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NÅR STØY ER FIENDEN:

Tidligere i år fikk StS gruppens varemerke ansaTekt en støy-
dempende slektning: ansaDur. Samtidig har bedriften utviklet 
et nytt, modulbasert støyskjermingskonsept.  
De første ansaDur-modulveggene er nå i drift. 

ansaDurs modulvegger består av støy-
dempende elementer der ytterflatene er 
laget av silikonbasert duk med brannhem-
mende og antistatiske egenskaper. Duken 
er pakket rundt en kjerne av to lag støydem-
pende og brannhemmende steinull, 
forklarer avdelingsleder for isolering, Jens 
Jacob Rømer. 

Denne «sandwichen» blir montert på et 
bærende rammeverk av 50 x 50 mm stål-
profiler, og platene blir til slutt sydd sammen 
for maksimal støydemping.

De 100 mm tykke platene demper støy 
meget e#ektivt, typisk fra 7-8 dB og helt 
opp til 15 dB. 

Lokalt utviklet 
og produsert
ansaDur lages i alle størrelser og til en 
rekke formål, som lydhus, støyvegger, 
pumpekapslinger, skillevegger eller andre 
konstruksjoner som skal beskytte omgivel-
sene mot støy. 

ansaDur benyttes også som støygardiner 
ved rominndeling og som erstatning for 
vanlige støyabsorberende himlinger.

Platene lages ved StS gruppens iso-
lasjonsverksted på Laksevåg, mens 
rammeverket settes sammen på verkstedet 
på Mindemyren.

Et typisk lydhus er en omramming om 
en støykilde, eksempelvis en kompressor. 
Via våre skyvedører får operatøren lett til-
gang til utstyret for vedlikeholdsarbeid, sier 
Jens Jacob Rømer.  

 Så dette er også permanente 
installasjoner?

Ja, men modulene er i tillegg vedlike-
holdsvennlige, er lette å demontere og kan 
brukes om igjen mange ganger. 

Utviklingsarbeidet 
pågår
For å møte framtidige utfordringer har StS i 
tillegg til egenutvikling av støyreduserende 
produkter også sett seg om etter komplet-
terende samarbeidspartnere: 

Ifølge NORSOK-standarden skal ikke 
putelignende konstruksjoner stå ubeskyt-
tet i værharde omgivelser. Derfor har vi 
innledet et samarbeid med X-Noise, som 
leverer kassettlignende moduler som kom-
bineres med ansaDur-platene for utendørs 
montering. I tillegg er dagens plater relativt 
stive. Vi vil vurdere å lage en mykere variant 
som kan pakkes rundt rør slik at det hele blir 
strømlinjet og plassbesparende, og med en 
annen duk kan ansaDur få meget gode 
brannhemmende egenskaper.

Men ansa-produktlinjene er designet for to 
forskjellige hovedoppgaver:

Et rendyrket brannhemmende system 
må ha minst mulig overflate mens støydem-
pende plater fungerer best med bølget 
overflate. Et «kombisystem» vil dermed 
trolig kun komme til bruk ved mindre kritiske 
installasjoner, mener Jens Jacob Rømer. 

Flere markedsområder
 Vil ansaDur kunne kommersialiseres 
også for «sivilt» bruk og selges til land-
baserte virksomheter?

Vi ser definitivt et marked for støy-
reduksjon onshore såvel som o#shore. I StS 
har vi over lengre tid arbeidet med utvikling 
av ansaDur konseptet og kan nå påta oss 
oppgaven fra begynnende studie til ferdig 
innstallert produkt. 

Selv om Jacob Rømer fortsatt ser det 
største markedet innenfor olje- og gass-
industrien har han registrert at også 
andre industrier har begynt å gripe fatt i 
støyproblematikken. 

Vi leverer allerede i dag til kunder på 
land. Men ansaDur er o#shorespesifiserte 
produkter av kostbare materialer, så kunder 
med enklere behov vil nok mene at prisen 
blir i høyeste laget. 

I forbindelse med vårens vedlikeholds-
arbeider på Bygarasjen i Bergen ble det 
laget ansaDur-skjerminger av standard-
duk, og erfaringene er gode. Modulene var 
robuste og både driften av parkerings huset 
og busstasjonen på gateplan gikk som 
vanlig under arbeidet. Også disse modu-
lene kan brukes om igjen en rekke ganger 
forutsatt at fagfolk tar seg av montering og 
demonterting. 

