagningsmulighed ved pumpen efter opsamlingstanken.  

 

Spildevand fra smittede kloakker med højt pH blev først steriliseret i killanlæg i bygning 45 og 

bagefter sendt til opsamlingstank ved rensningsanlæg og videre i batches til rensningsanlæggets 

biologiske del. Spildevand med højt pH fra ikke-smittede ledninger blev sendt direkte til 

opsamlingstank ved rensningsanlæg for neutralisering. 

 

Neutralisering af spildevand med saltsyre blev udført i batch-mode. Det blev informeret dagligt 

ved morgenmøderne, om spildevand, som skulle neutraliseres, blev skulle overføres til 

opsamlingstank eller var opsamlet i opsamlingsbrønd. Byggeledelsen og Tscherning sikrede 

overførslen og start af neutraliseringen, så intet ikke-neutraliseret spildevand blev udledt til Stege 

Bugt.  

 

 

Foto fra neutraliseringsanlægget. Fotoene viser henholdsvis pH måling i neutraliseringstanken og 

opsamlingstanken  
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Saltsyre var leveret i palletanke, som blev tilsluttet en doseringspumpe, bygget med materiale 

egnet til brug med HCl 30%. Afhængig af målt start-pH og batch-volumen var saltsyremængden, 

der blev tilføjet til grovneutralisering, forskellig. Byggeledelse havde beregnet grove 

saltsyremængder for forskellige start-pH værdier pr. m3-indhold, som entreprenøren brugte. 

Doseringspumpen kunne dosere i to områder, 100-150 l/time som hovedvolumen og et finområde 

til 125-150 ml/time (en høj opløsning, f.eks. 1:800), når den kørte med en puls/pausefunktion. På 

denne måde kunne pumpen bruges både til doseringen af saltsyrens hovedmængde og til 

findosering til sidst. Udfordringen med en stærk syre som HCl 30% er, at finjusteringen til den 

ønskede pH er meget sensitiv, og få ml kan gøre en stor forskel. For at overkomme målingernes 

usikkerhed blev pH-setpunkt for den nye pH-måler sat ved 7,5. 

Alternativt blev grovdosering af saltsyre udført manuelt i P2-brønd efter sterilisering i killanlæg til 

en pH mellem 9 og 10, før spildevand var sendt til opsamlingstank for findosering til pH-setpunkt.  

 

Efter neutralisering blev afspærringsventil efter opsamlingstanken åbnet og behandlet indhold 

sendt til rensningsanlæg. Bypass af opsamlingstanken kunne igen indstilles til normal stilling, og 

almindeligt spildevand kunne sendes kontinuert til rensningsanlæg, indtil den næste batch af højt 

pH-spildevand skulle samles og neutraliseres. 

 

3.6 Sluser generelt 

 

Indeslutningen i alle bygningerne indebar slusefunktioner fra de indesluttede områder og 

procedurer for udslusning af materialer fra områderne samt for adgang. Procedurer blev fastholdt 

for alle bygninger indtil afsluttet karantæne. Emner, der blev udsluset, var underlagt afsluttende 

karantæne i affaldscontainere i henhold til karantænereglerne fra det område, emnerne kom fra. 

Emner fra primære områder blev som udgangspunkt behandlet 2 gange inden placering i en 

affaldscontainer.  

3.6.1 Udslusning fra bygninger før varmebehandling 

Forud for varmebehandlinger af bygninger blev mest muligt udstyr, inventar og emner stående i 

bygninger og varmet med op. Bygninger blev efter varmebehandling og karantæne tømt uden 

udslusningsprocedure og tømt direkte til affaldshåndtering.  

Materialer, som ikke blev varmebehandlet, blev håndteret ved udslusning efter grundig vask med 

Virkon S®, hvorefter de blev bragt til en sluse for emballering og yderligere Virkon S®-behandling 

af emballagen. Efter henstandstid blev de emballerede emner bragt til forbrænding eller til 

formalingasning i gasningsslusen i bygning 45. Efter udført gasning i bygning 45 kunne emnerne 

affaldshåndteres.  

3.6.2 Etablerede person- og varesluser 

De steder, hvor der var behov for at kunne tilgå bygningen ind til kontaminerede områder, og hvor 

de normale adgangsdøre eller de oprindelige adgangssluser ikke kunne anvendes, blev der opsat 

nye sluser. Sluserne blev etableret med undertryk og HEPA-filter for at sikre indeslutningen af de 

kontaminerede områder og undgå genkontaminering af dekontaminerede områder.  

 Sluse ved rabieslaboratoriet (28.0.017) 

Der blev opsat en midlertidig 1-kammersluse ved rabiesrummet. Slusen blev udført af kraftig plast 

og lægter. Slusen blev opsat, da den oprindelige sluse i projektet blev betragtet som værende en 

del af det kontaminerede område, hvorfor slusen skulle gasses sammen med rabieslaboratoriet. I 

slusens kammer blev der opsat håndsprit, da der ikke var mulighed for at etablere faciliteter til 

håndvask. Slusen blev bygget sammen med de eksisterende omklædningsfaciliteter, som herved 

blev en del af ind- og udslusningen til og fra rabieslaboratoriet. Adgang i forbindelse med 

dekontamineringen af rabiesområdet var omfattet af tøjskifte. For at inaktivere den midlertidige 

sluse blev den oversprøjtet med Virkon S. Slusen blev stående og blev opvarmet med bygning 28.  
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Illustration af sluse ved rabieslaboratoriet 

 

 Sluse ved gammel formalinsluse 

I den gamle formalinsluse beliggende i bygning 20 gl. kunne der konstateres aflejringer og enkelte 

steder kager af methenamin, som var dannet i forbindelse med de mange års gasning i slusen. Af 

arbejdsmiljømæssige hensyn ønskedes det ikke, at nedvaskningen af slusen og de demonterede 

ventilationsrør skulle foregå inde i selve bygningen af hensyn til eventuel frigivelse af formalin, 

hvorfor det blev valgt, at behandlingen skulle foregå uden for bygningen. Da den gamle 

formalinsluse tidligere havde været åbnet ind imod bygningen efter den sidste gasning, blev 

formalinslusen betegnet som kontamineret, hvorfor det var nødvendigt at etablere en midlertidig 

sluse med undertryk via HEPA-filter. Slusen blev opbygget som en 2-kammersluse med kraftig 

plast og lægter. Slusen blev bygget i en så stor størrelse, at det var muligt at stå med vaskekar for 

inaktivering og fjernelse af methenaminen i kammer 2. Kammer 1 blev anvendt til tøjskifte. Efter 

endt inaktivering af den gamle formalinsluse blev den midlertidige sluse inaktiveret med Virkon S. 

Da slusen stod inden for inderteltet, forblev slusen stående og blev opvarmet sammen med 

bygningerne 20, 21 og 22.  
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Illustration af sluseopbygning ved gammel formalinsluse 

 Midlertidig badsluse 

I forbindelse med, at kloakkerne i bl.a. bygning 20, 21 og 22 blev inaktiveret og fyldt med beton, 

skulle der etableres et alternativ til de oprindelige badfaciliteter, da der stadig skulle pågå arbejder 

i indeslutningen, efter kloakken var inaktiveret og blokeret. Da bygningerne 20, 21 og 22 indtil 

afsluttet opvarmning blev betragtet som kontamineret, stillede dette store krav til udformningen 

og overfladerne i den midlertidige badfacilitet.  

Det blev vurderet, at den bedste og mest sikre måde at håndtere behovet for en midlertidig 

badfacilitet var at opbygge en helt ny facilitet. Den midlertidig badsluse blev opbygget i forrummet 

til ydre ovnrum ved bygning 45. Slusen blev opbygget af støbekrydsfiner grundet pladens glatte 

og lukkede overflade, der blev vurderet bedst egnet til indeslutning og til efterfølgende 

inaktivering. Alle samlinger blev fuget, ligeledes af hensyn til indeslutningen.   

Slusen blev opbygget med et ydre rum med håndvask, dernæst et forrum med skydedør foran tre 

brusekabiner, der fungerede som gennemgang til det indre urene rum, hvor afklædning skete. 

På slusen blev der etableret ventilationsanlæg med genveksling for at sikre undertryk og et 

luftflow imod slusens indre omklædning. Der blev etableret udsugning i den indre omklædning og 

indblæsning i den ydre omklædning. H13 HEPA-filter blev etableret på udsugningskanalen før 

genvekslingsanlægget. Inden brug og godkendelse af BSO blev luftflowet eftervist med røgforsøg. 

Spildevand fra den midlertidige badesluse blev fra starten tilledt til opsamlingsbrønd (P1), hvorfra 

det blev pumpet til killanlægget for kogning. Da killanlægget blev taget ud af brug, var der behov 

for en alternativ inaktivering af spildevandet fra badeslusen. Der blev derfor opsat et 

buffertanksystem til kemisk inaktivering af spildevandet. Buffertanksystemet blev etableret i den 

gamle kølecontainer, som ligeledes var placeret i forrummet til ydre ovn i bygning 45.  

 

Buffertanksystemet bestod af 2 x 5 palletanke, som blev forfyldt med en mængde NaOH, som 

svarede til en 3%-blanding, når palletanke stod fyldte. På palletanksystemet var etableret et 

fælles pumpesystem, som dagligt skulle aktiveres for at sikre omrøring i tankene. Når 5 tanke var 

fyldt op efter den daglige brug af den midlertidige badsluse, skulle disse tanke henstå i 7 døgn for 
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inaktivering. I mellemtiden kunne de andre 5 tanke benyttes. På buffertanksystemet blev der 

monteret et H13 HEPA-filter til fortrængning ved opfyldning af tankene.    

I forbindelse med inaktiveringen af den midlertidige badsluse blev alt løst brandbart inventar 

udsluset til afbrænding i Lindholms forbrændingsovn. Herefter blev slusen oversprøjtet med Virkon 

S på alle overflader, ligesom afløbsrør hen til kontraventiler blev inaktiveret med Virkon S. 

Efterfølgende blev badslusen dampet ved minimum 85 grader i minimum 30 minutter. 

Afslutningsvis blev badsluse nedskåret og brandbart materiale afbrændt i forbrændingsovn på 

Lindholm, imens ikke-brandbart materiale kom i affaldscontainere til karantæne.  

 

 

Illustration af opbygning af og princip for midlertidig badesluse  

 Brandmandssluse ved bygning 02  

Under opvarmningen af bygning, 20, 21 og 22 var beredskabet fra Midt- og sydsjællands brand og 

redning (MSBR) stationeret på Lindholm for hurtig indsats i tilfælde af brand. Indsatsen 

involverede også kontrol med bygningerne ved fejlmeldinger. BSO vurderede, at det var 

nødvendigt med en sluse til brandmændene, som efter en eventuel indsats i bygningerne skulle 

kunne skifte tøj og inaktivere deres udstyr med Virkon S. Der blev derfor etableret en midlertidig 

sluse i bygning 02. Slusen blev opbygget af kraftig plast og lægter. I slusen blev opstillet borde og 

stole til brug for inaktivering af udstyr. Efter opvarmningen blev slusen inaktiveret med Virkon S, 

demonteret og brændt i forbrændingsovnen på øen. Alt tøj og udstyr fra MSBR, blev inaktiveret og 

vasket inden det blev frigivet til MSBR og returneret fra Lindholm. 

 Sluse ved kill 

Efter en hændelse under anden gasning af bygning 45, hvor enkelte 3M-bioindikatorer ikke viste 

fuldt drab, blev det besluttet at etablerer en sluse ind til killrummet for fortsat at sikre indeslutning 

af killområdet og for at sikre resten af bygning 45 for genkontaminering. Killrummet skulle efter 

gasning yderligere opvarmes, og der var derfor fortsat behov for adgang til killrummet. Der blev 
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opsat en 2-kammersluse, som blev opbygget af støbekrydsfiner med fugede samlinger. Imellem 

de 2 kamre var opsat en plastafskærmning med lynlås.  

 

Ved slusen blev etableret udsugningsanlæg med HEPA-filter for at etablere undertryk i killrummet 

samt sikre indadgående luftstrøm i den midlertidige sluse. Udsugningen blev udført med to 

selvstændige udsugningsventilatorer med hver deres strømforsyning som ekstra sikkerhed ved 

eventuelt udfald. Efter afsluttet opvarmning af killrummet blev slusen oversprøjtet med Virkon S, 

hvorefter slusen blev demonteret og sendt til forbrænding på godkendt forbrændingsanlæg i 

forbindelse med afskibning af affaldscontainere efter overstået karantæne.  

3.6.3 Udslusning fra bygning 45 

De eksisterende badesluser og udslusningsfunktioner i bygning 45 blev anvendt i forbindelse med 

den udførte dekommissionering. De eksisterende funktioner omfattede udslusning via 

autoklavering, udslusning ved formalingasning og udslusning ved forbrænding.   

