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Akustikkens Dag 2019 med ca. 85 deltagere blev afholdt i Bjerringbro i Grundfos’ store gæstebygning, som både rummer 
auditorium og udstilling samt museum. 
 
Senior Director Henrik Ørskov Pedersen bød velkommen på 
vegne af Grundfos og var glad for at kunne vise, hvordan Grund-
fos arbejder med lyd og vibrationer, som er utroligt vigtigt. Der-
næst viste han og DAS-bestyrelsesmedlem/dagens vært Jan Balle 
Nielsen en præsentationsvideo med fokus på vibrationer – og 
simulering/monitorering. 
 
DAS formand Birgit Rasmussen takkede på vegne af DAS for at 
vi måtte være hos Grundfos og takkede Jan Balle Nielsen for sit 
store arbejde med forberedelserne på Grundfos. 
 

 
Dagens ordstyrer Søren Vase Legarth (også DAS-bestyrelsesmedlem) tog der-
næst ordet og præsenterede dagens key note lecturer, Professor Mats Åbom fra 
KTH i Stockholm. 
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Mats Åbom fortalte om Marcus Vallenberg lab. og deres mange 
aktiviteter. 
Fremhævede bl.a., at vibrationskilder aldrig opererer i frit felt, men 
er stærkt afhængige af de tilsluttede komponenter (isæt vigtige når 
”ke < 3π”). Gennemgik multiport metoden, som er anvendelig op til 
8-10 modes, hvorved kildestyrken af fx en pumpe kan beregnes ved 
anvendelse af inverse matricer. Dette blev illustreret med 3 cases: 
Turbolader, Ventilator (EU-projektet ”Ideal vent”) og Mikroperfo-
rerede absorbenter i bla. pumper og kanaler. Åbom refererede til 
tidligere indlæg ved BNAM2018 og artikler bl.a. af Sack/Åbom i 
JASA 29 (1) fra 2016. 
 
 
 

 
Agisilaos Tsouvaleas, Grundfos gav dernæst den første del af det 
næste indlæg med titlen Inspiration. 
Tog udgangspunkt i Green buildings (Efficiency, Healthy buil-
digns, Reduced waste pollution) og LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) certification, hvor udviklingen var gået 
fra 0 m2 LEED cerficierede byggerier i 2002 til 50 millioner m2 i 
2016. I relation til akustik/støj omfatter certificeringen bl.a. støj fra 
tekniske installationer, lydisolation, efterklangstid og ekstern støj.  
Dernæst blev distribuerede, decentrale pumpeløsninger omtalt 
herunder mulighederne for at spare energi pga reducerede tryktab. 
Decentrale pumper skal kun levere tryk hvor og hvornår det skal 
bruges, hvilket fører til lavere støjniveauer (ingen ventiler eller 
andre enheder, som giver trykfald og -tab). 
 

 
 
 
 
Jesper Christiansen, Lindab fortalte om udviklingen i ventilati-
onsanlæg fra konstante luftmængder (CAV) til reduceret, be-
hovsstyret ventilation med variable luftmængder (VAV). Også 
kølebaffel-systemer, hvor målinger af luftmængder baseres på 
ultralyd blev omtalt. VAV kan medføre reduktion i energifor-
brug op til 26%. Endelig blev der vist eksempler fra et teater og 
fra hospitalsverdenen.  
 
 
 
 
 
Dernæst var det tid til en pause, hvor snakken gik og DAS-medlemmerne dyrkede netværket og nød kaffe/the og kage.  
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Efter pausen var det tid til DAS’s ordinære generalforsamling, med Ulrik Danneskiold-Samsøe som dirigent, og regnskab 
fremlagt af Torben G. Nielsen. Se særskilt referat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Generalforsamlingen var den sidste med Birgit Rasmussen som for-
mand/kvinde. På vegne af bestyrelsen takkede DAS’ sekretær Claus Møller 
Petersen Birgit for hendes meget aktive 8 år som formand og 12 år i DAS 
bestyrelsen. Som afskedsgave fik Birgit blosterhilsen og en lille figur.  
 
 
 
 
Dernæst var det tid til en meget velsmagende frokost med DAS’s æresmed-
lem Arne Th. Christensen ”first-in-line”. Stor tak til Grundfos’ køkken. 
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Eftermiddagens første indlæg fra var TK-maskinakustik. 
 
Patrick Glibert Grundfos, fortalte om karakterisering af støj fra 
pumper, herunder om kvalitet (holdbarhed og komfort ved aktuel 
anvendelse). 
Lydniveauet fra pumperne afhænger i høj grad af support struk-
tur/rørsystem, som begge bidrager til struktur-båret støj, mens 
rørsystemet alene kan give fluidbåret støj. 
Der er meget stor forskel på lydeffektniveauerne, LW af pumper, 
da den bl.a. afhænger af den elektriske effekt. 
Overordnet stiger LW ca. 20 dBA/dekade elektrisk effekt. Den 
akustiske effekt, W udgør kun 10-11 -10-10 af den elektriske effekt. 
Man arbejder også med lydkvalitet: Sound quality og Active 
noise cancellation, og havde et eksempel hvor man havde reduce-
ret tone-komponenter med hele 29 dB. 
 
