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Stor~ marginalgevinster

ved grundige helhetsanalyser
av sanitcerinstallasjoner
For en del aT siden fant verkstedindu·
snien frem til et nytt '\.'erktoy sam ble
kalt ver~lianalyse. Bakgrunnen var at
denne industriens produksjonsverkt0Y
var meget sterkt utnyttet. Arbeidsstudier og produksjonsanalyser hadde gitt
meget gode resuJtater. Men pa tross av
et veltrimmet produksjonsapparat var
del okonomiske resultatet utilfredsstilIende. I denne situasjonen begynte
industrien en vcrdianalysering av sine
produkter. og i lopet av kart tid var
oftc den okonomiske situasjonen ve·
sentlig forbedret [1]. Hvordan klarte
man det?

rimeli~. En motorfabrikk brukle kikkran scm avtappingskran for kjolevannet. Kikkran brukes ogsA til avtapping
av varmtvannssystemer.
Hovedfunksjonen var a slenge for
vannet. Det kan ogsa en plugg giere.
Prisen gikk ned til ca 10 % av prisen pa
kikkranen. Ulempen var· at pluggen
kunne mistes pa ubeldlige steder. Et
kjede hIe festet til pluggen, og selv am
dette doblet prisen, hadde produsenten
spart 8'0 % av de opprinnelige kostnadene for funksjonen a tappe ut
kjolevannct.
I andre tilfeller kan priscn Vl'ere den
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Praktiske eksempler
Stoy fra WC-sistemer vax tidligere
meget plagsomt, srerlig mir WC ble
brukt om natten. Man fant ut at stoyeo
oppsto fordi yannet rned start trykk ble
presset gjennom et !rangt utlop "til
sistemen. Det trange utlepet kunne
vanske1ig endres, men det hoye trykk~t
kunne man dempe ved a. oke friksionen
i vannsyste~et. Friksjooen kunne ekes
ved a redusere dimensjonene i tilforselen. Dermed kunne tilferselen bli
steysvak, samtidig som kostnadene ble
lavere. Produsentene kuone selge en
mer attraktiv yare ag rned en st0rre
fortjcneste.
Denne fremgangsmaten kan brukcs
pa helc vanninstallasjonen. Tidligere
brukte man store kobberrordiametre og
fikk sterk stey under tapping. Leks. til
badekar. Stoyfunksjonen (va:re stoysvak) forte gjennom analysen til 0ket
friksjon i ledningen for
unnga det
store trykket pa vannet nar det ble
presset gjennom tappeventilen.
De sma diametre og store vannhastighetcr pa ledningen som matte til "Cor
a oppna tilstrekkelig friksjon, ga ogsa
andre funksjonelle fordeler: Varmtvannet star i rerene og blir kaldt mellom
hver tapping. Vannmengden er imidlertid liten i de sma diametre, og det
koster mindre enn f0r a varme opp
vanneL Samtidig stn!lmmer vannet fort
(8-10 meter pr sekund) fra vannvar-
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samme, men funksjonene er bliu
forbedret slik at salgsmulighetene og
fortjenesten kan oke.
Verdianalyse kan prinsipielt ogsa
brukes pa. sanitl'erinstalIasjoner.
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Produsentene
sammenkalte
en
gruppe spesialister fra avdelingen for
produksjon, (nnkjop og salg, for a
vurdere produklcts egcnskaper eller·
funksjoner og hva del kostet bedriften
a fa [rem disse funksjoner i produktet.
Forst ble hovedfunksjonen fastlagt.
Man sokte dernest a finne et nyu
produkt til lavest mulig pris sam kunne
oppfylle hovedfunksjanen. Dette kunne
ofte v~re et overraskende biIlig produkt, som var lett tilKiengelig. Prod uktene manglet iblant viktige tilleggsfunksjener. Kanskjc kunnc disse ogsa fas

Slike produkter er imidlertid mer
komplisert enn mange industriprodukter, og det har Vl'ert n0dvendig med en
spesiell metodikk for a skille hovedfunksjoner og bifunksjoner. Muligheten
for a ra et bedre produkt til samme
pris, eller· endog lavere pris, er imidler·
tid tilstede.
Vi har hittU manglet den funksjonsanalyse sam er det viktigste "verkteyet" i prosessen. Deue "verktoyet"
er imidlertid na under trykking i No~ges
byggforskningsinstitu u. FunksjonsanaIysen har gitt enkelte forbloffende
resultater og fer1 til nye teknikker i
konstruksjonene. Det viktigste er imidlertid at arbeidet med utviklingen av
funksjonskriteriene har bragt egenskaper frem i lyset som eker bruksverdien
av sanit~rinstallasjonen og som' delprodusentene har va:rt meget glad for a
samarbeide am. De har ratt en serie nyc
salgsargumenter og klarere oppfatning
av hvilke forbedringer de kan giere,
ofte med moderate kostnader.