 Autoklavesluse 

Autoklaven var en gennemstiksautoklave og med sikring mod åbning mod udeområdet, førend en 

kørsel var godkendt. Forud for steriliseringsprocessen blev materialeemner kemisk desinficeret 

med Virkon S. Autoklaveringen var således den afsluttende behandling ud af to behandlinger.  

Alle kørsler blev dokumenteret i kørselsloggen for autoklaven.   

Efter endt autoklavering blev affaldet lagt i de respektive affaldscontainere for karantæne.  

 Formalinsluse 

Den eksisterende formalinsluse anvendtes til udslusning. Kapaciteten på slusen var dog for lille til 

de betragtelige mængder af materialeemner, der skulle sluses ud i forbindelse med 

dekommissioneringen, og kapaciteten blev derfor udvidet. Dette skete ved at anvende ko-

vareslusen og den ene stald af de to stalde til formålet. Udslusede materialer blev behandlet med 

Virkon S forud for den udførte gasning. De eksisterende gasningsprocedurer blev anvendt i 

forbindelse med gasningsaktiviteterne i formalinslusen. Nye gasnings- og udslusningsprocedurer 

blev defineret for gasning i stalden og udslusning via ko-vareslusen.  

 

Der blev opstillet stativer i gasningsområder til ophængningen af emner for fuld eksponering af 

alle overflader. Efter gasning og neutralisering blev emner udsluset.  

Gasning er en overfladebehandling og er ikke egnet til porøse emner eller emner med dybe 

revner/samlinger eller lommer. Ved tvivl om et emnes fulde eksponering for behandlingen blev 

disse sorteret fra. Frasorterede emner blev yderligere demonteret, så de var gasningsegnede eller 

blev sorteret til bunken af emner, der som afsluttende behandling skulle varmebehandles.  

 Forbrændingsovn 

I bygning 45 fandtes øens forbrændingsovn. Ovnen havde en indfyringsluge på både den 

urene/indre side og på den ydre/rene side. Den indre indfyringsluge var placeret på 1. sal inde i 

indeslutningen. Her var indfyringstransportbånd til opstilling af affaldsspande. I det ydre ovnrum 

blev affaldet placeret i affaldsspande klar til indfyring. Forbrændingsovnen brændte det indfyrede 

ved en temperatur på ca. 1500oC. 

 

Ovnen var bygget til at afbrænde risikoaffald lokalt på Lindholm bl.a. fra dyreforsøg og stalde samt 

laboratorier, med risiko for rester af vira. Forbrændingsovnen var ikke forberedt for den 

kombination af affald der kom fra dekommissioneringsprojektet. Derfor var det nødvendigt at 

udarbejde en procedure for fordelingen imellem plast og brandbart materiale for at sikre, at ovnen 

ikke blev overophedetbrandbartbrandbartDer blev ført log over alle indfyringer inde fra bygning 45 

med angivelse af dato, beholder nr., totalvægt, fordelingen mellem brandbart og plastmateriale 

samt kommentarer/signering.  
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For skiftet mellem indfyring fra indeslutningen til ydre ovnrum kørte ovnen en 

dekontamineringsproces.  

 Bygning 45, udslusning med Virkon S® 

Som tidligere angivet var der i projektet beskrevet, at alt fra de primære områder som minimum 

skulle have 2 inaktiveringsmetoder. For enkelte elementer var det dog ikke muligt, at disse kunne 

gennemgå begge inaktiveringsmetoder inde i deres respektive indeslutninger. Derfor var det 

nødvendigt at udsluse disse elementer for, at de kunne gennemgå den 2. og sidste 

inaktiveringsmetode. For at sikre, at der i forbindelse med udslusningen ikke skete virusudslip, 

blev elementerne sluset ud efter en Virkon S-behandling.  

 

Fra bygning 45 gjaldt det hovedsageligt for beholdere med kemi, som skulle sendes til destruktion. 

Kemibeholderne blev vasket med Virkon S og emballeret i plastfolie. De plastemballerede 

beholdere blev neddyppet i en 2% Virkon S-opløsning og henstod her neddyppet i 15 minutter. 

Efter henstandstiden blev beholderen taget op og rakt over til en person på den rene side i slusen, 

som her tog imod den plastemballerede kemibeholder, og som herefter placerede de emballerede 

kemibeholdere i en biohazard-pose. Posen blev stripset, før den blev lagt i et spændelågsfad. 

Kemien i spændelågsfadet blev beskyttet af vermiculite. Ved arbejdstids ophør blev alle 

spændelågsfade lukket og oversprøjtet med 2% Virkon S, hvorefter spændelågsfadene skulle 

henstå i ydere sluse til næste morgen. Herefter kunne spændelågsfadene fragtes til en aflåst 

kemikaliecontainer, hvor spændelågsfadene blev opbevaret, indtil de skulle fragtes til Fortum til 

afbrænding.  

 

Efter nedlæggelse af indfyring til forbrændingsovn indefra og autoklave blev håndtering af tøj fra 

bygning 45 behandlet med Virkon S i badesluserne inden udslusning til forbrænding fra ydre 

ovnrum. I badesluserne var opstillet en række beholdere med en 5% Virkon S-opblanding. Her 

lagde en medarbejder i indeslutningen tøjet i beholderne og sikrede sig, at alt lå under Virkon S-

blandingen, herefter blev beholdere og sluse oversprøjtet med Virkon S. Herefter blev slusedøren 

lukket indadtil. Tøjet henstod i badeslusen i ca. 2 timer. Efter henstand kunne en medarbejder på 

udvendig side åbne badeslusedøren i ydre omklædning og tage tøjet direkte op i en kraftig 

affaldspose, som blev lukket med strips. Affaldsposen blev forsigtigt fragtet ned af trappen med 

fokus på, der ikke gik hul på posen. Neden for trappen stod en affaldsbeholder klar, som var foret 

med en kraftig affaldspose, hvori den stripsede affaldspose med tøjet blev lagt i. Affaldsbeholderen 

blev herefter kørt til ydre ovnrum, hvor tøjet blev brændt af.  

 Udslusning til opvarmningscontainere 

I forbindelse med opvarmning af ikke-gasningsegnede emner fra MKS-områderne i bygning 45 (se 

kap 3.4.2 og kap 3.3.4) blev etableret en sluseopbygning imellem opvarmningscontainere og 

bygning 45.  

Slusen blev opbygget af kraftig plast samt reglar. Der blev etableret udsugning med HEPA-filter for 

at opretholde indeslutningen under udslusning og opvarmning samt et undertryk i slusen.  

Efter hver udslusning fra bygning 45 blev slusen inaktiveret med Virkon S. Inaktiveringen bestod 

af en fuldstændig oversprøjtning af slusens væg og loftoverflade, en forstøvning af Virkon S i 

luften samt en fuldstændig vædning af asfalten. Efter endt brug og inaktivering blev slusen 

demonteret og sendt til forbrænding.  

 

Udslusning af emner fandt sted mellem den første og den anden gasning af hele bygning 45.  

 

Til formålet blev der opstillet og opbygget en opvarmningsluse bestående af 4 stk. 20-fods 

standardcontainere. Opvarmningscontainerne blev placeret foran bygning 45 ved formalinsluse og 

udgang fra ko-varesluse. Et telt blev bygget over containere som klimaskærm. Teltet dækkede 

containerne, ventilation til containerne og tunnelområdet fra containerne og til væggen på bygning 
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45. Containerne blev opbygget med ventilation og HEPA-filtre for at sikre undertryk og 

indadgående luftstrøm under opvarmningen. 

 

 

 

Foto fra kontrolplaner for dokumentation af fyldning af opvarmningscontainer og virkon S 

behandling af forrummet af den midlertidige udslusningssluse 

 

 

 

Under opvarmningen blev der målt temperaturer og tryk i containerne. Temperaturen blev målt 4 

steder i hver container, henholdsvis ved indblæsning og udsugning af den recirkulerende luft samt 

med 2 løse prober, som kunne placeres frit i det gods, der skulle opvarmes. Trykket blev målt før 

og over HEPA-filtrene. 

 

Der blev samlet foretaget fire udslusninger til opvarmningscontainere.  

 Kogning – killanlæg 

I bygning 45 var øens primære killanlæg placeret. Killanlægget er et anlæg, som alt smittet 

spildevand, fra bygning 45 og resten af øen, blev ledt til for at blive kogt inden udledning.  

 

Killanlægget bestod af en 10 m3 buffertank samt 2 kogetanke på hver 1 m3, som på skift kunne 

tage spildevandet fra buffertanken ind til kogning. Kogetankene blev opvarmet med damp og 

under processen cirkulerede indholdet i tankene for at sikre, at alt indholdet opnåede 

minimumstemperaturen. Selve kogningsprocessen var automatiseret, således at en kogning kun 

kunne godkendes og udledes videre i systemet, hvis sensorerne havde registreret, at de opsatte 

parametre var opnået. Killanlægget var i drift indtil dekontaminering af spildevandssystemet i 

bygning 45 (3.1.5) umiddelbart inden anden gasning af bygning 45 og killrummet. 
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Foto fra killanlægget i bygning 45 

 

3.7 Karantæne 

 

Karantæneperioden startede fra sidste dekontamineringsbehandling, dvs. fra sidste kemisk 

inaktivering i et område, efter 8 døgns opvarmning ved 70oC eller afsluttet holdetid for en gasning. 

 

Under en karantæne stod bygninger, områder eller containere aflåst og urørt i karantæneperioden. 

Adgang var kun tilladt i nødstilfælde eller ved hændelser. Der var ingen hændelser i forbindelse 

med karantænerne, der krævede adgang. Undtagelsen på adgang var i bygningerne 20, 21 og 22 

nedtagning af termologger for dokumentering af temperaturen for opvarmningen og nedtagning af 

varmeudstyr. Undtagelsen i bygning 45 var udtagning af BI’erne og termologgere for 

dokumentation af gasningsprocessen. Adgang og procedure for adgang var på forhånd aftalt med 

BSO og FVST. Antallet af personer med adgang blev begrænset, og adgang krævede tøjskift, 

overtræksdragter mellem bygning og badning i den opstillede midlertidige badesluse ved bygning 

45. 

3.7.1 Udslusede materialer 

Karantæne efter udslusning af materialer fra bygningerne blev håndteret i containere. Materialerne 

blev kildesorteret. Når sidste emne blev placeret i en container, blev container endelig aflåst og 

dato noteret på et skilt påsat containeren og i et containerskema. Karantænestartdato var dermed 

dato for sidste indfyldning. Karantæneperioden var bestemt af, hvilken bygning eller hvilket 

område materialerne kom fra. Efter afsluttet karantæne blev containeren affaldshåndteret. 

Karantæneperioden blev styret og dokumenteret i containerskemaet. 

3.7.2 Karantæne på bygninger 

Bygningerne blev efter afsluttende behandling aflåst, skiltet og dørene skruet fast for at sikre, der 

ikke var nogen, der ved en fejl fik adgang til bygningerne. 

3.7.3 Karantæneperioder 

FVST fastlagde 3 forskellige karantæneperioder. Perioderne for MKSV er fastlagt ud fra ”Appendix 

10. Minimum standards for laboratories working with FMDV in vitro/in viv”: 

 

• Områder med MKSV blev underlagt 6 måneder.  

• Områder med svinepest i de primære områder fik 3 måneder.  
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• Kritiske områder med supportfunktioner med risiko for svinepest som vaskeområde og 

forbrænding blev underlagt 1 måned. 

