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Ændring af differenstryk ved aktiv og passiv ventilering. Variationer i differenstryk over/under
gulv samt i kloakker - langtidsmålinger. Hvordan optimerer vi anlæggene så størst mulig
differenstryk opnås.
6. oktober 2015 - Gå-hjem-møde
Grontmij A/S
Dusager 12
8200 Aarhus N
OBS! Tilmelding
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Jane Abildgaard Nielsen pr. mail
jln@grontmij.com inden mandag den 5. oktober 2015 kl. 12.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke
vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.
Mødenr.

Tidspunkt

54 - Gå-hjem-møde

Tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 16.30 – 19.00

Sted
Grontmij A/S
Dusager 12
8200 Aarhus N
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Faglig tilrettelæggelse
Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand v/miljøingeniør Hanne Nielsen, Region
Syddanmark
og specialkonsulent Anna Marie Sørensen, Miljøstyrelsen - Virksomheder
Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Emne
Ændring af differenstryk ved aktiv og passiv ventilering. Variationer i differenstryk over/under
gulv samt i kloakker - langtidsmålinger. Hvordan optimerer vi anlæggene så størst mulig
differenstryk opnås.

- Velkomst
v/ projektleder Winnie Hyldegaard, Grontmij A/S
- Generel introduktion omkring trykdifferensmålinger
v/teamchef Louise Skytte Clausen, NIRAS A/S
- Case – Monitering, indkøring og optimering af afværgeanlæg med passiv ventilation under
gulv ved bl.a. målinger af differenstryk.
v/miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Midtjylland
- Case – Differenstrykmålinger i kloak i forbindelse med passiv ventilering med vindhætter
og afblænding af luftindtag. Differenstrykmålinger af poreluft i forbindelse med passiv ventilering
med soldreven in-lineblæser.
v/projektchef Lars Baltzer Overgaard, DGE
- Case - Anvendelse af differenstrykmålinger til vurdering af hvad et afværgeanlæg skal
kunne levere af undertryk i normalsituationen, samt anvendelse af differenstrykmålinger til
vurdering af om de udførte indeluftmålinger og poreluftmålinger er udtaget i en for årstiden
repræsentativ periode
- v/teamleder Majbrith Langeland, Grontmij A/S
- Diskussion
- Let anretning og afslutning

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg samt fælles debat.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Hanne Nielsen, Region Syddanmark,
hanne.nielsen@rsyd.dk eller Anne Marie Sørensen, Miljøstyrelsen, Virksomheder,
anmso@mst.dk
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OBS! Tilmelding
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Jane Abildgaard Nielsen pr. mail
jln@grontmij.com inden mandag den 5. oktober 2015 kl. 12.
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke
vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.
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