Overiopsi skat
vaktmesteren.

munne ut

hodet

pi

bare 10 mm hoyde i lopet av de 10
minuner med in tens nedbor.
Om vinteren blir taktekJungen utsatt for langt sterre pakjenninger.

Leks. store snolaster.

Man slapp I vente pi varmtvannet

meren til badekaret. Man slipper a
vente pc\ varmtvannet.
Et annet eksempe1 er funksjanen a
avlede regnvann. -Tidligere konstruksjoner har hatt s.tore avlopsdiametre for a
Ie de vannet fort vekk fra flate tak slik
at det ikke skulle oppsta lekkasje under
intense regnvrer.
Dimensjonerende regnintensitet for
A unnga skade ble vurdert til det
sterkeste 10 minnutters regnskyll i
lopet av 30 ar. Deue gir 200 liter pr
sek. pr hektar. Analysen viste at intense
regnskyll er kortvarige, og de kommer
sjc:lden sammen med jevnt re'gnvrer.
Uten avlop overhodet ville taket bli
tilr0rt 1 mm pr minutt, men det utgj0r

Praksis viser ogsa at takslul:tet teUes
med lov og urenheter, slik at vannet
stiger belt til overkanten av takbclegget.
Vannet trenger inn under overfalsen pa
gesimsen og ned i bygningen. Ofte
bruker man to tak.sluk for a utsette
tilstoppingen med lov. Deue gir imidlcrtid bare et par ukers utseuelse.
Nedlopsdiameteren fra tak.sluket har
ingen virkning pa tilstoppingen og er
derrned uten betydning for avledningshastigheten av regnvannet, for a unnga
skade pi taket. Funksjonsanalysen viste
at taket rna. silcres rned et varselsystem
nu risten i taksluket blir tett. Den
enkleste sikring er et overlop - sam
gjerne skal fore vannet i hodet pa
vaktmesteren.
Taksluket skal stoppe aile urenheter
som kan sette seg fast i nedlopet.
Taksluket kan gjerne slippe igjennom
lov hvis nedl0psledningen har liten
diameter, for da bUr vannhastigheten
meget stor og selvrensingen god.
R0r med store diametre, som er
vanlige i dag. er ikke bare kostbare i
anskaffelse. Plassen de krever i bv~in
gen er et \'t:sentiig Slorrc problem. De
binder oftc planlesningen, sarntidig sam
de krever tillcgg i kanstruksjonen, for a
fa en smakfull innkledning av ledningsneUel.
Funksjonsanalysen stopper ikke med
dette. Regnvannet fra intense regnvrer
er meget kostbare for samfunnet. Store
hovedklaakker anbringes for ~ lede
vekk vannet, slik at en skal unnga
oversvemmelser i lavtliggendc distrikter.
Rcgnvannet ledes sammen med
kloakkvannet fra we og kj0kken.
Miljavernmyndighetene har planer am
milliardbevilgninger til transport og

Oet sku lie ikke oppstA lekkasje under intense
regnv<er
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Tidligere brukte man store kobberr"rdlametre og fikk sterk st~y under tapping til
badekar.

rensing av dette vannet. Funksjonsanalysen
var
behandler ogsa dette
spersmaIet. Enn am vi ledet regnvannet
frem til grunnvannet i distriktet?
Enkelte steder har man problemcr
med synkende grunnvannstand. Det
f0rer til" setninger i byggfundamentene.
Vi kan imidlertid lede regnvannet fra
taket inn i en kultgroft og la det sige
over i grunnvannet p! beleilige steder.
hjelpemidler ag det
Ogsa he1e sanitrerinstallasjanen cr
analysert efter sam me fremgangsmate
og rned lignende hell sam eksernplene
evenfar viser.
Samfunnet har ellers lagt epp til
lignende arbeidsrutiner far dem som vii
bruke de hjelpemidler og det verkt0y
sam finnes. Byggeforskrifter og sanitrerreglement fastlegger funksjonskrav som
kriterier for at helse og sikkerhet er
ivaretatt av dem sam bygger. Bestemmelsene kan suppleres med den funksjonsanalyse som Byggforskningen nu
sender ut pa markedet. Dermed
skulle aIle praduksjonsledd kunne delta
i utviklingen av sanita:rinstaUasjoner
som blir mere verd, det vii si bedrer
funksjonene i forhold til kostnadene.
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Fig. 1. Kurver for summering av nedblllren i
intense regnskyll. sammenlignet mod venn·
f~ringen i taknedl~pet. Oifferansen mellom
nedl~pskurven og avl~pskurven
viser de
vannh~vder man kan vente pi et flan tak.
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