 

Område  
Karantæne 
periode 

Bemærkning 

MKS-område 
Bygning 45 

P1 

Rum 6 måneder Henstand efter sidste gasning 

Demonterede 
bygningsdele 

6 måneder 
Inaktivering, udslusning og henstand i 
kontrolleret container 

Inventar og 

udstyr 
6 måneder 

Inaktivering, udslusning og henstand i 

kontrolleret container 

Rabiesområde P3 

Rum 1 måned Henstand efter opvarmning 

Demonterede 
bygningsdele  

1 måned 
Inaktivering, udslusning, opvarmning og 
henstand i bygning 28 efter opvarmning 

Inventar og 
udstyr 

1 måned 
Inaktivering, udslusning, opvarmning og 
henstand i bygning 28 efter opvarmning 

Opbevaringsrum 
for inventar fra 
rabiesområde 

1 måned Henstand efter opvarmning  

Kælder bygning 
28 

1 måned Henstand efter opvarmning 

ASFV/CSFV-
områder 

P2 

Rum 3 måneder Henstand efter opvarmning 

Inventar og 
udstyr 

3 måneder 
Inaktivering, opvarmning og henstand i 
bygning efter opvarmning 

Eventuelle 
demonterede 
bygningsdele  

3 måneder 
Inaktivering, opvarmning og henstand i 
bygning efter opvarmning 

Krybelofter i 
bygning 20 ny 
og gl  

- Krybeloft 3 måneder Henstand efter opvarmning 

Teknikloft 
bygning 22 

- Teknikloft 3 måneder Henstand efter opvarmning 

Kælder bygning 
ny 20 

- Kælder 3 måneder Henstand efter opvarmning 

Ydre ovnrum 
gammel 

forbrændingsovn 

- Rum 3 måneder Henstand efter opvarmning 

Laboratorium 
54+56, bygning 
28 

- Rum 1 måned Henstand efter opvarmning 

Koger Nord - Rum 1 måned Henstand efter opvarmning 

Trappe opgang 
til krybeloft 
bygning 20 gl  

- Rum 1 måned Henstand efter opvarmning 

ASFV/CSFV 
historisk + 

øvrige virus 
områder 

P1-
H 

Rum Ingen Efter opvarmning eller inaktivering 

P2-
H 
S1 

Eventuelle 
demonterede 
bygningsdele  

Ingen Henstand i bygning under opvarmning 

T1 
Inventar og 

udstyr 
Ingen Henstand i bygning under opvarmning 

ASFV/CSFV 
historisk + 

øvrige virus 
områder 

S2 Rum Ingen Efter opvarmning 

T2 
Inventar og 
udstyr 

Ingen Henstand i bygning under opvarmning 

Ovnrum T5 Rum 1 måned Henstand efter kemisk inaktivering 

Bygning 27 T4 Rum 1 måned Henstand efter gasning 

Øvrige 

S3 Rum Ingen   

T3 
Inventar og 
udstyr 

Ingen   
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Illustration for karantæneoversigt for de forskellige områder 

 

3.8 Affaldshåndtering 

 

Bygningerne og udeområder på Lindholm blev efter afsluttet dekontamineringen og karantæne 

tømt for inventar, løsøre (ikke nagelfast) og demonterede bygningsdele samt efterfølgende 

bortskaffet efter gældende regler og med et ønske om mest mulig genanvendelse. Alt materiale til 

bortskaffelse var enten fra nordøen, tertiære områder eller dekontamineret i bygningerne. 

Håndtering af bortskaffet materiale var derfor uden risiko for kontaminering med virus.  

 

Undtaget fra dekontaminering var loftplader fra rabieslaboratoriet, kemikalier fra 

indeslutningsområderne generelt og PCB-holdige bygningsdele (>50 mg/kg) fra 

opvarmningsområderne, i projekt betegnet som farligt affald. Farligt affald blev emballeret 

forsvarligt, overflade desinficeret og under opsyn transporteret til kontrolleret destruktion på 

Fortum Waste Solution A/S. (se kap 3.4.11) 

 

Alt materiale til bortskaffelse blev inddelt i affaldsfraktioner og kildesorteret på Lindholm. Til 

håndtering af kildesortering blev der indrettet containerområder, så det var muligt at finde den 

rigtige container til det pågældende affald. De enkelte containere blev opmærket entydigt og 

tydeligt med affaldsfraktion, bygning eller område, hvor affaldet kom fra, dato for fyldning og 

modtager af affaldet. Containerne var lukkede containere både som sikring for udvaskning fra 

containerne i tilfælde af regn og sikring af sporbarhed. Containerne blev holdt aflåst og under 

opsyn. 

 

Containerne blev henstillet i karantæne efter karantænereglerne for bygningerne, inden de blev 

frigivet til bortskaffelse. 

 

 

Affaldshåndteringen skulle være sporbar. Der blev derfor oprettet et containeropfølgningsskema, 

hvor det var muligt at følge status på hver enkelt container. Derudover blev der udarbejdet en 

dokumentpakke for hver enkelt container med GPS-udskrift fra transport, billeddokumentation 

ved: afgang fra Lindholm, aftipning og håndtering hos affaldsmodtager, dokumentation for 

håndtering hos affaldsmodtager samt vejeseddel fra affaldsmodtager. 

 

Affaldshåndteringen er samlet dokumenteret i en verifikationsrapport [ref.: 4.8.2] og en 

afleveringsrapport [ref.: 4.8.1] samt i opgørelser [ref.: 4.8.3-4.8.8]. 
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Affaldsfraktioner: 

 

Affalds-
fraktioner 

Emner 
indeholdt i 
fraktionen 

Affaldshåndtering på 
Lindholm 

Bortskaffelsesmetode 
hos affaldsmodtager 

 
Mængde 

Metal 

Møbler, inventar, 
lamper, 
kabinetter, 
værktøj, udstyr 
og alt øvrigt 

metal. 

Kildesortering, grov 
neddeling og 
deformering, så direkte 
genbrug ikke er mulig. 

Knuses og sendes videre 
til genanvendelse ved 
omsmeltning. 

 
193,7 ton 

Elektronik-
affald 

Elektronik, 

computere, 
skærme, 
måleudstyr, 
apparater o.lign. 

Behandlet ved 
neddypning i Virkon S 
2% eller gasning samt 
opvarmning til 70°C i 8 
døgn. Kildesortering, 
grov neddeling og 

deformering, så direkte 

genbrug ikke er mulig. 

Kørt til Halmstad til 
effektiv miljørigtig 
håndtering. Neddeles og 
bortskaffes i forskellige 
fraktioner. I mange 
tilfælde til omsmeltning 

eller anden 

genanvendelse. 

 
12,3 ton 

Køl og frys 
Køleskabe og 
frysere. 

Dør/låg rives af, og 

kompressor klippes, så 
direkte genbrug ikke er 
mulig. Det er ikke lovligt 
at deformere køleskabe 
og frysere pga. risiko for 
udslip af freon fra 
skumisoleringen! 

Kørt til Halmstad til 
miljørigtig håndtering. 
Neddeles og bortskaffes 
i forskellige fraktioner – 

i mange tilfælde til 
omsmeltning eller anden 
genanvendelse. 

12,4 ton 

Plast 

Ren plast. 
Affaldsbeholdere

Emballage 
o.lign. 

Kildesortering, grov 
neddeling. Affaldet 
knuses i container, så 

direkte genbrug ikke er 
mulig. Pakkes med 

brandbart affald. 

Se brandbart affald. 

Opgjort med 
brandbart 
affald 

Brandbart 

Møbler, inventar, 
lamper, 
kabinetter og 
andre fraktioner, 

som kan 
brænde. 

Kildesortering, grov 

neddeling og 
deformering, så direkte 
genbrug ikke er mulig. 
Mærkes som affald med 
miljøfremmede stoffer 
(PCB). 

Bortskaffes som 
brandbart affald med 

indhold af 
miljøfremmede stoffer 
(pga. indhold af PCB og 
metaller i 
omkringliggende/tilstøde
nde bygningsdele i 
bygningerne). 

 
179,2 ton 

Farligt 
affald PCB 

Affald over >50 
mg/kg. 

PCB-affaldet emballeres 

efter sanering og 
anbringes i container til 
PCB-affald. 

Destrueres ved 
forbrænding på anlæg til 
farligt affald.  

0,5 ton 

Depone-
rings-
affald 

Isolering o.lign. 
Asbest. Affald 

indeholdende 
metaller eller 

PCB, som ikke er 
brandbart eller 
farligt affald 
(f.eks. vinyl). 

Kildesortering, grov 
neddeling og 

deformering, så direkte 
genbrug ikke er mulig. 

Deponeres. 

23,4 ton 
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Labora-
torieglas 

Glas fra 
stinkskabe, 

kolber, 

reagensglas 
o.lign. 

Kildesortering og 

knusning, så direkte 

genbrug ikke er mulig. 

Deponeres, da det er 
uegnet til omsmeltning 

0,1 ton 

Lyskilder Lyskilder. Kildesortering. 

Neddeles og bortskaffes 
i forskellige fraktioner i 

mange tilfælde til 
omsmeltning eller anden 
genanvendelse. 

0,5 ton 

Farligt 
affald 

Smittefarligt 
affald. 
Loftplader 
rabies. 

Affaldet emballeres og 
anbringes i mærkede 
containere. 

Destrueres ved 
forbrænding på anlæg til 
farligt affald 

0,3 ton 

Kabler 
Kabelskrot 

Kildesortering og 
neddelt i korte længder, 
så genbrug ikke er 
mulig. 

Neddeles og 
genanvendes/bortskaffe
s i forskellige fraktioner. 

2,2 ton 

 

3.9 Byggeplads, rammer og praktiske forhold 

 

I forbindelse med risikokategorisering af bygningerne blev øen Lindholm delt op i to zoner, 

henholdsvis en nordzone og en sydzone. Opdelingen blev etableret for at synliggøre risikozoner og 

opstille principper for personers færden på Lindholm med adgang, omklædning og badning. 

Nedenstående situationsplan viser opdelingen, som også var markeret fysisk med en rød streg 

malet på tværs af øen. Bygninger i zonen mod nord havde kun administrative formål, så denne del 

af øen var ikke omfattet af inaktiveringsaktiviteterne. Benævnelser for zonerne blev i daglig tale 

henholdsvis nordøen og sydøen.  
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Illustration af Lindholm delt i nord og syd 

3.9.1 Adgang til øen 

Inden adgang til færgen blev personer anmeldt og efterfølgende registreret ved ankomst. En 

anmeldelse krævede et gøremål og blev udstedt af ansvarlige fra projektets organisationer. 

Registreringen foregik i den første tid manuelt ved indskrivelse i en logbog på færgen. Sidenhen 

blev der opsat adgangskontrol med kortlæser til adgangskort. Der blev opsat kortlæsere både på 

færgelejet i Kalvehave og på Lindholm. Kortlæseren på Lindholm fungerede på samme tid som et 

sikkerhedssystem, således at det kunne kontrolleres, at alle havde forladt øen til fyraften. Kontrol 

ved hjælp af kortlæseren indgik også som en del af beredskabet i tilfælde af uheld.   

Entreprenørers tilstedeværelse var yderligere kontrolleret ved, at der til enhver tid skulle være en 

BSO eller en af BSO-godkendt ansvarlig til stede, når der blev arbejdet på øen. Den ansvarlige 

skulle kunne håndtere hændelser både i forbindelse med personsikkerhed og virussikkerhed. 

 

Ved første ankomst til Lindholm kom alle, som skulle arbejde på sydøen, igennem et 

træningsforløb. Træningsforløbet bestod af en gennemgang og en gennemførsel af et 3D-

modelleret interaktivt computerspil. Spillet var specielt udviklet til projektet på Lindholm. Her 

skulle man navigere sig rundt på øen på en defineret rute, og undervejs på ruten blev man mødt 

med fakta om Lindholm, instruktioner om personsikkerhed og de særlige forholdsregler, der gjaldt 

i forhold til virussikkerhed og i særdeleshed vigtigheden i, at hændelser skulle anmeldes til BSO og 

byggeledelsen. Ved spillets afslutning blev man mødt af 22 spørgsmål om arbejdet på Lindholm, 

som skulle besvares. Alle besvarelser blev herefter gennemgået med den enkelte nyankomne 

enten af byggeledelsen, BSO eller BSA (BSO-assistent). 

 

Personer, som også skulle færdes i indenfor indeslutningerne og i primære områder, fik i tillæg en 

særlig instruktion til bygningen i forhold til indgang/udgang, virussikkerhed mv.  

Alle personer med tildelt adgang efter gennemført spil til sydøen fik et adgangskort, og underskrev 

en smitteerklæring om, at man var underlagt karantæne til klovbærende dyr, herunder adgang til 

zoologisk have, stalde, dyreparker osv. i minimum 48 timer efter ophold på sydøen; dog gjaldt 

karantænen i 7 døgn efter ophold i bygning 45.  
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Undtaget fra spilgennemgang var personer med kortvarigt besøg eller besigtigelse. Disse personer 

var fortsat omfattet af krav til underskrivelse af smitteerklæring og personkarantæne.  

 

Alle medarbejdere med adgangskort kunne færdes frit på øen, under de opstillede retningslinjer 

for god adfærd for virus og personsikkerhed. Personer uden træning blev fulgt rundt på øen af 

BSO eller BSO-godkendt person. 

 

For adgang til bygning 45 var der under størstedelen af dekontamineringen adgangskontrol med 

briksystem ved adgangsdør til indeslutningen. Yderligere var der igennem hele forløbet en manuel 

log ved indgangen til bygningen, hvor samtlige personer, som skulle have adgang til bygningen, 

skulle notere sig ved indgang og udgang. 

3.9.2 Ø-tøj 

Tøjskifte var en sikkerhedsforanstaltning indført ud fra et forsigtighedsprincip, for at virus ikke 

blev medtaget fra Lindholm i tilfælde af utilsigtede hændelser.  

