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LYDHUS-SUKSESS  
PÅ OSEBERG

Erfaringene fra de første ansaDur lydhusene som ble montert på Oseberg feltsenter ga mersmak 
for Statoil og vedlikeholdsleverandør Aibel. Nå skal StS gruppen levere ytterligere fem lydhus til 
o$shorekomplekset.

De nye lydhusene skal monteres rundt 
en rekke støyende kompressorer, sier 
isolerings ingeniør Lasse Birkenes, som har 
hovedansvaret for videreutvikling av 
lydhusene.

Dette er relativt store installasjoner, hvert 
lydhus får vel 30 kvadratmeter grunn-
flate og har to meter høye vegger. Tak 
er det derimot ikke på lydhusene, dette 
av hensyn til takmonterte sensorer og 
brannslukningsanlegg. 

 Vil ikke det manglende taket gi lavere 
dempingsgrad sammenlignet med en 
full innebygging?

Jo, det er klart, men dempingen av 
støyen fra kompressorene blir likevel 5-6 
desibel og dette er tilstrekkelig til formålet: 
Å sørge for at det blir mulig å jobbe mye mer 
e$ektivt, forklarer Birkenes.

Dobler e!ektiviteten
Støynivået gjør at det i dag kun er tillatt med 
seks timers sammenhengende arbeid ved 
kompressorene før operatørene må ta en 
pålagt hviletid. Når lydhusene er på plass 
vil det bli tillatt å la folkene jobbe ordinære 
12-timers skift. Dermed blir arbeidse$ekti-
viteten fordoblet, noe som virkelig teller på 
en installasjon der det å ska$e tilstrekkelig 
mange lugarplasser er en konstant hode-
pine. Denne monteringen av støydempende 
plater gir store innsparingsmuligheter for 
Statoil:

Hverken monteringen eller vedlikehol-
det innebærer konstruksjonsendringer, 
ettersom lydhusene festes med klammer 
på eksisterende strukturer og i tillegg lett 
kan &ernes. Med prefabrikerte deler og enkel 
monteringsteknikk slipper vi også å starte 
sveisejobber eller andre gnistfarlige 
arbeider.

Bygges med 
standardmoduler
Lydhusene som nå er under produksjon 
på puteverkstedet og prefabrikerings-
avdelingen er basert på de standardiserte 
ansaDur-modulene som de siste årene 
er benyttet med stort hell på en rekke 
anlegg, både på land og o$shore. De anti-
statiske, brannsikre putene monteres på 
et tilsvarende standardisert rammeverk, 
men likevel er det enkelte detaljer ved 
Oseberg-lydhusene som skiller seg fra tid-
ligere ansaDur-lydhus. Ikke bare mangler 
taket, men lydhusene blir også utstyrt med 
skyvedører:

Skyvedørene har en lysåpning fra 
120 cm til 240 cm. Dette vil gjøre det lettere 
å drive vedlikeholdsarbeider ettersom også 
store aggregatkomponenter kan byttes uten 
at det er nødvendig å &erne lydhusene, for-
klarer Lasse Birkenes.

I tillegg gir luker i modulene rask tilkomst til 
kontrollpaneler og stoppknapper fra utsiden. 
Dette er nok et eksempel på hvordan modul-
baserte lydhus kan tilpasses eksisterende 
konstruksjoner. 

Vi gleder oss til å montere lydhusene 
på Oseberg, men først må alle komponen-
tene produseres. Dette er en stor jobb som 
alene tar vel fem uker. Deretter skal modu-
lene prøvemonteres og kontrollmåles hos 
rammeleverandøren, før elementene fraktes 
ut til Oseberg. Siden alt blir sjekket på for-
hånd skal selve monteringen på feltet gå 
fort, trolig er alt på plass i løpet av et par 
dager, avslutter en fornøyd Lasse Birkenes.
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Lars Birkenes presenterer et av de nye ansaDur lydhuspanelene
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