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Kommer man i snakk med r0rleggere om st0Y
fra r0ranlegg, viI det nesten alltid bli trukket fram
eksempler fra eldre anIegg hvor 10se ventildeler eller slag i ledninger (vannhammerl er store st0ykilder. Det er tydelig at fagmannen her er oppmerksom pl'l problemene og som regel vet rl'ld til forbed·
ringer. I de anlegg som monteres i dag er imidler·
tid de forannevnte l'lrsaker til st0Y mer sjeldne
p.g.a. bedre ventil- og armaturtyper, bruk av mindre dimensjoner etc. Vi skal derfor her ta for oss
den st0Y som oppstl'lr i selve tappearmaturen og
forplantes videre til bygningskonstruksjonene, og
se pl'l noe av det som kan gj0res for l'l fl'l til et st0Ymessig bedre anlegg.
I byggeforskriftene av 1969 er det stilt krav til
st0ynivl'let fra de tekniske installasjoner. Kravet
gjelder ikke den leilighet der st0yen oppstl'lr, men
for naboleiligheten. Der skal st0ynivl'let ikke vrere
st0rre enn 35dB (AI i oppholdsrom og 40 dB (AI
i kj0kken. At dette er kommet inn i forskriftene
er muligens nytt for mange og skulle sl'1ledes vise
behovet for informasjon pl'l omrl'ldet. Men hva
menes sl'l med 3~0 dB (AI? At dB stl'lr for den
enheten man ml'1ler Iyden i, nemlig decibel, skulle
vrere greitt, (AI betyr her kort og godt at lyden
ml'lles omtrent slik som 0ret oppfatter den. Verre
er det vel med selve tallet 3~0 dB (Al. Er det
stort eller lite? Tabellen gir eksempler pl'l forskjellige st0ynivl'ler:

Stoy i anlegg
Det er gjort ml'llinger (NBI srertrykk 185I for l'l
finne ut hvor h0yt sanitrerutstyrets st0ynivl'l ligger
i blokkleiligheter, og ml'lling av st0Y og Vannf0ring
er fortatt i leiligheter pa fern anlegg - totalt 250
ml'llinger - ved bruk av forskjellig utstyr. Forbindingsdimensjoner til utstyret var 3/8" cu·r0r
for servant, oppvaskbatteri og we, og for badebatteri 5/8" cu-r0r.
Resultatene av maIingene er vist i Fig. 2. I figuren er det tegnet inn en referanselinje som viser
det tillatte st0ynivl'l if01ge byggeforskriftene.
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Fig. 2. St0ynivel i blokkleiligheter.
Det skraverte teltet (1) angir melleresultatene tor
badebatieriene, det andre teltet (2) angir melleresultatene tor servantarmatur, oppvaskbatieriene
og ventiler tor lavtspylende we.
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Ved tapping I badebatterler vil stl!lyen I naboleiligheter I alminnelighet ligge langt over det som
aksepteres ifl!llge byggeforskriftene, mens stl!lyen
fra servantarmatur, oppvaskbatterier og ventiler
for lavtspylende we ikke skaper noe problem der
det er benyttet 3/8" forbindinger. Ved eldre anJegg
hvor det er knyttet 5/8" forbindinger viI som regel
alle installasjoner I en leilighet kunne form-sake
uakseptabel stl!lY I nabolelligheten.

Rlktlgnok er ogsfl den makslmale vannmengde
redusert fra 48 til 35 liter pro minutt. Denne reduserte vannmengde er imidlertld tllstrekkelig, slik
det fremgflr av tabellen nedenior.
Dimensjonen 1/2" eu-r0r vii bli tillatt som forbinding til badebatteri etter det nye sanitrerreglementet der man oppgir f01gende normal-vannmengder:
Badebatterl

pro ventil

I/min.
24

Arsak til stay

Oppvaskbatteri

1I

1I

12

Star dimensjon fram til armaturen gir lite
trykktap I ledningene ved tapping og f0rer til at
vannet beholder sfl fl sl det fuUe trykk helt fram
til tappestedet. Vannhastlgheten I ventilflpningen
blir derved sfl stor at det mfl oppstfl betydelig st0Y.
Med mindre dimensjon pfl r0rene blir det en sfl
stor strl!lmningsmostand at en vesentlig del av
trykket blir brukt opp pfl velen. Det Ideelle er at
det Ikke skal vrere st0rre trykk Igjen foran ventllen enn at det akkurat gir den 0nskede vannmengde ved funt flpen stilling.