 

Adgang til sydøen krævede omklædning til ”ø-tøj”. Omklædning skete fra inderst til yderst og var 

enten tøj stillet til rådighed af DTU eller tøj, som medarbejderen havde medbragt hjemmefra. 

Fælles for ”ø-tøjet” var, at det ikke forlod Lindholm. ”Ø-tøjet” blev vasket på Lindholms vaskeri. 

Efter afsluttet projekt blev ”ø-tøjet” bortskaffet ved afbrænding.  

 

Adgang til bygninger med indeslutninger krævede en omklædning til ”inde-ø-tøj”, hvilket var et 

tøjskifte fra mørkt udetøj til hvidt tøj fra inderst til yderst.  

Det hvide tøj blev enten autoklaveret (gældende for bygning 45) eller kogt (gældende for øvrige 

indesluttede områder). Kogning foregik i en tøjkoger i bygning 22. 

Autoklavering, kogning og generel tøjvask blev varetaget af DTU-personale, som var instruerede i 

håndtering af tøj og udslusning fra bygningerne.  

3.9.3 Badning 

Ligesom med tøjskifte var badning en sikkerhedsforanstaltning for, at virus ikke blev medtaget fra 

Lindholm i tilfælde af utilsigtede hændelser.  

 

Alle, som havde haft ophold på sydøen skulle bade inden afgang fra Lindholm. Personer, som 

havde haft ophold inden for indeslutningerne (inde i bygningerne), skulle bade ud via sluserne 

tilknyttet indeslutningen. Gik personen herfra direkte til nordøen, kunne der skiftes til privattøj 

uden yderligere badning. Øvrige skulle bade på nordøen, inden skift til privat tøj. Badning på 

nordøen foregik i de eksisterende badfaciliteter og i opstillede badvogne.  

3.9.4 Morgenmøder 

Der blev dagligt afholdt morgenmøder af en varighed på ca. 30 minutter.  

Morgenmøderne havde til formål at sikre, at der ikke blev opstartet arbejder, som ikke var aftalt 

med BSO og byggeledelsen, samt at koordinere arbejdsopgaver med DTU-personalet, som varetog 

driften af øen.  

Morgenmøderne havde også til formål at vedligeholde forståelsen af vigtigheden af anvendte 

metoder og procedurer til sikring af, at indeslutninger forblev intakte. 

På morgenmødet blev følgende punkter til eksempel gennemgået: 

 

• Gårsdagens aktiviteter 

• De næste dage fremFrigivelse af bygninger eller områder for adgang 

• Færdsel/lukkede områder 

• Nedvask af områder med brandmeldere 

• Gravearbejder 

• Corona 
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• Hændelser 

• Personlige værnemidler 

• Udledning til killanlæg og rensningsanlæg 

• Indskrivning/udskrivning  

• Nye medarbejdere 

• Smitteerklæringer/fortrolighedserklæringer 

• Øvrige emner  

• Booking af leverancer/køretøjer på færgen 

 

Ved morgenmødet var repræsentanter for henholdsvis entreprenør, byggeledelsen, rådgiver og 

DTU-personale til stede. 

3.9.5 Vagt 

Lindholm havde døgnvagt gennem hele dekommissioneringsprojektet inklusive 

karantæneperioden. Døgnvagten var en del af DTU-CAS service personale og var Lindholms 

bådfører ved ekstra sejladser med DTU’s både Lindholm 2 eller Virus. Vagten var ligeledes en del 

af beredskabet ved uheld og i forbindelse med opvarmningen af bygningerne. Vagtordningen løb 

indtil 30. september 2020. 

3.9.6 Udstyr af øen 

Som sikring mod virusoverførsel til fastland fra udstyr og materiel fra Lindholm, blev der i 

forbindelse med projektet opstillet en procedure for registrering og frigivelse af udstyr og materiel, 

der skulle retur til Sjælland. Udstyr og materiel omfattede instrumenter fra bygningerne til 

overførsel til andre steder samt materiel og udstyr anvendt i forbindelse med dekommisioneringen, 

f.eks. teltmateriel og kaloriferer. Udstyr og materiel blev registreret i et kontrolsystem og frigivet i 

systemet af BSO inden udstyr og materiel blev færget til Sjælland. 

 

3.10 Sikkerhed og arbejdsmiljø 

 

Til dekommissioneringsprojektet var oprettet en sikkerhedsorganisation på Lindholm efter 

gældende regler. Til projektet var udpeget en Arbejdsmiljøkoordinator (AMK), der varetog 

sikkerhedsmøder opfølgning på APV’er, sikkerhedsrunderinger mv. for dekommissionerings-

aktiviteterne.  

DTU-personale på Lindholm var under hele projektet fortsat omfattet af DTU’s 

sikkerhedsorganisation, administreret af DTU-CAS’s personale. Derudover varetog DTU-personalet 

beredskabet på øen, blandt andet med enberedskabsvagt, der kunne sejle eventuelle 

tilskadekomne til fastlandet. 

 

På øen fandtes en helikopterlandingsplads, og procedure med tilkald og landing blev testet af i 

starten af projektforløbet.  

3.10.1 Kemikalier og værnemidler 

I projektet blev der arbejdet med flere forskellige kemikalier og farlige processer, hvilket gjorde 

sikkerhed og arbejdsmiljø til et fokuspunkt gennem hele projektet. Prioriteringen var 

personsikkerhed over virussikkerhed, hvilket betød, at i tilfælde af ulykker, der krævede akut 

udgang fra bygning eller akut behandling, blev virussikkerhed tilsidesat, og nødudgange blev 

anvendt uden bad- og omklædningsprocedure. Håndteringen af de forskelligartede kemikalier 

medførte brug af værnemidler, som afveg fra værnemidler anvendt på traditionelle byggepladser. 

Både virus- og personsikkerhed, herunder også anvendelse af værnemidler, blev derfor tydeligt 

kommunikeret ved bl.a. spilgennemgang, introduktion til opgaverne, morgenmøder, 

sikkerhedsmøder og indkaldte fællesmøder.  
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Sikkerhedsprocedurerne var beskrevet i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og i 

arbejdspladsvurderinger (APV’er) udarbejdet af den ansvarlige entreprenør. 

 

Ved aktiviteter af særlig farlig karakter blev sikkerhed, afspærringer og værnemidler gennemgået 

inden opstart af aktiviteten. Det omfattede bl.a. aktiviteter med håndtering af store mængder 

stærk base, kranarbejder ved teltrejsning og ved gasningerne af bygning 45, rabieslaboratoriet i 

bygning 28 og vaskeriet i bygning 27. Opgaverne blev gennemgået med enten 

arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK), byggeledelse eller BSO, der alle havde fokus på sikkerhed.   

Specielt ved gasning af bygning 45 blev der i forbindelse med planlægningen gennemført en 

risikoworkshop med deltagelse af alle de parter, der havde en rolle under gasningen, herunder 

entreprenør, byggeledelsen, BSO, DTU-personale, færgefolk og rådgivere. Der blev udarbejdet 

risikoanalyser, sikkerhedsprocedurer og tjeklister for forløbet. Inden opstart af gasningen blev alle 

parter samlet til et opstartsmøde med gennemgang af sikkerhedsprocedurer og tjeklister. 

 

Gasning med formalin var normalproceduren for desinficering i stalde og sluser i bygning 45 og 

historisk i den gamle formalinsluse i bygning 20 gl. I forbindelse med dekommissioneringen af 

bygning 45 blev der vurderet risiko for, at der i forbindelse med demontering kunne frigives 

formalin i mængder over den tilladte grænseværdi. Risikoen blev vurderet størst i de situationer, 

hvor bygningsventilationen var ude af drift. Alle medarbejdere i bygning 45 blev derfor instrueret i 

nødprocedurer ved ventilationssvigt. Hver morgen blev der endvidere testet for forekomst af 

formalin i luften, inden bygningen blev frigivet for dagens aktiviteter.   

Den gamle formalinsluse i bygning 20 gl., som blev holdt afspærret, samt formalinsluse og ko-

varesluse i bygning 45 blev nedvasket for methenaminaflejringer. Methenaminaflejringer var et 

restprodukt efter gasninger med formaldehyd og formalin. Methenaminaflejringer blev fjernet i den 

gamle formalinsluse for at sikre, at der ikke blev frigivet formalin under varmebehandlingen. I 

formalinsluse og ko-varesluse i bygning 45 blev aflejringer fjernet af hensyn til arbejdsmiljøet. 

 

 

 

 Foto af kollegaer i værnemidler og klar til at teste fri efter gasningsproceduren 

3.10.2 Rabiesvaccinationer 

Generelt var de virus, som der blev forsket i på Lindholm, kun veterinærpatogene virus, dog med 

undtagelse af rabiesvirus. Forskningen i rabiesvirus foregik i rabieslaboratoriet (28.0.017) i 

bygning 28. Rabies er potentielt dødelig for mennesker, hvis virus i tilstrækkelige mængder finder 

vej til blodbanen. 



 

Rapport: Dekommissionering af Lindholm  

Side 69 
 

Personer, som arbejdede i områder med risiko for rabiesvirus, skulle være rabiesvaccinerede inden 

opstart på arbejdet. Områder med risiko for forekomst af rabiesvirus var ud over rabieslaboratoriet 

i spildevandssystemet.  

DTU’s retningslinjer for vaccinering blev fulgt, hvilket var 3 vaccineindsprøjtninger på henholdsvis 

dag 1, dag 7 og dag 21/28. Vaccinedækningen blev kontrolleret ved blodprøve for test for 

antistoffer. Ved et antistofniveau svarende til minimum 4,0 IU/ml blev der givet tilladelse til 

arbejde i områder med risiko for forekomst af rabiesvirus.  

 

Efter en utilsigtet hændelse med overløb på en buffertank i killanlæg blev killrummet i bygning 45 

også kategoriseret som rabiesområde. Herefter blev adgang til killrummet kun tilladt med en 

godkendt rabiesvaccination.  

 

Under nedbrydningsarbejderne i rabieslaboratoriet i bygning 28 og i killrummet i bygning 45 blev 

der anvendt skærefaste handsker og beskyttelse af arme for at minimere risiko for skæreskader 

og dermed risiko for kontaminering af blodbaner med en eventuel forekomst af rabiesvirus.  

 

Ved pådragelse af sår eller rifter blev pågældende person sendt til læge for kontrol og til en 

vurdering af, hvorvidt personen skulle have en ekstra rabiesvaccination. Det var muligt at 

medbringe en dosis vaccine fra beredskabet på Lindholm til lægen, da vaccinen ikke var gængs. 

3.10.3 Hændelseskit 

Med henblik på hurtig håndtering af utilsigtede virushændelser blev der etableret 2 såkaldte 

hændelseskit. Disse blev placeret henholdsvis ved byggeledelsens kontor og ved et skur ved 

adgangsvejen til øen.  

Indholdet i hændelseskittet ved byggeledelsen bestod af følgende dele: 

 

• Hvide dragter 

• Gummihandsker 

• Blå futter 

• Diverse forskellige størrelser poser og sække samt strips 

• Virkon S afmålt til en 5%-blanding ved blanding med 10 l vand 

• 10 kg Virkon S 

 

Hændelseskittet ved skuret bestod af: 

 

• Dampspærrefolie og dampspærretape 

• En saks 

• Vandfaste krydsfinerplader 

• Tætningslister 

• Afspærringsbånd 

• Vandkande 

• Håndsprøjte 
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Foto af virus hændelseskit 

 

Placeringer af hændelseskittet blev introduceret til alle i forbindelse med introspillet. Endvidere 

blev alle instrueret i, at i tilfælde af en hændelse skulle man forblive på stedet og kalde på hjælp. 

Den tilkaldte hjælp kunne hurtigt medbringe hændelseskittet, således at involverede i 

virushændelsen kunne blive indkapslet i hvide dragter, blå futter og gummihandsker og sendt til 

badning i en af de indesluttede badefaciliteter. Den tilkaldte hjælp kunne herefter afspærre 

området og påbegynde inaktivering omkring hændelsen. Inaktiveringen kunne bl.a. bestå i en 

vædning med 5% Virkon S omkring hændelsesområdet og af eventuelt kontamineret tøj og 

materiel impliceret i hændelsen. 

3.10.4 Corona 

Under dekommissioneringen af Lindholm blev Danmark blev ramt af corona og nedlukninger i 

samfundet. Arbejdet på øen fortsatte, og der blev iværksat forholdsregler for bedst muligt at 

forhindre eventuel smittespredning. Følgende forholdsregler blev iværksat: 

 

• Begrænsning på antal personer i salonerne på færgen og opdeling i personalegrupper 

(bobler) på færgen 

• Ved spidsbelastninger, sejlads med både færgen og Virus for opretholdelse af adskillelse af 

medarbejdergrupper (f.eks. brandfolk under opvarmningerne) 

 

• Opsætning af spritdispensere før ombordstigning på færgen og på flere udvalgte steder på 

øen. 

