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Invitation til kursus i videregående indeklimaundersøgelser 

 

Videncenter for jordforurening afholder kursus i videregående indeklima-

undersøgelser tirsdag den 22. november kl. 10.00 til kl. 16.00 i Regioner-

nes Hus, Dampfærgevej 22, København. 

 

Formålet med kurset er at udvide kendskabet til undersøgelsesmetoder og 

tilrettelæggelse af undersøgelsesstrategier for indeklimasager. 

 

Kurset tager udgangspunkt i udvalgte gennemgående casestudier, hvor pro-

blemstillinger og erfaringer ved anvendelse af en række nyere teknikker til 

poreluft- og indeklimaundersøgelser præsenteres, evalueres og drøftes med 

mødedeltagerne. Der veksles mellem en række faglige indlæg og diskussio-

ner i grupper eller plenum, hvor mødedeltagerne søges inddraget ved ud-

veksling af erfaringer og faglig diskussion.  

 

Målgruppen er den erfarne medarbejder, der har gennemført V1 kortlæg-

ningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forure-

ningsundersøgelser og kortlægning på V2 - eller som har erfaring på tilsva-

rende niveau. 

 

Kurset gennemføres af Anders G. Christensen, Jacqueline Falkenberg 

(NIRAS) og Per Loll (DMR). Kursusleder er Christian Andersen, VJ. 

 

Tilmelding skal ske på VJ’s hjemmeside: www.jordforurening.info senest 

fredag den 21. oktober 2011.  

 

Kurset er forbeholdt de ansatte i regionerne og er gratis. Regionerne betaler 

dog selv for transporten til og fra kursusstedet. Der er deltagerbegrænsning 

på 25 personer, som tildeles efter først til mølle princippet. Der vil dog bli-

ve skelet til fordelingen blandt regioner, hvis den er i øjenfaldende skæv. 

 

Når tilmeldingsfristen er udløbet, udsendes der en deltagerliste og et ende-

ligt program til kursisterne. 
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Side   2 

Foreløbigt program 

 

Formiddag (10:00 – 11:45) 

 

1. Typiske problemstillinger ved videregående undersøgelser ift. inde-

klima og introduktion til værktøjskassen: 

- Poreluftscreening og hot-spot lokalisering under gulv (ppbRAE, 

isotoper, indikatorstoffer) 

- Identifikation af indtrængningsveje (bl.a. radon/thoron, spor-

gasser, termografering) 

- Reduktionsfaktorer 

- Byggetekniske forhold (bl.a. byggeteknisk gennemgang, luft-

skifte, tryk, temperatur) 

- Indeklimamålinger, aktive og passive muligheder, fordele og 

ulemper 

- Vurdering af interne kilder til chlorerede opløsningsmidler og 

kulbrinter 

 

2. Cases (1): Identifikation og afgrænsning af kilder. 

 

3. Gruppearbejde (1): Identifikation og afgrænsning af kilder. 

 

Frokost (12:00 – 13:00) 

 

Eftermiddag (13:00 – 16:00) 

 

4. Cases (2): Identifikation af indtrængningsveje. 

 

5. Gruppearbejde (2): Identifikation af indtrængningsveje. 

 

6. Cases (3): Indeklimamålinger, byggetekniske forhold og interne bi-

drag samt inddragelse af resultater i en risikovurdering. 

 

7. Gruppearbejde (3): Indeklimamålinger, byggetekniske forhold og 

interne bidrag samt inddragelse af resultater i en risikovurdering. 

 

8. Opsummering og afsluttende diskussion i plenum 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christian Andersen  

 

 

 

 

 


