MILJØSTYRELSENS
REFERENCELABORATORIUM
FOR STØJMÅLINGER

Formiddag
Kl. 09.30

Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00

Velkommen – dagens program – siden sidst
Hvad har Referencelaboratoriet beskæftiget sig med siden sidst?
Claus Backalarz, Referencelaboratoriet

Kl. 10.15

Udstillerne præsenterer
Hver udstiller har mulighed for kort at præsentere deres udstilling for tilhørerne.
(3 minutter pr. udstiller)

Kl. 10.45

Ny vejledning om varelevering
Indlægget handler om Miljøstyrelsens vejledning, hvis formål er at give
kommunerne, butiks- og transportbranchen redskaber, så varelevering til
butikker kan foregå i ydertimerne (nat, aften og weekender) uden væsentlige
støjgener for naboerne.
Jens Schultz Hansen, Miljøstyrelsen

Kl. 11.05

Certificering af støjsvagt udstyr til varelevering
Præsentation af certificeringsordning for støjsvagt udstyr, der kan bruges som
dokumentation overfor kommunerne i en konkret sag – herunder
dokumentation, afprøvning af målemetoder og måleresultater for støjsvagt
udstyr.
Allan Jensen, Rambøll Danmark A/S

Kl. 11.30

Kort pause – udstilling

Kl. 11.45

Nyt om Certificering
Per Finne, Certificeringsordningen

Kl. 12.00

Frokost, udstilling og kollegial snak
Under og efter frokosten udstilles udstyr og software, som er relevant for
”støjmålefolket”.

Program Store Støjdag – 8. oktober 2018

Side 1 af 2

MILJØSTYRELSENS
REFERENCELABORATORIUM
FOR STØJMÅLINGER

Eftermiddag
Kl. 13.25

Er varmepumper den nye kilde til nabostridigheder?
Indlæg om faldgruber ved valg og installation af luft/vand varmepumper.
Brian Nielsen, Formand for Dansk Energi - iEnergi varmepumpefora

Kl. 13.50

24. sammenlignende støjmåling
Opgaver, besvarelser og resultater fra laboratorierne gennemgås og
kommenteres.
Jens E. Laursen, Referencelaboratoriet

Kl. 14.15

Nyt fra Miljøstyrelsen
Frank Pedersen, Miljøstyrelsen

Kl. 14.25

Kaffepause – udstilling

Kl. 14.40

Undersøgelse af støj fra haglvåben – Del 2
I fortsættelse af sidste års undersøgelser af støj fra haglvåben er der foretaget
yderligere synkrone kildemålinger og fjernfeltmålinger under skudafgivelse.
Desuden er det undersøgt, om den anbefalede beregningsmetode er velegnet, og
der er foretaget nærmere undersøgelser af et udvalg af patroner.
Bo Søndergaard, Sweco Danmark A/S og
Claus Backalarz, Referencelaboratoriet

Kl. 15.15

Skal jeg købe mindre støjende dæk?
EU har indført en mærkningsordning, hvor et dæk bliver mærket med
brændstoføkonomi, sikkerhed og støjniveau. Men er dæk, der er mærket med
lavt støjniveau nu også de mindst støjende dæk på nordiske veje?
Dette er undersøgt i det nordiske projekt NordTyre.
Rasmus Skov, DELTA – a part of FORCE Technology

Kl. 15.40

Debat af relevante emner
…og indkomne forslag fra laboratorierne og andre.
Moderator: Per Finne, Referencelaboratoriet

Kl. 16.15

Tak for i dag
Herefter holder de certificerede personer møde i et andet lokale.

Med forbehold for ændringer
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