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Vekten er redusert med 12 - 16 prosent,  
men brannbeskyttelsen er bedre enn dagens. 

Det nye rørisolasjonsproduktet i StS gruppens  
ansaTekt-serie tilfredsstiller kravene til NORSOK 
brannklasse 5.

O shore er isolasjonssystemer med stålkapsling mest benyttet. 0,7 
millimeter betraktes vanligvis som et minimumskrav til tykkelsen 
på stålkapsler i isolasjonsprodukter som skal tilfredsstille kravene 
til brannklasse 5. 

Takket være tilgang på nye, forbedrede isolasjonsmaterialer har 
StS gruppen vært i stand til å utvikle et produkt med like høy grad 
av brannsikkerhet, men med vesentlig lavere vekt.

 Det nye ansatekt-produktet vil veie 12 – 16 prosent mindre enn 
dagens løsning. Tester StS gruppen har fått utført ved SINTEFs 
laboratorium i Trondheim bekrefter at 0,5 millimeter stålkapsling 
kan gi like god beskyttelse mot en jet-brann som 0,7 millimeter. 
Som et ekstra pluss vil temperaturen i de underliggende rørene 
kunne holdes lavere enn i de systemene vi bruker i dag, sier seni-
oringeniør Willy Solemdal i StS gruppen. Sammen med Christian 
Reuther, Cato Larsen og Arvid Bildøy har han hatt ansvaret for 
utformingen av den nye serien med brannisolasjonsprodukter 
med lav vekt.

 StS gruppen er de første som har klart å få til en løsning med 
0,5 millimeter stålkapsling, fortsetter testansvarlig Solemdal.

 Vekt er av kritisk betydning o shore. Produktet er derfor 
klart å foretrekke sammenlignet med dagens alternativ. En slik 
omfattende vektreduksjon vil kunne få betydning for framtidig 
design av rørlinjer på o shoreinstallasjoner. Isolasjonen på en 
modul o shore kan alene veie flere tonn, sier Christian Reuther.

Rørisolasjonen er det første i en rekke av nye brannisoleringspro-
dukter med redusert vekt. StS gruppen planlegger å lansere et 
tilsvarende sikkerhetsprodukt for flenser og ventiler innen kort tid. 
Test- og utviklingsavdelingen arbeider nå for å optimalisere desig-
net på produktet. Ved å e ektivisere produksjonsprosessen vil StS 
gruppen også kunne forkorte leveringstiden.

Motstår jet-brann
Rørisolasjonen skal hindre overoppheting av olje- og gasstranspor-
terende rør i tilfelle brann. 

Den omfattende testrunden i SINTEFs laboratorium i Trondheim i 
slutten av november bekrefter at de nye sikkerhetsproduktene kan 
motstå en jet-brann med temperatur på over 1100 grader. Etter 
en times opphold i flammehavet er temperaturen på røret fortsatt 
under 400 grader, i følge sluttrapporten fra testlaboratoriet.

Det er isolasjonsmaterialer levert av Protecta AS som har 
gjort det mulig å oppnå den betydelige vektreduksjonen. Selskapet 
er landets ledende leverandør av brannisolasjon til bygningsbran-
sjen, og har nå inngått en eksklusiv avtale med StS gruppen om 
rettigheten til bruk av materialet o shore.

 Vi i StS gruppen er svært fornøyde med å ha fått eneretten til å 
benytte Protecta sine isolasjonsprodukter o shore, sier adm. direk-
tør Jan Arvid Jensen.

 Dette er en felles satsning StS gruppen gjør sammen med 
Protecta. Driftsansvarlig Kjetil Bolstad er en viktig pådriver og inspi-
rator for utviklingen av den nye serien av sikkerhetsprodukter i vår 
regi, sier Solemdal.