• Ensretning af adgang til kantineområdet samt fjernelse af stole for at sikre indbyrdes 

afstand. 

• Opdeling af indgange og kontorpladser i kontorbygningen i forhold til grupperinger.  

• Brug af mundbind på færgen. 

• Brug af mundbind ved færden i kontorbygningen. 

• Ansættelse af medarbejder til flere gange dagligt at spritte håndtag osv. af på øen og på 

færgen. 

Brandfolk på Lindholm blev fasthold i egen ”boble” under deres tilstedeværelse på Lindholm, som 

sikring mod smitte af MSBR. (40 til 60 mand i rotation under opvarmning af bygning 20, 21 og 22) 

Herudover blev sundhedsmyndighedernes anbefalinger fulgt med hensyn til afstand og jævnlige 

test. Dekommissioneringen blev forskånet for smittetilfælde. 

3.10.5 Restriktioner/forholdsregler ved opvarmning og gasning 

Der blev indført restriktioner og forholdsregler af hensyn til personsikkerheden i forbindelse med 

de udførte varmebehandlinger. Bygningerne blev inden varmebehandling grundigt gennemgået for 

at kontrollere, at kemi var udtaget.  
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 Bygningerne blev også gennemgået for løse papirer o. lign., som ville kunne flyve rundt, når 

kaloriferernes blæsere blev aktiveret.  

Til detektering og alarmering ved eventuelt brand, blev mobile brandmeldere opsat i rummet 

mellem inderoverdækning og ydertelt. 

På ydertelte blev der opsat skiltning om, at varmebehandling pågik, og at der ikke var adgang til 

det opvarmede område. Der blev også udarbejdet en beredskabsplan med en varslingsliste, både i 

forhold til tekniske udfald på anlæg og i det tilfælde, at en brand blev konstateret.  

Som følge af branden i bygning 24 blev brandberedskab, under opvarmningen af de efterfølgende 

bygninger, opgraderet med tilstedeværelse af MSBR. MSBR var til stede på øen 24/7 under 

opvarmningen af bygning 26 og bygningerne 20, 21 og 22. 

 

I forbindelse med gasningen af bygning 45 blev der udarbejdet en tidsplan for gasningsdagen, så 

der var fuld klarhed over de aktiviteter, som skulle ske og deres afhængighed.  

Antallet af personer, som var på øen, når gasningen blev igangsat, blev minimeret til et absolut 

minimum, og alle håndværkere og DTU-ansatte, som ikke var en del af gasningsteamet, blev 

derfor sendt fra øen, inden gasningen blev igangsat.  

Under gasningen var der etableret spærring rundt om bygningen, og der blev løbende taget 

målinger for eventuelt udslip af formalingas.  

 

3.11 Logistik og planlægning 

 

Dekommissioneringen krævede en nøje planlægning af, i hvilken rækkefølge afviklingen af 

faciliteten på Lindholm skulle ske. Der var til stadighed mange bindinger til f.eks. forsyninger og 

slusefunktioner, samtidig med at der skulle nedlukkes, demonteres og desinficeres. Dette i takt 

med øvrige aktiviteter, herunder etablering af varmeanlæg i og uden for bygninger og opbygning 

af konstruktioner og telte for varmebehandling af en stor del af bygningsmassen mv. Logistik og 

planlægning blev yderligere påvirket af at aktiviteterne foregik på en lille ø med mange mennesker 

på et begrænset areal, kranarbejder, færgetransport, begrænsning på el-effekten, corona-

restriktioner, vind og vejr og en lille snestorm, flagermus og aktiviteter efter en brand. 

3.11.1 Flagermus og svaler 

Der var spottet op til 6 forskellige flagermusarter -på Lindholm og dermed også sandsynlighed for 

ynglende og overvintrende flagermus i bygningsmassen. I samarbejde med naturstyrelsen blev der 

udarbejdet en plan for håndtering og udslusning af flagermus. 

Naturstyrelsen foreskrev, at flagermus skulle udsluses, førend bygningerne blev varmebehandlet. 

Udslusningen foregik ved, at der er i forbindelse med etableringen af teltkonstruktioner, blev opsat 

sluser, som blev opbygget af lægter og kraftig plast. Sluser var designet således, at flagermus 

havde mulighed for at flyve ud, men ikke ind igen.  

 

 

Foto af flagermusslusen på teltet til bygning 24. 
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Naturstyrelsen angav 2 årlige udslusningsperioder, hvor flagmus var aktive og ikke ynglede. 

Udslusningen skulle foregå i disse perioder. Disse ”flagermusvinduer” havde stor indvirkning på 

planlægningen af udførelsestidsplanen. Udslusningsperioderne var henholdsvis i foråret fra den 2. 

april til den 31. maj og i efteråret fra den 1. september til den 31. oktober.  

 

Der blev etableret sluser inden for ”flagermusvinduet” på de telte, som overdækkede bygning 24, 

26 og 28. For bygningerne 20, 21 og 22 blev tidsplanen forskudt bl.a. som konsekvens af branden. 

Derfor var det ikke muligt at anvende helt samme metode for udslusning, som havde været 

benyttet på bygning 24, 26 og 28. I stedet blev der opsat plastafdækninger på udvalgte steder på 

bygningerne efter anvisninger af en flagermusekspert. Efter en periode blev de pågældende steder 

forseglet. 

 

På bygning 24 og 26 blev telte sat op, mens svaler var ved at bygge reder. Der blev derfor opsat 

løsthængende plaststrimler langs bygningers udhæng for at afskrække svalerne mod redebygning.  

 

 

Foto af ”svale- afskrækningsstrimler” 

 

3.11.2 Færge 

 

Færgedriften var en kritisk funktion i forhold til dekommissioneringens fremdrift, og færgens 

kapacitet samt vejrlig havde indflydelse på den daglige planlægning. For transport af alt andet end 

persontransport var færgen eneste mulighed for transport og dermed også en betydelig 

projektrisiko. 

 

Nyttig længde af vogndæk var ca. 25 m. 

Bredde var 2,5 m.  

Højde var 4,05 m.  

Ved lavvande, ca. ½ meter under normal vandstand, blev der ikke overført tunge køretøjer. 

 

Færgen blev maks. belastet med:  

Forvogne med 3 aksler, maks. 24 tons totalt  

Forvogne med 4 aksler, maks. 32 tons totalt, forudsat at kun 3 af de 4 aksler belastede 

broklappen ad gangen ved ombordkørsel.  
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Færgen sejlede dagligt fra kl. 7 til kl. 16 mandage til torsdage og fra kl. 7 til kl. 15 fredage ifølge 

en forud defineret sejlplan. Sidst i forløbet blev sejlplanen mere behovsstyret som følge af den 

store mængde materiel, der skulle fragtes af øen ved dekommissioneringens afslutning. 

3.11.3 Tekniske anlæg og forsyninger 

Driften af de tekniske anlæg i kritiske bygninger blev opretholdt helt frem til, at desinficering var 

afsluttet. HEPA-filtre på ventilationsanlæg blev testet initialt i forløbet til sikring af at filtre fortsat 

var intakte som barrierer for indeslutningerne. Frem til opstart karantæne, blev der opretholdt 

indadgående luftflow i indeslutninger, enten med den eksisterende bygningsventilation eller med 

nyetablerede udsugningsanlæg.  

Killanlæggets drift skulle ligeledes opretholdes for at sikre, at alt kontamineret spildevand kunne 

gennemgå en prædefineret opvarmningsbehandling for inaktivering af virus. Dette betød, at 

dampanlægget, som forsynede killanlægget og autoklaven med damp, var i drift til langt hen i 

forløbet. 

Driften af vandværket blev opretholdt gennem hele forløbet til forsyning af vand til badning og 

sanitet på hele øen.  

Driften af rensningsanlægget blev ligeledes opretholdt for, at spildevand kunne overholde de 

opstillede krav til udledning til Stege Bugt gennem hele projektet.   

3.11.4 Kemikalietransporter 

I bygningerne stod en større mængde kemikalier, som blev fjernet før entreprenørerne opstartede 

demontering og desinficering samt varmebehandling. Fortum Waste Solutions A/S, med base i 

Nyborg, blev bestilt til at håndtere al kemi, også ud fra et viruskritisk aspekt.  

Der blev udarbejdet procedurer for, hvordan udslusning og håndtering af kemi skulle foregå. DTU-

personalet varetog desinficering og udslusning, og Fortum sørgede for nedpakning for transport til 

Fortums forbrændingsanlæg i Nyborg. Nedpakning foregik i såkaldte spændelågsfade.  

I og med at kemien skulle fragtes både til lands og til vands, blev der udarbejdet transportsedler 

både i forhold til ADR (konvention om international transport af farligt gods på vej) samt IMDG 

(International Maritime Dangerous Goods Code). Transportere var koordineret med 

færdselsstyrelsen, beredskabsstyrelsen, FVST og søfartsstyrelsen. Da reglerne for transport til 

vands på nogle områder er anderledes end for transport til lands, betød dette bl.a., at visse 

kemifraktioner ikke måtte transporteres med den samme færgeafgang som nogle af de øvrige 

kemifraktioner.  

Ud fra en risikovurdering af, at der potentielt stadig kunne forefindes virus i/på til trods for den 

udførte desinficering af beholderne, blev kemien fragtet til Fortum til straks-indfyring. Indfyringen 

blev verificeret af en medarbejder fra projektet, som fulgte transporten til Nyborg og overværede 

den efterfølgende indfyring. 

3.11.5 Branden 

Der opstod en voldsom brand under varmebehandlingen af bygning 24. Branden opstod natten til 

den 7. juli 2020. Bådføreren fik alarmering og kunne umiddelbart ved rundering rundt om 

bygningen ikke konstatere brand. Bådføreren hentede herefter en kollega fra DTU-CAS på havnen i 

Kalvehave med henblik på ekstra kontrol af alarmer og eventuel afstilling af alarm. Ved den fælles 

besigtigelse kunne bådfører og DTU-CAS medarbejder nu konstatere, at der var flammer i 

bygningens sydøstlige hjørne. Brandvæsnet, BSO, DTU-CAS og DTU-beredskab, blev alarmeret. 

Samtidig blev færgeførerne kontaktet for at sikre, at der var færgedrift til brandvæsnets køretøjer 

fra Kalvehave Havn.  

Brandvæsnet og BSO tog med den første færge. BSO ansvar var at sikre virussikkerheden under 

slukningsarbejdet. BSO kunne ved dialog med beredskabsvagten, guide brandvæsnet til, hvilke 

indgange de bedst kunne benytte, og hvordan de skulle forholde sig til tøjskifte, når de kom ud af 

bygningen, og slukningsarbejdet var afsluttet  

Bygning 24 var forbundet med bygning 28 og bygning gl. 20 via gangbroer. Da branden var 

opstået meget tæt på gangbroen til bygning 28, og da vindretningen blæste imod denne bygning, 
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fik branden hurtigt bredt sig til 1. salen af bygning 28. Senere bredte branden sig også til 

gangbroen imod bygning gl.20, hvorfor det nu var vigtigt for brandvæsnet at sikre, at branden 

ikke bredte sig via gangbroen og fik fat i bygningerne 20 og 21.  

Da branden var slukket, stod det klart, at bygning 24 var så godt som helt nedbrændt. Kun 

ydervæggene stod tilbage. 1. salen på bygning 28 samt begge gangbroer var nedbrændt.  

Ved branden var bygning 28 dekontamineret og manglede blot 1 dag for at have overstået 

karantænen. Bygning 24 var nedvasket, og opvarmningen var påbegyndt, og sammenholdt med 

bygningens risikoklassificering kunne BSO konkludere, at der ikke havde været risiko for 

virusudslip som konsekvens af branden i bygning 24 og 28. Med bygning 24, nedbrændte centrale 

forsyninger til Lindholm, herunder transformerstationen. 

 

Politiet foretog efterforskning for at fastlægge brandårsagen.  Politirapporten angiver at 

brandårsagen sandsynligvis var et overophedet leje i motoren i en varmekaloriefer, der antændte 

brandbart materiale. [ref.: 4.12.1 – 4.12.2] 

 Spildevand og håndtering 

Visse kloakstrækninger var for utætte til den planlagte kemiske behandling og blev i stedet støbt 

til med beton. Rent logistisk foregik opfyldninger med beton over længere tid, og opfyldninger 

betød også, at tilknyttede badfunktioner i de berørte indeslutninger ikke kunne anvendes. Dette 

medførte et behov for etablering af nye badfaciliteter, inklusive slusefunktion for omklædning før 

og efter bad.  

