


Muligheter for støysvak
ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Ida Bryn

Partner Erichsen & Horgen AS

Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus

ihb@erichsen-horgen.no

Tel: 91137649

mailto:ihb@erichsen-horgen.no


STØYSVAK VENTILASJON
Eksempel fra Operaen
Lydkrav I tekniske forskrifter
Miljø og lydkrav hånd I hånd



Operaen i Oslo

Foto: Operaens hjemmeside



Akustikken var suksesskriterie no 1

Foto: Operaens hjemmeside



Planleggere

1. Arkitekt: Snøhetta

2. Akustikk: Brekke og Strand

3. VVS: Erichsen & Horgen

4. Elektro: Ing Per Rasmussen

5. Bygg: Reinertsen
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PNC 15 Ikke hørbart

PNC 20 Kan høres av en ”konsentrert lytter” under stille 
perioder

PNC 25 Støyen er hørbar , men svært lav

PNC 30 Støyen er hørbar  og forstyrrende under ”stille 
perioder”

Prosjekt Nytt Operahus - Støykrav
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Prosjekt Nytt Operahus - Støykrav

Max støy fra VVS-tekniske installasjoner

1. Store Sal  20 dBA - PNC 15

2. Hovedscene 25 dBA - PNC 20

3. Lille Sal  25 dBA - PNC 20

4. Orkesterprøve- sal 17 dBA - PNC 12

5. Prøvesal 1-4  25 dBA - PNC 20

6. Store  A- D  25 dBA - PNC 20

7. Div. øverom  25 dBA - PNC 20



Lydkrav satt av akustiker:

•. Aggregater

•. Aggregatunderlag

•. Aggregatrom

•. Oppheng av kanaler og rør

•. Veggjennomføringer

•. Lyddemping i kanalnett

•. Ventiler



Prinsipper for VVS planlegging:

Lite trykktap

Trykktap gir støy

Derfor:

Lave hastigheter i kanaler og aggregater

Utforming som gir lite trykktap



Kontroll av: 

Beregninger

Tegninger

Utførelse

VVS og akustikk i samarbeid



Prosjekt Nytt Operahus Ventilasjonssystemer - Tekniske rom

30 ventilasjonssystemer med total luftmengde  på 550 000 m3/h

6 tekniske rom

Totalt 1935 m2

•



Prosjekt Nytt Operahus - Støy fra tekniske installasjoner

Kilder

•. Viftestøy 

•. Strømningsstøy

•. Ventilstøy

•. Strukturstøy fra
• Vifter/aggregater
• Kjølemaskiner
• Pumper
• Trykkluftanlegg

•. Støy fra scenemaskineri
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Prosjekt Nytt Operahus - FAT test

FAT = Factory Acceptance Test

Vifter/aggregater.  8 stk
Lyddempere 4 stk

Tilluftsventiler
Store Sal
Lille Sal
Orkesterprøvesal
Prøvesal A
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Prosjekt Nytt Operahus - Lydisolering

Flytende gulv
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Prosjekt Nytt Operahus - Gjennomføringer i lydvegger
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Prosjekt Nytt Operahus Vibrasjonsisolering

Norm-pumper med stålfjærer



Utfordringer

Støy fra tekniske anlegg

• Fare for prosjekteringsfeil

• Kortslutninger og dårlig 
vibrasjonsisolering

• Dårlig kanalmontasje

• Ikke som tegnet

• Feil eller dårlig ventilmontasje



Hastighet og trykkfall

En hastighetsreduksjon på 25 % vil redusere generert støy med ca. 7 dB

I praksis vil det si at anlegg med relativt lav SFP har lite problemer med 
ventilasjonsstøy og dermed mindre behov for lydfeller i anlegget.

De fleste anleggene i Operaen har en SFP rundt 1 ved maksimal 
luftmengde.

I tillegg har de behovsstyring slik at det i gjennomsnitt blir rundt 0,5.

Passivhuskravet er 1,5. 



Miljøkrav og lydkrav går hånd i hånd

Strenge krav til lyd gir lave trykkfall som gir lavt energiforbruk

Strenge krav til energi gir strenge krav til trykkfall som gir lite lyd





NS 8175-2008



NS 8175 -2012



NS 8175 -2012



Boliger

•. Krav i standard ikke strenge for soverom

•. Balansert ventilasjon er en stor fordel i forhold til støy hvis det utføres 
riktig

•. Slipper trafikk og nabostøy



Boliger

•. Samme suksess kriterier gjelder for andre bygg som for operaen.

•. Trykkfall gir lyd => Lavt trykkfall nødvendig => store dimensjoner

•. Opp i kanaldimensjoner og aggregat størrelser => Krever mer plass



Boliger

•. Praksis at leilighetskomplekser har vært små dimensjoner

•. Viktig med plassering av aggregat slik at lyden ikke sprer seg, helst en 
tung betong yttervegg

•. Overhøring i kanaler mellom rom er en utfordring – lydfeller må inn



Boliger

•. Støykrav må inn fra tidlig planlegging (før huset er tegnet)

•. Still krav til etterprøving av 

• støy ute og inne ved beregninger før bygging

• etter montasje ved målinger.

•. Bruk gjerne akustiker i samspill med øvrige rådgivere



Boliger - rehabilitering

Bolig fra 1993 med avtrekksventilasjon

avtrekk fra kjøkken, bad, WC og vaskerom

spalteventiler i vinduer



Boliger

Installerte balansert ventilasjon med varmegjenvinning i 2000

Benyttet eksisterende avtrekk

Supplerte med tilluft og avtrekk i øvrige rom

Benyttet en kanalstørrelse større dimensjon enn alminnelig ut til rom

Benyttet lydfeller på tilluft og avtrekk



Behovsstyring

Behovsstyring natt og dag

Dag: Til stue kjøkken
Natt: Til Soverom

Kan kjøre på laveste 
hastighet OG ha god 
luftkvalitet

Målt 17 dBA på soverom

Blir ikke vekket av 
russebusser, fuglesang og 
skjærer

Reduserte energibruken
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