 

 
 
Birger Bech Jessen, Teknologisk Institut (og DAS bestyrelsesmed-
lem): Støj og vibrationer fra køle/varme/vand/ventilation. 
Indlægget var et causeri over støj fra køling, varme og ventilation 
fra stenalderen til nu, hvor det især er i nyere tid, der er kommet 
udfordringer med støj og vibrationer fra tekniske anlæg og installa-
tioner. Ofte pga. uhensigtsmæssige udformning og montage. 
Gode råd om ventilation og pumpemontage. ECO-design med lave 
lydniveauer 
 
 
 
 

 
Den næste TK, på scenen var Bygnings- og rumakustik, hvor første indlæg var fra  
 
Jan Christensen MOE A/S, Mindre støj i bygninger – nyt om bygherrekrav og lydkrav: 
 
Jan fortalte at man desværre ofte erfarede, at indregulering af luft-
mængder mv. manglede i forbindelse med kontrolmålinger. Det 
nuværende BR-krav 30 dB for baggrundsventilation i egen bolig er 
for højt, hvilket blev illustreret bla. med henvisning til at støjkravet 
til virksomheder i samme bygning som en bolig kun er 25 dB. 
Nye energi-krav medfører nye ventilationsmåder, hvor decentrale 
ventilationsanlæg suger luft i vådum og blæser luft ind i opholds- og 
soverum. Teknikskabe i boligen og afkast / indtag i facaderne tæt 
ved egne altaner eller vinduer giver problemer, da 40 dB kravet 
udendørs glemmes. Nugældende krav 30 dB er meget generende i 
soverum. 
 
Luftudskiftning internt i boliger medfører store spalter under døre 
=> mangelfuld intern lydisolation (privacy) 
Anbefaling 25 dBA = lydklasse B. 
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Birgit Rasmussen, SBi: Efterklangtider og ventilationsstøj internt i boliger – en del af en kommende Frivillig Bæredygtig-
hedsklasse: 

Forslag til krav: 
• Efterklangstider < 0,6 sek. (svarer til foreslået projekteringsværdi for større opholdsrum i boliger jf. DS490:2018) 
• Støj fra ventilationsanlæg < 25 dBA i beboelsesrum og køkkener (modsvarer lydklasse B i DS490). 

Bemærkninger fra salen: 
Efterklangstider i trapperum bør udvides til også at omfatte 250 Hz. 
Støj fra toiletskyl bør måles med en fast tid eller som maksimalt lydniveau, da der kan være store forskelle mellem fyld-
ningstider (fra 10 sek. til 90 sek.) for samme genevirkning men med 10 dB forskellige niveauer. 
 
Efter disse spændende indlæg og den tilhørende debat blev det tid til eftermiddagens kaffepause, hvor der igen blev minglet 
og diskuteret. 
 
Det første af dagens to sidste indlæg kom fra TK-psykoakustik: 
 
Christian Sejer Pedersen, AU: Eksempler på lavfrekvent støj i 
boliger 
Baggrund er henvendelser fra borgere, som fortæller om lavfre-
kvente støjgener. 
Apparat blev bygget med det formål at få beboerne til selv at 
registrere, om der er et egentligt lydproblem. 
Tre eksempler blev vist: Et anlæg fra en virksomhed i samme 
bygning (med tydelig LF tonekomponent og med LpALF -
niveauer over grænseværdierne), en varmepumpe i skel to meter 
fra nabobygning (LpALF under grænsen) og en vindmølle med 
LpALF over grænsen. Christian viste også den væsentlige betyd-
ning af åbne/lukkede døre samt de varierende driftsforhold. 
 
Dernæst var det tid til dagens sidste tekniske indlæg, som kom fra TK-miljøakustik: 



 
Referat 
Akustikkens Dag 26. marts 2019 

 
 

Side 6 af 7 

 

 

DANSK AKUSTISK SELSKAB   CVR nr.: 3344 9445  
c/o Akust isk  Teknologi ,  DTU – Elek tro   W eb:www.d-a-s .dk  
Bygning 352, DK–2800 Kongens Lyngby  E-mail:   das@d-a-s.dk               

Gregers W. Knudsen, Brüel & Kjær: New IEC standard for modu-
lar instrumentation to supplement existing SLM standard.  
Gregers fortalte om udfordringerne ved den tidlige del af processen 
for udvikling af IEC62672. 
 
Med dette indlæg sluttede dagens tekniske præsentationer, hvoref-
ter dagen skulle afrundes. 
 
Birgit Rasmussen, SBi  
Birgit Rasmussen rundede dagen af med at takke for det store 
fremmøde og takkede samtidig de to arrangører, Birger Bech Jes-
sen og dagens vært Jan Balle Larsen. 
Dernæst havde Birgit en overraskelse med til forsamlingen, nemlig 
at en af de store personligheder i Dansk Akustik, Claus Elberling 
tildeles det engelske akustiske selskab IOA’s Rayleigh-medalje 

for 2019. Medaljen vil officielt blive overrakt ved Dansk Teknisk 
Audiologisk Selskabs årsmøde 27/9 2019. Dermed kommer Elber-

ling i fint selskab, da tidligere medaljemodtagere tæller en perlerække af internationale topforskere så som Schroeder, Fa-
hy, Heckl, Tachibana, Fastl, Kutruff, Barron, Colin Hansen, Bradley, Beranek og én dansker Leif Bjørnøe. 
 
Eftermiddagens sidste officielle program-punkt var en rundvisning i Grundfos’ imponerende laboratorier. DAS-
medlemmerne kom rundt til tre stationer: Vibrationslaboratoriet, Holdbarhedslaboratoriet (HALT-test) og Lydlaboratoriet 
(semi-lyddødt rum). Alle med tilknyttede vandforsyning via større eller mindre slanger. 
 
 
 
Afslutningen på Akustikkens dag var en rundvisning på Energimuseet og efterfølgende middag. Flotte omgivelser, spæn-
dende udstilling med fungerende teknik fra svundne tider og en god middag i hyggeligt selskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se billeder fra middagen på næste side. 
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