Vi vurderer å lansere en rimeligere 
ansaDur-serie for arbeidsmiljøer der anti-
statiske egenskaper ikke er påkrevet. Det er 
heller ikke utenkelig at vi med tiden utvik ler 
serieproduserte standardsett som selges til 
privatpersoner, for eksempel til støydem-
ping av aggregater og vannpumper, sier Jens 
Jacob Rømer.

 ansaDur støydemping  
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Merkevarebygging er viktig
Navnevalget på de to «ansa»-pro-
duktene er ikke tilfeldig. 
«Ansa» er av norrøn opprinnelse, 
ordet betyr «å bry seg». 
«Dur» betyr stillhet, mens «Tekt» 
betyr sikkerhet. 

ansaTekt og ansaDur er varemerker for StS grup-
pens lyd- og brannhemmende systemer, to 
kompletterende produktlinjer som naturligvis også er 
slektninger av StS gruppens kjente habitatsystemer. 

Systemene er utviklet av StS engineering, og 
ansvarlig for utviklingsarbeidet har vært Willy 
Solemdal, Murat Åse og Cato Larsen. Willy Solemdal 
leder i tillegg den videre produktutviklingen for StS 
engineering.

Produktseriene utgjør også kjernen i en ny merke-
varestrategi. Tanken om merkevarebygging er uvant 
for Jens Jacob Rømer, men han har blitt mer og mer 
fascinert av ideen: 

Både ansaDur og ansaTekt kan og bør markeds-
føres som ledende produkter fra en kvalitets- 
produsent som også tilbyr svært mange andre  
tjenester. Derfor jobber vår underleverandør nå med 
å lage silikonduker i den rette StS-oransje fargen, slik 
at ingen som ser et ansa-system skal være i tvil om 
hvem som er leverandør. Jeg tror dette vil være med 
på å markedsføre bedriften på en meget god måte.

Produktspekter ansaDur
 Lydhus
 Støyvegger
 Akustiske isolasjonskasser og –jakker
 Skillevegger / støygardiner
 Støyabsorberende plater / himlinger
 Spesialtilpassede løsninger

Produktspekter ansaTekt
 Brannisolering
 Termiske isolasjonskasser og –jakker
 Eksosputer
 Spesialtilpassede løsninger

« Learning by doing » - utvikling  av ansaDur modulsystemsystemet

Utviklingsteamet bak ansaDur støyskjerming:
Willy Solemdal Murat Åse Cator Larsen

StS engineering
avdelingsleder  
for teknologi og utvikling

StS gruppen
Rådgiver isolering

StS gruppen
Arbeidsleder Isolering

Støy: Den vanligste yrkesskaden

Vel halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er meldinger om 
hørselsskader, og bygg- og anleggsindustrien er blant bransjene som melder om flest støyskader.

Det er ikke bare intensiteten (lydstyrken) 
som er avgjørende for om en lyd er skadelig. 
Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man 
blir utsatt for den er også viktig. Risikoen 
for å utvikle støyskader varierer fra person 
til person, men det er påvist støyskader hos 
mennesker i miljøer med støypåvirkning 
under 85 dB (A).

Hørselsskader er uhelbredelige, og støy kan 
i tillegg være helsefarlig selv når nivået ikke 
medfører hørselstap. Også ulykkesriskoen 
øker. 

Arbeidstilsynets støyforskrift setter 
derfor grenser for tillatt lydnivå i ulike 
abeidssituasjoner.  

Forskriften krever blant annet at arbeidsgive-
ren stiller hørselsvern til disposisjon når den 
gjennomsnittlige støybelastningen   over-
stiger 80 dB eller arbeidstakeren opplever 
støynivået som sjenerende. Ved en gjen-
nomsnittlig støybelastning høyere enn 85 
dB er hørselsvern påkrevd. Maximalt ekspo-
nering er satt til 130 dB (C) Peak.

I dB-skalaen innebærer en økning av desi-
belnivået med tre dB faktisk en dobling av 
lyde#ekten. Derfor har allerede en tilsyne-
latende beskjeden reduksjon av dB-nivået 
meget stor e#ekt for helse og arbeidsmijlø.
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