
                                                                                                                              Aalborg den 24. januar 2019 
 

Referat fra FSTA Ventilations-netværksmøde 
 

Tidspunkt: Torsdag den 24. januar 2019 kl. 09.30 – 14.00 
Sted: NAU, Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup    
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved NAU, att. Projektmedarbejder Bent Lyhne, bød velkommen og 
gik videre til pkt. 2 

 
2. Godkendelse af referat fra den 29. august 2018 afholdt ved Camfil, Skovlunde, 

Godkendt uden bemærkninger 
 
3. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

 
4. Netværksgruppens drift varetages fremover af Bent Jensen, Bent Lyhne og 

Lars Sloth.  
Netværksgruppen indleder mødet med et kort resume af hvad vi har nået til 
d.d., og hvad vi vil arbejde med fremadrettet. Rettelse Bent Jensen udgår af 
gruppen og vi skal have fundet en erstatning. Michael Boye, ÅF Buildings, 
deltager. 
 

5. NAU, projektmedarbejder Bent Lyhne vil kort fortælle om byggeprojektet NA 
Bent gennemgik NAU-projektet, generelt, se slideshow, bilag 1. 
 
OP-stuer på NAU: Bent viste en OP-stue i DALUX.  
- Slusefunktionen blev diskuteret. Bl.a. blev ventilation af slusen debatteret.  
- Loftsløsningen/-valg blev diskuteret. Der kan kigges til Pharma-industrien. 
Løsninger blev diskuteret.  
- Interlock blev diskuteret, hvordan laves det med, skal der være en fysisk lås 
eller er det nok med en lampe? 
- Facadernes tæthed (utæthed), kan betyde at trykket i stuen påvirkes af 
vindtrykket. Løsninger blev debatteret. 
 
Generel snak: 
- LAF kontra TAF, blev diskuteret. Der findes flere løsninger. 



Konklusion: Der dannes en gruppe som laver nogle betragtninger. 
 

6. Jan gennemgik hvad der er sket siden sidst. Det forslås at der til FSTA’s 
vejledning laves nogle supplerende kapitler om f.eks. vægge, lofter, gulve, 
dåser i vægge osv., som kan benyttes som en bygningsdelsbeskrivelse. Jan 
laver en plan/agenda og der meldes ind til Jan.   
 

7. Jesper Tangaard, Sweco  
 
 Dialog vedr. den fælles europæiske standard for ventilation på Hospitaler 
 

Jesper er blevet meldt ind i DS313, for at kunne deltage i arbejdet. Der må 
maks. gå 2 år inden arbejdet afsluttes, så det ikke trækkes i langdrag. Der 
er 3 standarder. Tyskerne nedlagde veto af 2 årsager. Der skal være LAF-
stuer og så skal standarderne samles i 1, da de hænger sammen. Der laves 
et nationalt anneks, som kan tilpasses nationalt også informative. Der 
afholdes 1 møde i marts, hvorefter der kommer en høringsperiode. Vi kan 
forvente at standarden er klar 2021. 

 
  

8. 12.00- 12.45. Frokost – networking Thorkil Vandborg slog et slag for 
netværksmødet på Sjælland mht. luftarter. Jan deltager for at profilere Vent.-
gruppen. Michael Boie, vil gerne deltage i gruppen i stedet for Bent Jensen, ÅF 
Buildings Denmark. 

 
9. NAU, projektmedarbejder Bent Lyhne giver en kort rundvisning på 

byggepladsen 
 

10. Kl. 13.45. Afslutning ved Thorkild Vandborg  
 

 
Hvor og hvornår afholdes næste møde? 
Næste møde afholdes d. 12/9-2019 hos TROX i Herlev. 
 

 
 
 

 