 

Øens spildevandsbehandling foregik i killanlægget i bygning 45. Dette område blev ligeledes 

behandlet, hvorfor killanlægget på et tidspunkt blev taget ud af funktion. Ved nedlæggelse af 

killanlægget var det ikke længere muligt at behandle spildevandet fra de indesluttede områder. 

Derfor blev der opbygget et buffersystem til kemisk inaktivering af spildevand fra den etablerede 

badsluse.  

 Varmebehandling af bygning 20, 21 og 22 i vinterkulde 

Designgrundlaget for varmebehandling var lagt ud for en udetemperatur på minimum 0°C, og 

udbudstidsplanen tog højde for, at varmebehandlinger ikke blev gennemført om vinteren. Som 

følge af branden i bygning 24 skred den overordnede tidsplan, og varmebehandlingen af bygning 

20, 21 og 22 blev i stedet foretaget i februar, hvad der viste sig at være den koldeste periode af 

vinteren. Som følge af tidsplanforskydningen og dermed forventningen om lave udetemperaturer 

under varmebehandlingen blev inderoverdækningens isoleringsgrad øget fra 1 til 2 lag 

vintermåtter, og der blev anvendt en type ydertelt, som havde oppustelige linere. Desuden blev 

der forberedt en løsning med mulig opstilling af ekstra kaloriferer imellem yder- og indertelt, hvis 

udetemperaturen viste sig at blive meget lav, og/eller hvis der kom stærk vind. Løsningen med de 

ekstra tiltag blev ikke nødvendig.  

 

Vinterkulden betød også frostsikring af brandberedskabet. Frostsikringen betød opstilling af et 

opvarmet telt til brandmaterielet.  

 Ændrede forsyningsforhold som følge af branden 

Bygning 24 fungerede som hovedbygningen for en lang række essentielle forsyninger til de øvrige 

bygninger, bl.a. hovedtransformer, nødgenerator, hovedelforsyningstavlen, kedelhus, 

vandbehandlingsanlæg og dampanlæg til autoklave og killanlæg samt trykluft til 

forbrændingsovnen og til spjæld på ventilationsanlæg.  

Der blev prioriteret etablering af strøm med flere decentrale generatorer til de mest kritiske 

bygninger og funktioner, således at der hurtigst muligt kunne genoprettes et kontrolleret luftskifte 

i bygningerne. Indtil da var der ingen adgang til disse bygninger. Retablering og efterfølgende 

adgang blev aftalt med BSO og efter udstukne nødprocedurer.  
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Efter en hurtig genopretning af strøm med generatorer til de mest kritiske bygninger og faciliteter 

blev der kørt en transformerstation til øen som erstatning for den brændte hovedforsyning. Nye 

hovedtavler, undertavler blev etableret og kabler blev trukket til strategisk udvalgte steder og 

herfra videre til de respektive bygninger.  

Ligeledes blev der opsat en mobil dampgenerator ved bygning 45 til drift af autoklave og killanlæg 

i bygningen.  

 Asbestoprydning som følge af branden 

Som følge af spredning af asbest fra bl.a. eternittaget på bygning 28 blev der opstartet et 

oprydningsarbejde efter branden med indsamling af det fragmenterede eternittag. Dansk 

Miljøanalyse udarbejdede en rapport, som beskrev, hvor der skulle foregå opsamling og 

oprensning. BYGST entrerede med en nedrivningsentreprenør, som fik til opgave at fjerne eternit 

på området samt sikre bygningerne mod nedstyrtning. Desuden omfattede entreprisen nedtagning 

af resterne af nedbrændte gangbro imellem bygning 24 og bygning gl. 20 samt afskærmning af 

hele brandtomten med hegn. 

Efter sikring af bygningerne fik entreprenøren under dekommissioneringen adgang til nedtagning 

af stilladser og ydertelt omkring den brændte bygningsmasse. Både stilladser og teltdele var helt 

eller delvist beskadiget ved branden. Nedtagningen af konstruktionen for yderteltet blev 

besværliggjort af, at statikken i konstruktionen ikke var intakt, og at befæstningen og 

monteringsskinner for teltets tagsektion var destrueret. 

 

3.12 Drift efter den 30. marts 

 

Efter den 30. marts 2021, hvor projektet havde afsluttet de sidste dekontamineringsopgaver, stod 

enkelte bygninger fortsat i karantæne. FVST’s krav var overvågning af bygningerne i hele 

karantæneperioden.  

Der var derfor i perioden fra den 30. marts 2021 til den 30-09-2021 opsat overvågning både i 

form af kameraer og bevægelsescensorer, som udløste en alarm ved registrering af bevægelse.  

 På kysten rundt på øen blev der opsat tydelig skiltning om, at adgang til øen var forbudt, og der 

blev ført log og uddelt adgangskort til de personer, som havde et ærinde på øen. 

 

3.13 Dokumentation for udførelse og kvalitetskontrol 

 

Dokumentation for udførelsen blev udarbejdet som en samling af kontroller. Kontrollerne blev 

udført af entreprenørerne, tilsyn udført af Rambøll, rapportering af hændelser udarbejdet af BSO-

teamet samt dokumentation for afvigelser og planlagte ændringer i forhold til det fastlagte i 

procesplanen. 

 

Da intet måtte fjernes fra indeslutningsområderne, blev al dokumentation af aktiviteterne og andre 

registreringer på sydøen udført på iPads, der var dedikeret til de forskellige områder - inde samt 

ude. I projektet blev det valgt at bruge IT-systemet Dalux. Dalux blev opsat, så de forskellige 

brugere havde adgang til forskellige registreringstyper. Derved havde alle, der havde opgaver, 

tilsyn eller anden opfølgning i forbindelse med dekontamineringen, mulighed for at udarbejde 

dokumentation af fremdrift og udførelse. 

 

I Dalux var det muligt for hver enkelt kontrol, tilsyn, afvigelse eller notat at oprette en registrering 

med billeder, notater, lokation for registrering og referencer til tegninger, hvilket gjorde det 

overskueligt at følge op på, søge på samt kontrollere fremdrift og kvalitetskontrol. 
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3.13.1 Entreprenørkontrol 

Som dokumentation for udførelsen blev der udarbejdet kontrolskemaer, der blev udfyldt af de 

udførende. Skemaerne blev uploadet på Dalux. Entreprenørens kontrolskema var opbygget med 

kontrolpunkter for alle arbejdsopgaver. Dermed kvitterede entreprenøren i detaljer på daglig basis 

for de aktiviteter, der var gennemført. I størst muligt omfang blev udførelsen dokumenteret med 

billeder. Som en del af kontrollen ved henholdsvis blanding af kemi, registreringer af pH-værdier, 

optælling af beholdere ved udslusning og tilsvarende kontroller blev der anvendt printede 

hjælpeskemaer. Billeder af skemaerne blev efter udfyldelse uploadet som registreringer på Dalux. 

 

Kontrolskemaerne var opdelt henholdsvis i bygninger og i følgende discipliner: Kemisk 

inaktivering, kloak, opstilling af telt, etablering af ventilation og miljøhåndtering.  

 

Som en del af den afsluttende kontrol af hvert entreprenørkontrolskema blev det kontrolleret, at 

alle kontrolpunkter i skemaet var udfyldt, og at alle aktiviteter i kontrolskemaerne var gennemført. 

 

Kontrolskemaer blev kontrolleret inden opstart af den næste fase i dekontamineringen, f.eks. blev 

det sikret, at al kemisk desinficering i et område eller bygning var afsluttet inden opstart af 

gasning eller varmebehandling. 

3.13.2 Tilsynskontrol 

Som del af dokumentation for udførelsen blev der ført tilsyn med entreprenørens arbejde. Til 

tilsynet var der udarbejdet tilsynsskemaer. Tilsynsskemaerne var ligesom kontrolskemaerne 

uploadet og blev udfyldt på Dalux. Tilsynsskemaerne var opdelt i følgende tilsyn: Kemisk 

inaktivering opdelt pr. zone eller bygning, spildevand pr. bygning, kloak samlet Lindholm, kemisk 

inaktivering af ventilation i bygning 45, el til opvarmning, ventilation til opvarmning, opstilling af 

varme til opvarmning samt miljø og affald. 

 

Tilsynsskemaerne blev tjekket inden opstart på næste fase sammen med entreprenørens 

kontrolskemaer for at sikre, at projektet var klar til næste fase. 

3.13.3 Afvigelsesstruktur 

Ved afvigelser observeret i forbindelse med tilsyn eller ved anden opfølgning blev disse registreret 

og oprettet i Dalux af Rambøll-tilsynet. Afvigelser blev oprettet med afvigelsesfakta og forslag til 

afhjælpning. Afvigelser blev sendt til BSO, som havde mulighed for at kommentere eller foreslå 

yderligere handling. Afvigelserne blev herefter videresendt i Dalux til entreprenøren. Afvigelserne 

blev lukket efter, at entreprenøren havde udbedret og kommenteret på udførelsen. 

3.13.4 Projektændringsnotater 

Projektændringer i forhold til det originale projekt (arbejdsbeskrivelser og rettelsesblade i 

udbudsmaterialet) blev formelt kommunikeret fra Rambøll til entreprenøren via 

projektændringsnotater. Rambøll-tilsynet oprettede projektændringen i Dalux med beskrivelse af 

ændringen. Projektændringen blev godkendt i Dalux af BSO, inden den blev sendt videre til 

entreprenøren. Projektændringerne fremkom f.eks. efter en mere detaljeret gennemgang af 

arbejdet på stedet eller efter anmodninger eller kommentarer fra FVST. Ændringer, der afveg fra 

eller påvirkede de aftalte metoder og detaljer beskrevet i kravsdokumenterne, herunder 

procesplanen, blev håndteret med et FVST-ændringsnotat. FVST-ændringsnotater blev udarbejdet 

til FVST, der sagde god for ændringen, inden den blev oprettet som et projektændringsnotat i 

Dalux.  

3.13.5 Hændelseslog 

Alle typer af hændelser blev indberettet og oprettet i en log af BSO. Alle på projektet havde ansvar 

for at indberette. Hændelser var alt uventet, der skete på pladsen under 

dekommissioneringsprojektet. Som eksempler var f.eks. personer, der afveg fra en 
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omklædningsprocedure. Eller en person, der uforvarende havde været tæt på klovbærende dyr 

efter arbejde i MKS-området. Eller en smadret rude til et indeslutningsområde. BSO udarbejdede 

beskrivelser af hændelserne, udførte en risikovurdering og fastlagde eventuel korrigerende 

handling. FVST blev involveret efter behov, vurderet af BSO.  

3.13.6 Rapportering 

Efter afsluttet dekontaminering af en bygning blev ovenstående dokumenter for bygningen samlet 

og beskrevet i en verifikationsrapport. Verifikationsrapporten blev udarbejdet af Rambøll og 

godkendt i projektet af tilsyn, BSO og institutdirektør. Som det overordnede 

godkendelsesdokument blev der udarbejdet en afleveringsrapport. Afleveringsrapporten var en 

konklusionsrapport, der refererede til verifikationsrapporten og de underliggende bilag. 

Afleveringsrapporten blev godkendt af tilsyn, BSO og institutdirektør inden fremsendelse til 

afsluttende godkendelse i FVST. 

 

3.14 Projektorganisation 

 

På projektet har der været flere forskellige parter samlet for udførelse af projektet. Nedenfor er 

kort en beskrivelse af de forskellige parter og deres rolle i projektet. 

3.14.1 DTU VET 

DTU Veterinærinstituttet var bruger af Lindholm og det ansvarlige institut for virussikkerheden på 

Lindholm. DTU VET-institutdirektør var derfor øverste ansvarlig for virussikkerheden hos DTU og 

ansvarlig for rapporteringen overfor FVST, som den fagligt kompetente myndighed i Danmark for 

overvågning af de virus, der har været håndteret på Lindholm. DTU VET-institutdirektør er derfor 

DTU’s projektejer for dekommissioneringsprojektet og samtidig chef for medarbejdergrupperne på 

Lindholm. 

Medarbejderne på Lindholm bestod af flere forskellige faggrupper. 

Faggrupperne bestod af BSO og BSA (ansvarlige i forhold til virussikkerheden), sekretær (ansvarlig 

for bl.a. vagtplaner for bådførerne), bådførere (ansvarlige for bådførervagten uden for alm. 

arbejdstid), færgeførere (ansvarlige for den daglige drift af færgen) samt servicepersonale 

(ansvarlige for rengøring, vaskeri og hjælp til forfaldent arbejde i bygningerne). BSO 7/24 

beredskab xxx 

3.14.2 DTU CAS 

DTU VET havde uddelegeret dekommissionering af Lindholm til DTU CAS. Det betød, at DTU CAS-

ledelse stod som bygherre på projektet. DTU CAS stillede DTU’s projektledelse bestående af 

styregruppe, projektleder samt en daglig koordinator på Lindholm til koordinering af bygherres 

opgaver og daglig sparring med byggeledelsen. 

