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I starten av norsk oljealder 

■ Viktigste støykilder på boredekk var drawworks – en 

vinsj som brukes til å heve og senke borestreng 

med mer, HPU (som genererer hydraulisk kraft til en 

rekke utstyr på boredekk og i boretårn) og 

rotasjonsbord  (senere kom boremaskin – topdrive 

eller derrick drilling machine, DDM)  

■ Opprinnelig var drawworks utstyrt med direkte 

mekanisk og manuelt operert båndbrems  

■ I utgangspunktet uten spesielt godt lydisolert plass 

for borer, snarere tvert imot 

■ Lydnivå under bremsing kunne komme opp i over 

100 dBA - både ute på boredekk og inne i borebu. 

NPD’s støykrav var da LAeq12h ≤ 90 dBA  

■ Mye personell som utførte manuelle operasjoner ute 

på boredekk 
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Tiltak for å redusere støy på boredekk 

Drawworks 

■ Innføre skivebrems i stedet for båndbrems + fjernoperering av brems til drawworks 

■ Skjerme / bygge inn drawworks på boredekk (hel eller delvis vegg mellom drawworks og boredekk, innkassing osv.) 

■ Flytte drawworks til eget rom, til et dekk på nivå under eller over boredekk 

■ Bruk av lydabsorberende materialer 

HPU 

■ Bygge inn HPU (som genererer hydraulisk kraft til en rekke utstyr på boredekk og i boretårn) eller omplassere til 

eget rom utenfor boredekk eller på et annet dekk 
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Flytting av HPU og drawworks vekk fra boredekk 
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Tidlig forslag (1985) til flytting av 

drawworks / HPU 

Dagens ”standard” (fra ca. 2000) for 

plassering av drawworks (lysebått) i Aker 

Solutions 

Boredekk 
Plattform over 

boredekk 
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Skjerpede krav til støy kontra krav til økt ytelse 
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Dette er utfordrende for 

både utstyrsleverandører, 

konstruktører (inkl. 

akustikere) og verksteder!  
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Ny teknologi for lavere støy på boredekk - MH RamRig™  

■ Ingen derrick (boretårn) – bare en guide-ramme 

■ Ikke noe tradisjonelt bølgekompenseringsutstyr (flyterigger/boreskip) 

■ Ingen drawworks – dvs. drastisk reduksjon av støy på boredekk / i boretårn 

■ Ingen kronblokk og travelling blokk 

■ Ingen drilline 

■ Ingen elektro-magnetisk bremse 

■ Heising og kompensering v.h.a.“rams” og et lukket hydraulisk system 
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• Vesentlig redusert 

støy både på 

boredekk og i borebu 

med RamRig TM  

• Utfordring med høyt 

støynivå i rom for 

HPU (Hydraulic 

Power Unit) 

 

To flyterigger med dobbel MH RamRig™ teknologi 

■ Lydnivå målt på boredekk:  70-75 dBA (krav i NORSOK S-002: 85 dBA)   

■ Lydnivå målt i borebu: 54-57 dBA (krav i NORSOK S-002: 65 dBA) 

■ Lydnivå målt i HPU rom:  90-100 dBA (krav i NORSOK S-002: 85/90 eller 110 dBA) 
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Utvikling av borebu 

■ Første borebuer passet til navnet og hadde for det 

meste en R’w på 0 dB. Støynivåer opptil 104 dBA 

■ Nå er det meste av manuelt arbeid fjernet fra boredekk 

og alt mekanisk utstyr fjernopereres av 1-2 personer 

som sitter godt beskyttet i en godt lyd- og 

vibrasjonsisolert kontrollkabin. R’w på ≥ 40 dB er mulig 

å oppfylle. Nytt navn: DCC (Drillers Control Cabin) 

Mulig å oppnå totalt lydnivå mellom 55 og 60 dBA 

■ Dagens krav: totalt 65 dBA (NORSOK S-002 rev. 04) 
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Dagens 

standard 

borebu 
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Eksempel på oppgraderingsprosjekt for å bedre støyforholdene - 

plassering av nytt drawworks 

vekk fra boredekk 
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• Drawworks «flyttet» vekk fra boredekk - til et 

dekk med ledig plass12 m over boredekknivå. 

• Nytt drawworks plassert i ny «mini» modul 

(akustisk dempet / naturlig ventilert rom) 

• Akustisk isolasjon/absorpsjon  under dekk hvor 

den nye modulen er plassert (dvs. i «tak» over 

del av boredekk)  

• Forventer betydelig reduksjon i støynivå på 

boredekk som følge av dette, anslagsvis 10-12 

dBA under tripping 
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Oppgraderingsprosjekt - ut med gammel og inn med ny borebu 

■ Gammel borebu var «plassbygd» og med 

mye bidrag både fra luft- og strukturbåret 

støy, hovedsaklig fra drawworks. 

■ Målt lydnivå før oppgradering: 
■ Boring: 59 dBA 

■ Tripping:  74 dBA 
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■ Ny borebu (DCC) er bygget i seksjoner, 
sammenstillet både på land og offshore og 
har god isolasjon både mot luft- og 
strukturbåret støy. 
Lydreduksjon: R’W > 40 dB 

■ Beregnet lydnivå etter oppgradering: 
■ Boring: 52 dBA 
■ Tripping:  55 dBA 
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Bruk av ALARP- (As Low As Reasonably Practicable) vurdering til å styre mot et 

mål for støynivå. Eksempel-regneark fra et pågående oppgraderingsprosjekt. 
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DCC - tripping/drilling without cooling and without window wipers in operation 

No Noise contributors Tripping Drilling 

1 Air borne noise from drillfloor 49 47 

2 Structure borne noise 52 45 

3 Cooling unit (speed 3) 0 0 

4 Platforms HVAC system (S21 & E22) 45 45 

5 PC's and other equipment (3rd party) 45 45 

6 Window washers and -wipers 0 0 

Total noise level 55 dBA 52 dBA 

DCC - tripping/drilling with cooling on speed 2 and window wipers in operation 

No Noise contributors Tripping Drilling 

1 Air borne noise from drillfloor 49 47 

2 Structure borne noise 52 45 

3 Cooling unit (speed 3) 50 50 

4 Platforms HVAC system (S21 & E22) 45 45 

5 PC's and other equipment (3rd party) 45 45 

6 Window washers and -wipers 49 49 

Total noise level 57 dBA 55 dBA 
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Eksempler på støy på boredekk / i borebu fra 1978 til nå (og litt inn i fremtiden)  

Lydnivå boredekk, boring

Lydnivå boredekk, tripping

Lydnivå borebu, boring

Lydnivå borebu, tripping

Grense for boredekk

Grense for borebu
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Copyright and disclaimer 

Copyright 
Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Aker Solutions and 

third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor 

used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall 

be altered or removed from any reproduction. 

 

Disclaimer 
This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and 

uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, 

estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major 

markets for Aker Solutions ASA and Aker Solutions ASA’s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, 

estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects”, “believes”, “estimates” or similar 

expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, 

economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker Solutions’ businesses, 

oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency 

exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Aker Solutions ASA believes 

that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will 

be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Aker Solutions ASA is making no representation or warranty, 

expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Aker Solutions ASA nor any of its 

directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. 

 

Aker Solutions consists of many legally independent entities, constituting their own separate identities. Aker Solutions is used as the 

common brand or trade mark for most of these entities. In this presentation we may sometimes use “Aker Solutions”, “we” or “us” when 

we refer to Aker Solutions companies in general or where no useful purpose is served by identifying any particular Aker Solutions 

company. 
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