
Forældremøde vedr. asbest i 
Voldparken 
September 2022

Københavns Ejendomme og Indkøb 
samt
Børne- og Ungdomsforvaltningen



Københavns Kommune

Dagsorden
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• Sundhed og asbest

• Byggepladsen og fund af asbest

• Hvad er planen for institutionerne?

• Næste skridt



Københavns Kommune

Svar fra Styrelsen for patientsikkerhed 
(uddrag)

På kort sigt betyder en mindre eksponering for asbest ingenting. Barnet vil ikke 
udvikle symptomer eller sygdom på baggrund af dette.

På længere sigt (30 til 50 år efter) kan eksponering for selv mindre mængder asbest

forårsage lungehindekræft. Sygdommen er dog sjældent forekommende.

Pga. de mange eternittage og i det hele taget asbestholdige byggematerialer kan vi

ikke undgå i et vist omfang alle at udsættes for asbestfibre i indåndingsluften i

hverdagen. Vi har derfor alle en vis – men meget lille – risiko for asbestbetinget

sygdom.

Vi har efterspurgt en konkret risikovurdering fra styrelsen
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www.kk.dk/kobbelvaenget65
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Den positive asbestprøve fra legeplads
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Relevante fakta

• To lag tag – ét med og ét uden asbest

• Vi har ikke konkret viden om sjusk eller snyd med asbest-prøver

• Der var for ca. to uger siden brud på forseglingen mellem ren og uren byggeplads

• Arbejdstilsynet har været på besøg

• Der holdes sikkerhedsmøder hver 2. uge
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Forkert information til forældre

• Nyhedsbrev i forbindelse med opstart
"For en sikkerheds skyld vil Københavns Ejendomme og Indkøbs rådgiver dog 
alligevel løbende udtage prøver for at sikre, at asbestholdige støvpartikler er holdt 
indenfor de afdækkede arbejdsområder.”

• Der er løbende foretaget prøver for asbest på den rene del af byggepladsen

• Det er underentreprenøren selv, der har indsamlet prøvemateriale til analyse og 
Dansk MiljøAnalyse

• Der er indsamlet i alt 24 negative prøver indtil der findes positive prøver i sidste 
uge.

• KEID, den eksterne rådgiver og hovedentreprenør har vurderet (sikkerhedsmøde 
hver 2. uge inkl. rundering), at der på den baggrund ikke var risiko for spredning af 
asbest
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2/5

KEID igangsætter 
tagrenoveringen

Primo juni 2022

Nedrivning starter. Sker i 
indkapslet 
byggepladsområde

Uge 37

Brud på indkapsling på 
byggeområde

21/9

KEID bliver gjort opmærksom 
på, at fagforeningen 3F har 
fundet positive asbestprøver 
(udført af DMA)
Arbejdet på pladsen stoppes

21/9

KEID bestiller hasteprøver af 
legepladsen, Muldvarpeland 
og boldbanen

22/9

KEID modtager svar på 
prøver

23/9

Der gennemføres grundig 
rengøring og foretages 
yderligere asbestprøver på 
legeplads. Prøverne er 
negative.

I perioden fra den 2. maj 2022 til d.d er der blevet 
afholdt sikkerhedsmøder hver 14. dag.
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Midlertidige løsninger  
• Som minimum holder vi institutionen fra Voldparken indtil d. 10. Oktober

• Vi udskyder opstart indtil vi er sikre på, at det er trygt at være både ude og inde

• Der skal ligge en tydelig plan for uvildige test med videre, som KEID vil beskrive

• Indtil vi igen kan bruge Voldparken hjælper vi institutionerne med at finde sig til rette i nogle 
midlertidige rammer. Vi er i dialog med de pædagogiske ledere. 
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Hvad sker der nu?

Igangsatte foranstaltninger:

• EKJ (ekstern rådgiver på byggesagen) er i gang med at se på alle muligheder for at 
fremskynde byggesagen

• Der er foretaget grundig rengøring af legepladsen

• Sand i sandkasse skiftes

• Alle asbest-prøver vil fremover blive udtaget af Dansk Miljøanalyse

• Der vil både blive taget prøver på byggeplads og omkring byggeplads

• Hvis der igen kommer en positiv test i det rene område af byggepladsen, kører vi ikke børn 
til Voldparken, før vi har sikkerhed for, at det er trygt
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