Dusjbatteri

1I

1I

12

Servantbatterl

1I

1I

6

we (fylletld ca. 75 sek.l
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Reduksjon av stay
ved bruk av mindre dimensjoner
For fl kunne pflvise hva man kan vente fl oppnfl
ved fl redusere et badebatteris forbindingsdimensjon fra 5/8" eu til 1/2" eu-rl!lr er det utfl!lrt forsl!lk
I NBI's Iydkammer.
Det ble fl!lrst mf1lt stl!lY og vannfl!lring fra en
venti! med fl!llgende fire vanntrykk: 1,5-2,0-2,5-3,3
kp/em' tilknyttet et 1,5 m langt 5/8" rl!lr. Deretter
ble samme fors0k gjentatt med et 1,5 m Jangt 1/2"
r0r. Resultatet er vist I Fig. 3. Ved funt flpen
ventil er st0ynivflet redusert fra 54 dB(Al ti!
40 dB(Al, det vii sl at stl!lyen som l!lret oppfatter
er redusert med 60-70 %
d81AI
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Fig. 3. ForSl!lk med badebatteri i lydkammer.
St0ynivci og vann/l!lring ved lull cipning av en ventil
(k.v. eller v.v.) ved /orskjellig ledningstT1jkk.
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I I flere tilfeller der beboere har vrert plaget av
st0Y, har utskifting av ledninger til mindre dimensjoner (f.eks. I fellesvaskerlerl gitt gunstlge resuJtater st0ymesslg. Metoden egner seg godt hvis
st0yen skal dempes fra et bestemt utstyr. NBI
Srertrykk 87 gir en nrermere beskrivelse av metoden.
A skifte ut ledninger vii selvsagt bli kostbart om
det er mange st0ykilder, f.eks. I en boligblokk som
er dimensjonert med store forbindlngsledninger,
og der enhver tapping ofte er en plage for naboene. I slike anlegg kan det komme pfl tale fl redusere trykket ved fl montere en sentral reduksjonsventi!. Fors0k har vist at dette ogsfl kan gi brukbar
reduksjon av st0y:

Bruk av reduksjonsventil
En boligblokk med 32 leiligheter hadde 5/8" eur0r som forbindingsledninger fram til alt sanitrerutstyr. Dette f0rte til at omtrent alt trykktap
skjedde over selve ventilene, noe som ga sjenerende st0Y I anlegget_ For fl minske trykket I
anJegget ble det instalJert en 11/2" rOOuksjonsventil pfl innlegget i kjelleren.
Vanntrykket I kjelleren var opprinnelig 4.6 kp/
em'. Dette kan ikke betegnes som et hl!lyt vanntrykk I Oslo-omrfldet, men det ga store vannf0ringer I anJegget. Servantkranene kunne f.eks. ikke
flpnes mye f0r vannspruten stod ut I rommet.
Trykket I kjeller pfl ventilens sekundrerslde ble
redusert til 2.5 kp/em', og h0ydeforskjellen opp
til 4. etg. gir her et trykk pfl1.5 kp/em'.
Mfllinger av stl!lyniyfl I 4 leillgheter f0r og etter
installering av reduksjonsventilen viste I gjennom-
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Sanitrerutstyr b0r ikke monteres pli lettvegger,
og r0rene b0r heller ikke klamres til slike vegger.
Hvis r0r og utstyr mli monteres pli lettvegger, b0r
man s0rge for vibrasjonsisolering i fester og klamreo Dette innebrerer at det heist ikke mli vrere noen
direkte stiv forbindelse mellom r0r/utstyr og bygningskonstruksjonen. Imidlertid er det vanskelig
li oppfylle delUle betingelse i praksis, da andre
bygningsarbeidere er meget flinke til li skape gode
Iydbroer fra r0rene til bygningen, f.eks mureren
som pusser inntil r0rene ved isolerte veggjelUlomf0ringer, eller snekkeren som fester et innkledd
r0r til stenderverket og skaper rene fiolinkassen.
Spesielt der r0rene er innkledd i lettvegger b0r
man s0rge for noe skumgununi e.1. mellom r0r og
stenderverk, slik at minst mulig av bygningskonstruksjonen blir satt i vibrasjon ved tapping av
ValU1.

Konklusjon

Smli justeringer og forandringer kan redusere
tappest0yen betraktelig. Det er derfor vel verd li
tenke over disse tingene pA forhlind. I eksister-

ende anlegg b0r man pr0ve seg fram med enkle
fors0k f0r man foretar st0rre inngrep for li senke
lydnivliet.
Kommer det inn steyklager pli et anIegg. sli ta
med trykkmMer og mAleb0tte, begrens vannmengden til et rimelig nivli ved li regulere eventuell
reduksjonsventil eller struping av ventiler. Kontroller luftblandere - eventuelt monter slike der
det er mulig - se over klammer, pakninger etc.
og Iykke til!

Til/egg

De erfaringer og data NBI sitter inne med nlir
det gjelder st0Y fra ValU1- og avl0psledninger og
metoder til bekjempelse av problemet er nli under
innsamling, for sli li komme ut i en hlindbok. Det
er ikke tvil om at det rundt om sitter fagfoik med
atskillig erfaring og mange gode rM nlir det gjelder li dempe st0yen fra V.V.S.-installasjoner, og
en kontakt med disse ville vrere av stor verdi ved
utarbeidelse av hlindboken.
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