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VELLYKKET ANSADUR-FORSØK PÅ 
KJØPESENTER:

BUTIKKDRIFT PÅ BYGGEPLASSEN

Fra venstre: Trond Vestby, Kjersti Fjeldsbø og Per Kåre Vasslid

Hvordan drive ikke bare én, men to travle 
klesforretninger på et stort handlesenter 
mens det samtidig pågår omfattende byg-
gearbeider tvers gjennom butikklokalene? 

Dette var utfordringen entreprenøren sto 
overfor i forbindelsen med byggingen av en 
fotgjengergjennomgang som skal lede over 
til nybygget ved Vestkanten kjøpesenter i 
Bergen. Og løsningen på problemet kom ved 
en tilfeldighet:

Ja, det stemmer faktisk. Entreprenøren 
manglet snekkere som skulle sette opp en 
tradisjonell skillevegg av kryssfinér i butik-
kene. Dette fikk vi høre i forbindelse med et 
annet oppdrag, og vi forslo da å sette opp 
ansaDur-vegger i stedet, sier avdelingsleder 
for isolering, Jens Jacob Rømer. 

Entreprenøren likte ideen, og produksjonen 
av de vel 240 kvadratmeter store veggmo-
dulene startet umiddelbart. 

Dette ble også en anledning til å teste 
ansaDur-putenes støydempende egen-
skaper i et hektisk handlemiljø. En kryssfinér-
vegg kan alene aldri bli en god støydemper, 
og slike vegger er dyre å sette opp om de 
også skal dempe støy og holde byggestøvet 
unna. 

Vi mente at ansaDur var et meget godt 
alternativ, og erfaringene så langt underbyg-
ger dette. All støy forsvinner ikke, men selv 
når det pågår travelt rive- og byggearbeid, er 
det fortsatt mulig å drive forretningene 
nesten som normalt, fastslår Rømer.

Diskrete, hvite vegger
At handlemiljøet ikke forstyrres for mye er 
særlig viktig for klesbutikker. Mange av kun-
dene har i utgangspunktet ikke bestemt seg 
for å handle der og da, men stikker snarere 
innom for å se etter fristende tilbud. Er loka-
lene lite hyggelige grunnet støy og stygge 
delevegger vil færre shoppere komme på 
besøk. 

For at veggene skal være minst mulig for-
styrrende er ansaDur-elementene på kjøpe-
senteret derfor trukket med hvit duk uten 
oransje StS-logoer på «butikksiden». I tillegg 
er modulene av den nye typen med innvendig 
ramme. Dette gjør at veggen rent visuelt blir 
«renere». 

Men aluminiumprofilene som holder veggene 
oppe er bevisst montert inn mot butikkloka-
lene, og disse benytter personalet i Cubus 
og Hennes & Mauritz som festepunkter for 
klesstativer, speil og hyller. 

Med på kjøpet kommer også en god tetting 
mot alt støvet som følger rive- og byggear-
beidene. Byggestøv og fulle klesbutikker er 
ingen god kombinasjon, men skilleveggene 
holder støvet e%ektivt unna.

Gjenbruk 
mange ganger

Denne bruken av ansaDur er 
en ny erfaring for oss, og vi er 
godt fornøyde med resultatet, 
understreker Jens Jacob Rømer - 
som medgir at det var én ting 
som kunne vært gjort annerle-
des: Festebåndene som holder 
modulene sammen burde vært 
hvite. Da ville skilleveggen vært 
enda mindre synlig.

Veggene skal i utgangspunktet 
stå i 6-8 uker før de blir demon-
tert og selve elementene er StS 
gruppens eiendom: 

Det ville bli kostbart for 
entreprenøren å kjøpe en slik 
vegg for engangsbruk, men hele 
ideen med modulsystemet er at 
elementene kan brukes om igjen 
mange ganger. Det er lett å ren-
gjøre elementene og skulle noen 
av putene blir stygt misfarget 
eller skadet er det bare å skifte 
duk. Så jeg både håper og tror 
disse hvite veggene snart vil bli 
satt opp på nye byggeplasser 
der vanlig forretningsdrift skal 
foregå parallelt med arbeidene, 
sier Rømer.

Stadig nye 
bruksområder
Siden installasjonen ikke er underlagt 
o%shore regler for demping av statisk elek-
trisitet kunne puteverkstedet trekke putene 
med hvit PVC-duk. PVC er en langt rimelige 
løsning og faktisk mer støydempende enn 
kompositt dukene av karbon og silikon som 
brukes på de o%shore-godkjente ansaDur-
veggene.      
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PVC-putene kan også brukes utendørs:

Putene tåler det meste, og blant de nye 
bruksområdene for landversjonen av 
ansaDur er et forslag om å kle hele stillaser 
med lyddempende puter. Vekten er ikke noe 
problem, og ettersom putene monteres på 
vanlige stillaselementer er selve monteringen 
lett. Ved å kle et helt stillas oppnår vi både å 
dempe støyen kraftig óg å gi arbeidsfolkene 
god skjerming mot kulde, vær og vind. En 
ansaDur-vegg beskytter mye bedre enn de 
klassiske stillaspresenningene og gjør at også 
utendørs stillasarbeid midtvinters kan skje  
på en komfortabel og effektiv måte, sier 
avdelingsleder for isolering, Jens Jacob Rømer.

 

Konseptet videreutvikles
ansaDur-systemet gjennomgår en permanent 
utvikling, selv om de fysiske målene og monterings-
prinsippene videreføres fra generasjon til generasjon. 

Målet for videreutviklingen er rett og slett å lage 
nye paneler som hele tiden blir lettere i vekt og 
rimeligere å produsere. Samtidig skal robustheten 
opprettholdes. 

Vi har for eksempel eksperimentert med å brette 
eller folde folien som ligger rundt steinullen inne i 
modulene. Dette forbedrer i mange tilfeller de lyd-
dempende egenskapene, forklarer avdelingsleder 
Jens Jacob Rømer. I tillegg bruker vi mindre materiale, 
og panelene blir lettere, noe som har stor betydning 
o%shore.

Våre tester viser at lydabsorpsjonsfaktoren ved ulike 
frekvenser varierer med hvordan steinullen pakkes. 
Derfor gjør de nye pakkemetodene det også mulig å 
tilpasse platene forskjellige støydempingsoppdrag.

 
Nye SINTEF-tester
StS har fått gjennomført flere uavhengige tester av 
ansaDur ved SINTEF for å klarlegge og dokumentere 
resultatet av forskningen. 

Den siste testen var i mars 2012 og bekrefter at 
utviklingsarbeidet bærer frukter.

Jens Jakob Rømer i samtale med Charlotte Hellesund, fungerende butikksjef 
hos Cubus på Vestkanten

Spesielt o#shore må løsningene være 
både plassbesparende og lette. 
Spesielt o#shore må løsningene være 
både la be de lett