 

Campus Service stod for den daglige drift på Lindholm og for at sikre, at alt lige fra ventilation til 

rensningsanlæg kørte. DTU CAS-medarbejdere skiftedes til at have beredskabsvagten. Vagt kunne 

til enhver tid tilkaldes ved svigt på de tekniske anlæg samt havde beredskabet i tilfælde af 

eventuelle ulykker på øen. 

3.14.3 Tscherning 

Tscherning var hovedentreprenør på projektet og havde derfor ansvaret for projektets udførelse, 

herunder styring af deres underentreprenører, udarbejdelse af kontrolplaner, gennemførelse af 

egenkontrol. 

Tscherning stillede med projektledelse, pladsformand, kvalitetsansvarlig samt underentreprenører.  
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3.14.4 Rambøll  

Rambøll var rådgiver på projektet. Rambøll har udarbejdet projektmaterialet. Rambøll har 

endvidere varetaget det daglige tilsyn og byggeledelse på pladsen, ligesom Rambøll har varetaget 

rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Rambøll har yderligere stået for opsamling på 

dokumentationen for dekommissioneringen og udarbejdelse af afsluttende rapporter til FVST. 
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Illustration af organisationsdiagram for Lindholm projektet 

 

3.15 Interessenter 

 

Projektet har haft flere udefra kommende samarbejdspartnere og interessenter med indflydelse på 

projektet. De vigtigste var Fødevarestyrelsen (FVST), Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen, 

Søfartsstyrelsen og Bygningsstyrelsen (BYGST). 

 

Fødevarestyrelsen (FVST) 

FVST har i forbindelse med dekontamineringen foretaget en veterinærfaglig vurdering og 

rådgivning vedrørende dekontamineringsspørgsmålet. FVST har løbende foretaget en vurdering af, 

om de dekontamineringsmetoder, som DTU har fremlagt, er tilstrækkelige til at eliminere risikoen 

for spredning af virus til dyr og mennesker. FVST var endelig godkendende myndighed for valg af 

metoder og godkendelse af udført dekontaminering. Valg af metoder og opdeling i risikoklasser 

foregik således i tæt dialog mellem FVST, DTU-VET og projekt-teamet. På baggrund af DTU-VET og 

dialogen med FVST blev kravs-dokumenterne udarbejdet og accepteret af begge parter inden 

opstart af arbejdet [ref.: 4.11.1 – 4.11.6]. 

 

FVST blev inddraget i forbindelse med hændelser, hvor BSO vurderede, at der var risiko for 

virusudslip, f.eks. i forbindelse med branden. FVST blev yderligere inddraget i forbindelse med 

ændringer i udførelsen, der var betydende i forhold til de aftalte metoder. 

Som opfølgning og oplysning inden godkendelse deltog FVST i opfølgningsmøder og besøg på 

Lindholm under udførelsen [ref.: 4.11.7 – 4.11.14]. 
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Som afslutning har FVST gennemgået og godkendt afleveringsrapporter for de enkelte bygninger, 

kloaksystemet, fællesfunktioner og Lindholm samlet [ref.: 4.11.5, 4.11.8]. 

 

Naturstyrelsen 

Der er tidligere registreret flagermus på Lindholm. Flagermus er fredet. Projektet havde derfor en 

dialog med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen udarbejdede et notat med en anvisning af sluser til 

udslusning af flagermus og udstikning af et tidsmæssigt vindue, hvor flagermus er aktive og kan 

udsluses. Naturstyrelsen førte tilsyn med sluserne [ref. 4.10].  

Ved tilsyn på Lindholm påtalte Naturstyrelsen samtidig antallet af svaler. Svaler skulle ligeledes 

beskyttes, hvorved der blev truffet aftale om, at der skulle ophænges flagrende plast fra tagrender 

og andre oplagte svaleredepladser på de bygninger, der skulle opvarmes.  

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen var bl.a. inddraget under udførelsen i forbindelse med transport af farlige stoffer 

til og fra Lindholm. Dialog med Søfartsstyrelsen blev håndteret af ansvarlig færgefører og DTU. 

 

Vordingborg Kommune 

Projektet var i dialog med Vordingborg Kommune i forbindelse med afklaring af 

fredningsspørgsmål på bygninger, anvendelse af kemikalier, udledning fra rensningsanlæg, 

udsivning fra kloakker til jord samt anmeldelse og anvisning i forbindelse med affald. Anmeldelse 

af affald foregik i dialog mellem kommunen og entreprenør. Øvrige spørgsmål foregik i dialog 

mellem DTU CAS og kommunen [4.9.1- 4.9.6]. DTU afholdt of Vordingborg kommune afholdt 

lukkesyn efter afsluttet dekommisionering. 

 

Bygningsstyrelsen (BYGST) 

BYGST er ejer af Lindholm og bygningerne på Lindholm. BYGST stod i projektet som modtager af ø 

og ejendomme efter afsluttet dekommissionering. BYGST var ikke involveret i dekontamineringen. 

Dialog med BYGST var henlagt til DTU CAS-ledelse og DTU-direktør. BYGST var til stede på 

Lindholm i forlængelse af branden og havde ansvaret for brandtomten. 

 

 

Dagbladet 30. marts 2020 
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4 Referencer 

4.1 Kravsdokumenter 

4.1.1 Brugerspecifikation og procesplaner 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

4.1.1.1 Brugerspecifikation L_DTU Dekom_Bruger Specifikation 

Inaktivering 
6.0/28.04.2020 

4.1.1.2 Procesplan Lindholm L_DTUDEKOM_Proces plan FVST, version 

2e 
2e/25.05.2020 

4.1.1.3 Procesplan kloak L_DTUDEKOM_Proces Plan FVST kloak, 

version 3 
3.0/16.03.2020 

 

4.1.2 Risikoanalyser 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

4.1.2.1 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

20 ny 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_Ny20, 

version 2.0 rev A 09.09.2019 

4.1.2.2 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

20 gl 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_gl20, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.3 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

21 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_21, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.4 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

22 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_22, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.5 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

24 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_24, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.6 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

26 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_26, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.7 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

27 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_27, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.8 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

28 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_28, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.9 Risikoanalyse, 

Inaktivering, bygning 

45 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_45, 

version 2.0 07.03.2019 

4.1.2.10 Risikoanalyse, 

Inaktivering, kloak 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_Kloak, 

version 1.3 
16.03.2019 

4.1.2.11 Risikoanalyse, 

Inaktivering, kanaler i 

jord 

L_DTUDEKOM_RISIKOANALYSE_Kanaler i 

jord, version 2.0 20.05.2019 
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4.1.3 Virusoversigter 

 

Ref. nr. Tegning Tegningsnummer Version 

4.1.3.1 Etageplan, Oversigt over vira i bygninger, kælder LH0EKL-Virus 2019.06.06 

4.1.3.2 Etageplan, Oversigt over vira i bygninger, 

stueplan 

LH0EST-Virus 
2019.06.06 

4.1.3.3 Etageplan, Oversigt over vira i bygninger, 1.sal LH00E1-Virus 2019.06.06 

4.1.3.4 Etageplan, Oversigt over vira i bygninger, 2. sal LH00E2-Virus 2019.06.06 

4.1.3.5 Etageplan, oversigt over vira krybeloft LH00EX-Virus 2019.06.06 

 Kloaktegninger – se reference   

4.1.4 Metodeoversigter 

 

Ref. Nr. Tegning Tegningsnummer Version 

4.1.4.1 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – kælder 

LH0EKL-RM 
2021.05.05 

4.1.4.2 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – stueplan 

LH0EST-RM 
2021.05.05 

4.1.4.3 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – 1. sal 

LH00E1-RM 
2021.05.05 

4.1.4.4 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – 2. sal 

LH00E2-RM 
2021.05.05 

4.1.4.5 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – 3. sal 

LH00E3-RM 
2021.05.05 

4.1.4.6 Etageplan, Inaktiveringsmetoder og 

risikoklassificering – krybeloft 

LH00EX-RM 
2021.05.05 

4.1.4.7 LH-KLOAK-Risikovurdering_zone 

 

- 

- 

2020.03.05 
 

4.1.4.8 LH-PID-KLOAK-Metodeoversig - 2020.03.05 

4.1.5 Karantæneoversigter 

 

Ref. nr. Tegning Tegningsnummer Version 

4.1.5.1 

 

Plantegning med karantæneangivelser – 

Kælderplan 

LH0EKL-KAR rev. 1 - 2020-
08-24 

4.1.5.2 

 

Plantegning med karantæneangivelser – Stueplan LH0EST-KAR rev.2 - 2020-
09-28 

4.1.5.3 

 

Plantegning med karantæneangivelser – 

krybelofter 

LH00EX-KAR rev. 1 - 2020-
08-24 

4.1.5.4 

 

Plantegning med karantæneangivelser – 1. sal LH00E1-KAR rev.2 - 2020-
09-28 

4.1.5.5 

 

Plantegning med karantæneangivelser – 2. sal LH00E2-KAR rev.2 - 2020-
09-28 

4.1.5.6 

 

Plantegning med karantæneangivelser – 3. sal LH00E3-KAR rev. 1 - 2020-
08-24 

4.2 Forståelsespapir mellem BYGST og DTU 

 

Ref. nr. Dokument Version 
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4.2.1 DTU Forståelsespapir om dekommissionering af Lindholm 27. februar 2020 

 

4.3 Afleverings- og verifikationsrapporter 

4.3.1 Verifikationsrapporter 

 

Ref. nr. Område/bygning Rapportnavn Version/Rapportdato 

4.3.1.1 Bygning 26 L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 26 

1.0 / 2021.03.08 

4.3.1.2 Bygning 28 L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 28 

1.0 2021.02.08 

4.3.1.3 Bygning 24 L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 24 

1.0 / 2021.03.18 

4.3.1.4 Bygning 27 L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 27 

1.0 / 2021.03.09 

4.3.1.5 Bygning 20 gl, 20 

ny, 21 og 22  

L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 20+21+22 

1.0 / 2021.03.23 

4.3.1.6 Bygning 45 L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

bygning 45 

1.0 / 2021.05.05 

4.3.1.7 Udvendig kloak L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

Kloak 

2.0 / 2021.05.17 

4.3.1.8 Fælles funktioner L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- 

Fællesfunktioner 

2.0 / 2021.09.13 

4.3.2 Afleveringsrapporter 

 

Ref. nr. Område/bygning Rapportnavn Version/Rapportdato 

4.3.2.1 Bygning 26 L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 26 

1.0 / 2021.03.08 

4.3.2.2 Bygning 28 L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 28 

1.0 / 2021.02.08 

4.3.2.3 Bygning 24 L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 24 

2.0 / 2021.04.28 

4.3.2.4 Bygning 27 L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 27 

2.0 / 2021.04.28 

4.3.2.5 Bygning 20 gl, 20 ny, 

21 og 22  

L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 20+21+22 

1.0 / 2021.03.23 

4.3.2.6 Bygning 45 L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

bygning 45 

2.0 / 2021.05.10 

4.3.2.7 Udvendig kloak L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

Kloak 

2.0 / 2021.05.17 

4.3.2.8 Fælles funktioner L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

Fællesfunktioner 

1.0 / 2021.05.17 

4.3.2.9 Samlet Lindholm L_DTUDEKOM_Afleveringsrapport- 

Samlet Lindholm 

1.0 / 2021.05.18 

4.3.3 FVST-ændringsnotater 

 

Ref. nr. Dokument Version 

4.3.3.1 Fødevarestyrelsesnotatet - J.nr. 2019-14-81-00212 12.12.2019 
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4.3.3.2 Ændringsnotat 1 - Ændret metode for nedvaskning af stalde 27.02.2020 

4.3.3.3 Ændringsnotat 2 - Bygning 45, MKS 01.07.2020 

4.3.3.4 Bilag til ændringsnotat 2 25.05.2020 

4.3.3.5 Ændringsnotat 3 - Bygning 24 kloak 11.06.2020 

4.3.3.6 Ændringsnotat 4 - Karantæne varmeudstyr 11.06.2020 

4.3.3.7 Ændringsnotat 5 - Bygning 26 kloak 10.07.2020 

4.3.3.8 Ændringsnotat 5 - Bygning 26 kloak - tillæg 13.08.2020 

4.3.3.9 Ændringsnotat 6 - Karantæneperiode efter opvarmning + bilag 1-8 26.06.2020 