Etter en times opphold i 1100 grader skal temperaturen 
på røret under brannisolasjonen  
ikke overstige 400 grader.

ansaTekt  
StS gruppen lanserer nå merkevarenavnet  ansaTekt som et fellesnavn på samtlige  prefabrikkerte isoleringsprodukter. 

ansaTekt – å bry seg om sikkerhetStS gruppen har valgt å la seg inspirere av norrønt der ”ansa” betyr å bry 

seg og ”tekt” betyr sikkerhet.  Sammensatt gjenspeiler navnet ansaTekt StS gruppens filosofi for pro-

duktutvikling og tjenesteleveranse.Foruten produkter med brannisolerende egenskaper, omfatter  

ansaTekt-serien også prefabrikkerte produkter innen kuldeisolasjon, ter-

misk og akustisk isolasjon, eksos- og personellbeskyttelseSamtlige tilfredsstiller NORSOKs kravspesifikasjon innen sine respektive 

produktkategorier. 
ansaTekt-produktene karakteriseres av stor grad av fleksibilitet. De pro-

duseres etter mål og kan anvendes i ulike industrielle miljø både on- og 

o shore. 
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Denne første leveransen til Oseberg C omfatter 240 lydjakker som 
skal monteres på ventiler og flenser på rørstrekkene ombord på 
plattformen, forteller produksjonsformann Svein Angeltveit ved StS 
gruppens prefab-avdeling i Fabrikkgaten. 

Det er operatørselskapet StatoilHydro som har krevd at støyen fra 
rørstrekkene om bord skal dempes tilsvarende kravene til lydisola-
sjon i klasse 6, altså med 10 desibel (dB).

 Et tilsvarende prosjekt med isolasjon av to sjøvannspumper på 
Oseberg Øst i sommer viste at støynivået før montering lå på ca. 
100 dB. Isolasjonsproduktene fra StS reduserte støyen til ca. 90 dB.  
Med slike støynivå som det her er snakk om, vil en reduksjon 
på ti desibel bli oppfattet som en halvering av støynivået, sier 
produksjonsformannen. 

Testet
Lydjakkene inngår i StS gruppens ansaTekt-serie, som omfatter  
produkter for e ektiv brann-, kulde-, eksos- og personell-
beskyttelse. 

Tester utført ved Sinus lydlaboratorium i Stavanger bekref-
ter at ansaTekt lydjakker vil kunne redusere støynivået med 
inntil 20 desibel (dB). Produktene tilfredsstiller dermed kravene 
til lydisolasjon i klasse A, B  og C i henhold til NORSOK R-004 /  
ISO standard 15665.

Enkel montering
Hver lydjakke må skreddersys for det utstyret den skal monteres på. 
Oppmålingsarbeidet tar til i midten av desember. Jakkene skal være 
ferdig produsert og klar for transport o shore 1. mars.

 Et stort produksjonsoppdrag på såpass kort tid, men vi skal klare 
å få jobben gjort ved hjelp av dagens bemanning. Når det gjelder 
produksjonskapasitet har vi allerede bevist vår konkurransedyktig-
het sammenlignet med aktører i utlandet, sier Angeltveit.

 Lydjakkene er designet med tanke på at selve monteringen o -
shore skal være en enklest mulig oppgave, sier Aksel Misje. 

Jakken festes med borrelås og belter. Produktet kan dermed monte-
res uten at det er behov for å bruke elektriske verktøy som kan avgi 
gnister og forårsake eksplosjonsfare. Designet vil dermed innebære 
en vesentlig forenkling av framtidige inspeksjons- og vedlikeholds-
arbeider. Lydjakkene vil enkelt kunne demonteres ved behov, for 
deretter å festes uskadet tilbake på plass når oppdraget er utført.

EFFEKTIV STØYDEMPING PÅ OSEBERG C
Den første, store avtalen om levering av ansaTekt lydjakker til Oseberg C er i havn.  
Jakkene vil kunne redusere støynivået på plattformen med 10 desibel eller mer. 

Avdelingsleder Aksel Misje på prefab-avdelingen demonstrerer 
hvor enkelt det er å montere sikkerhetsproduktene i ansaTekt-
serien.

 Våre nye lydjakker ble testet i april hos Sinus. Testen bekreftet at 
jakkene tilfredsstiller kravene til klasse A, B og C.
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