4.3.3.10 Ændringsnotat 7 - Spildevand bygning gl og ny 20, 21 og 22 15.07.2020 

4.3.3.11 Ændringsnotat 7 - Tillæg bygning 22 26.10.2020 

4.3.3.12 Ændringsnotat 7 - Tillæg bygning gl 20 27.10.2020 

4.3.3.13 Ændringsnotat 7 - Tillæg bygning 21 + dyrelægeomklædning 17.11.2020 

4.3.3.14 Ændringsnotat 7 - Tillæg Koger Nord 11.01.2021 

4.3.3.15 Ændringsnotat 8 - Bygning 20 ny, 20 gl, 21,22 og 26, ventilation af 

teknikloft under opvarmning 
15.10.2020 

4.3.3.16 Ændringsnotat 9 - Behandling af ingeniørgang  24.11.2020 

4.3.3.17 Ændringsnotat 10 - Kloak 7 døgn 23.10.2020 

4.3.3.18 Ændringsnotat 11 - Spildevandbehandling efter nedlæggelse af kill 09.11.2020 

4.3.3.19 Ændringsnotat 12 - Spildevand fra svinepestlab 14.01.2021 

4.3.3.20 Ændringsnotat 13 - Affald håndtering - elektronik, køle/fryseskabe, 

lyskilder 
06.05.2021 

4.3.3.21 Ændringsnotat 14 - Demontage af HEPA-filtre efter opvarmning 03.03.2021 

4.3.3.22 Ændringsnotat 15 - Dampning af kloak 03.03.2021 

4.3.3.23 Notat vedr. MKS 2. Gasning. 03.03.2021 

4.3.3.24 Ændringsnotat 16 - Dampning af ingeniørgang - supplement til 

ændringsnotat 9 
10.03.2021 

4.3.3.25 Mail / Notat vedr. godkendelse af opvarmning 12.02.2021 

17.02.2021 

4.3.3.26 Ændringsnotat 17 - Opvarmning killrum 26.03.2021 

4.3.3.27 Notat - Nedsættelse af karantænetiden for killrummet i MKS-

bygningen (bygning 45) 
05.05.2021 

4.3.3.28 Notat - Biorisikovurdering - brand 07.07.2020 15.02.2021 

4.4 Verifikation af opvarmningsmetode 

 

Ref. nr. Dokument 

4.4.1 Kirsten Tjørnehøj. Risikovurdering af varmeinaktivering af ASFV ved opvarmning til 

70C i 7 døgn 

4.4.2 ANSES Opinion, 

Updating knowledge on methods and procedures for the inactivation of African swine 

fever virus (ASF), 2019 

4.4.3 Haas, B., R. Ahl, R. Bohm, and D. Strauch. 1995. "Inactivation of viruses in liquid 

manure." Rev Sci Tech 14 (2): 435-45 
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4.4.4 Krug, PW, T. Davis, C. O'Brien, M. LaRocco, and LL Rodriguez. 2018. "Disinfection of 

transboundary animal diseases on surfaces used in pork packing plants." Veterinary 

Microbiology 219: 219-225. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.04.029 

4.4.5 Krug, PW, CR Larson, AC Eslami, and LL Rodriguez. 2012. "Disinfection of Foot-and-

mouth Disease and African Swine Fever with Citric Acid and Sodium Hypochlorite on 

Birch Wood Carriers." Veterinary Microbiology 156 (1-2):96-101. doi: 

10.1016/j.vetmic.2011.10.032. 

4.4.6 Krug, PW, LJ Lee, AC Eslami, CR Larson, and L. Rodriguez. 2011. "Chemical disinfection 

of highconsequence transboundary animal disease viruses on nonporous surfaces." 

Biologicals 39 (4):231-235. doi: 10.1016/j.biologicals.2011.06.016 

4.4.7 Montgomery, R E. 1921. "We have a form of swine fever in British East Africa (Kenya 

Colony)." Journal of comparative pathology and therapeutics 34: 159-191. 

4.4.8 Plowright, W., and J. Parker. 1967. "The stability of African swine fever with pH 

inactivation." Archiv für die gesamte Virusforschung 21 (3-4): 383-402. Doi: 

10.1007/BF01241738 

4.4.9 Turner, C., and SM Williams. 1999. "Laboratory-scale inactivation of African swine fever 

virus and swine vesicular disease virus in pig slurry." Journal of Applied Microbiology 87 

(1): 148-157. doi: 10.1046 / j.1365-2672.1999.00802.x. 

4.4.10 Turner, C., Williams SM, Burton CH, JW Farrent, and PJ Wilkinson. 1998. "Laboratory 

scale inactivation of pig viruses in pig slurry and design of a pilot plant for thermal 

inactivation." 38 (4-5 -5 pt 4):79-86. doi: 10.1016 / S0273-1223 (98) 00500-9. 

4.4.11 Turner, C., Williams SM, Burton CH, Cumby TR, PJ Wilkinson, and JW Farrent. 1999. 

“Pilot scale thermal treatment of pig slurry for the inactivation of animal virus 

pathogens.” J. Environ. Sci. Health, B34(6), 989-1007 (1999) 

4.5 Spildevandssystem – Metoder inaktivering 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

  

Notat vedr. kloak, jord, 

afløb Lindholm – 

Metoder affedtning og 

afledt inaktivering 

L_DTUDEKOM_Metoder 

inaktivering_Baseline kloak afløb og 

jord.docx 
0.3 

4.6 Registreringsdokumenter 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

4.6.1 Matterportscanning L_DTUDEKOM_Matterport 17.09.2019 

4.6.2 Registreringstegninger 

xxx 

LH0200REG 

LH0201REG 

LH0210REG 

LH0211REG 

LH0220REG 

LH0221REG 

LH0240REG 

LH0241REG 

LH0242REG 

LH0260REG 

LH0261REG 

LH0270REG 

LH0271REG 

LH0280REG 

LH0281REG 

07.03.2019 

07.03.2019 

04.02.2019 

04.02.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 
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LH0282REG 

LH0450REG 

LH0451REG 

LH0452REG 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

07.03.2019 

4.6.3 Registreringsskema - 

rumskema 

L_DTUDEKOM_rumskema 
07.03.2019 

4.6.4 Tv-inspektions-

dokumenter 

Afleveringsforretning tv-inspektion 

Lindholm 

Tv-inspektion skitser – regnvand 

Tv-inspektion skitser – spildevand 

Kvitteret plan – regnvand 

Kvitteret plan – samlet 

Kvitteret plan – spildevand 

20190399 Lindholm Ø Ikke-smittet 

spildevand 

20190399 Lindholm Ø Regnvand 

20190399 Lindholm Ø Smittet spildevand 

20.11.2019 

4.6.5 Kloaktegninger LH0200-AFLØB 

LH020K-AFLØB 

LH0210-AFLØB 

LH02220-AFLØB 

LH0240-AFLØB 

LH0260-AFLØB 

LH0270-AFLØB 

LH0280-AFLØB 

LH-KLOAK-Metodeoversigt 1.1 

LH-KLOAK-AFPROPNINGER 1.0 

LH-KLOAK-LUNKER 1.0 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

22.11.2019 

06.03.2020 

06.03.2020 

06.03.2020 

4.7 Eksterne referencer 

 

Ref. 

nr. 

Dokument Filnavn/Link 

4.7.1 Virkon S https://virkons.dk/wp-content/uploads/2018/10/Virkon-S-Virus-

Summary-May-2018.pdf 

4.7.2 OIE https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/foot-and-mouth-

disease.pdf 

AFRICAN SWINE FEVER (oie.int) 

 

https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/classical-swine-

fever.pdf 

4.7.3 Appendix 10 Minimum standards for laboratories working with FMDV in 

vitro/in vivo 

4.7.4 HPV https://aem.asm.org/content/aem/63/10/3916.full.pdf 

4.7.5 Biocidforordningen  Biocidforordningen (528/2012) 

4.7.6 Udbrudsmanual for 

afrikansk svinepest 

(ASF), 

Udbrudsmanual for afrikansk svinepest (ASF), Fødevarestyrelsen 

20. december 2018 

 

4.7.7 Udbrudsmanual for 

Mund- og klovsyge 

Udbrudsmanual for mund- og klovesyge (MKS), 

Fødevarestyrelsen juli 2019 

 

https://virkons.dk/wp-content/uploads/2018/10/Virkon-S-Virus-Summary-May-2018.pdf
https://virkons.dk/wp-content/uploads/2018/10/Virkon-S-Virus-Summary-May-2018.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/foot-and-mouth-disease.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/foot-and-mouth-disease.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/african-swine-fever.pdf
https://aem.asm.org/content/aem/63/10/3916.full.pdf
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4.8 Affaldshåndtering 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

4.8.1 Afleveringsrapport - 

affald 

L_DTUDEKOM_afleveringsrapport- affald 1.0 / 

2021.10.08 

4.8.2 Verifikationsrapport - 

affald 

L_DTUDEKOM_Verifikationsrapport- affald 1.0 / 

2021.10.08 

4.8.3 Container 

styringsskema 

190114-ANA-styringsskema-

affaldsfraktioner-containers-Endelig 
01.11.2021 

4.8.4 Affaldsmatrix 190114-ANA-styringsskema-

affaldsfraktioner-containers-Endelig  
01.11.2021 

4.8.5 Styringsskema - DTU Styringsskema-affaldsfraktioner-

containers_DTU_CAS 
07.10.2021 

4.8.6 Fortum – 

affaldsstatistik 2019-

2021 

95400 Statistik 2019-2021 

18.11.2021 

4.8.7 Fortum – summeret 

statistik 2019-2020 

95400 summeret statistik 2019-2021 
18.11.2021 

4.9 Kemirapportering 

 

Ref. nr. Dokument Filnavn Version 

4.9.1 Opgørelse Virkon S L_DTUDEKOM_Opgørelse_Virkon S 

 

L_DTUDEKOM_Opgørelse_Virkon S_bilag 

3.0 

28.06.2021 

- 

27.04.2021 

4.9.2 Opgørelse NaOH L_DTUDEKOM_Opgørelse_NaOH 

 

L_DTUDEKOM_Opgørelse_NaOH_bilag 

 

Kloakplan – kemiforbrug NaOH fortrængt 

til jord 

4.0 

30.08.2021 

1.0 

18.05.2021 

1.0 

30.08.2021 

4.9.3 Opgørelse HCl L_DTUDEKOM_Opgørelse_HCl 3.0 

28.06.2021 

4.9.4 Opgørelse 

methenamin 

L_DTUDEKOM_Opgørelse_methenamin 3.0 

28.06.2021 

4.9.5 Opgørelse 

natriumcarbonat 

L_DTUDEKOM_Opgørelse_natriumcarbonat 3.0 

28.06.2021 

4.9.6 Lukkerapport med 

Vordingborg kommunen 

DTU Lindholm -DTU DEKOMM og drift - 

Lukkesyn med Vordingborg 

kommune_endelig version 

03.09.2021 

4.10 Naturstyrelsen 

 

Ref. nr. Dokument Dokument eller Filnavn Version 

4.10.1 Orbicon Notat. 

Flagermus Lindholm 

Revideret forslag til udslusningsplan for de 

resterende bygninger på Lindholm 

 

01 / 

26.08.2020 

4.10.2 Orbicon Referat, 

Flagermus på Lindholm 

Referat fra møder om flagermus på 

Lindholm 

02 / 

02.10.2019 
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4.11 FVST-mødereferater 

 

Ref. nr. Referat 

nr. 

Mødedato Filnavn 

4.11.1 01 22.03.2019 MOM 20190322 FVST Lindholm 

4.11.2 02 25.06.2019 MOM 20190625 FVST Lindholm 

4.11.3 03 04.10.2019 MOM 20191004 FVST Lindholm 

4.11.4 04 12.11.2019 MOM 20191112 FVST Lindholm 

4.11.5 05 17.02.2020 MOM 20200217 FVST Lindholm 

4.11.6 06 06.03.2020 MOM 20200306 FVST Lindholm 

4.11.7 07 29.04.2020 MOM 20200429 FVST Lindholm 

4.11.8 08 08.06.2020 MOM 20200608 FVST Kloak 

4.11.9 09 17.06.2020 MOM 20200617 FVST bygning 45 

4.11.10 10 02.07.2020 MOM 20200702 FVST tilsyn bygning 45 

4.11.11 11 02.09.2020 MOM 20200902 FVST Lindholm 

4.11.12 12 13.01.2021 MOM 20210113 FVST Lindholm 

4.11.13 13 02.03.2021 MOM 20210302 FVST Lindholm 

4.11.14 14 03.03.2021 MOM 20210303 FVST Lindholm 

 

4.12 Brandrapporter 

 

Ref. nr. Dokument Journalnummer Version 

4.12.1 Rigspolitiet 

Brand Kriminalteknisk erklæring 

1900-83980-00121-20 

(1) 
12-08-2020 

4.12.2 DBI - Brandundersøgelse DBI sagsnummer: 

SA202004 
15-07-2020 

 


