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• 3000 medarbeidere TOTALT 

• 1700 medarbeidere Engineering/Arkitekt: 

• 1300 medarbeidere Utførelse, Installasjon 
og fabrikasjon:   

SAMMEN OMSETTER VI FOR 3,5 MRD 

REINERTSEN er en familieeid bedrift 

som kjennetegnes av langsiktig strategi 

og korte beslutningsveier.  

 

Vi er over 3 000 medarbeidere.  

 

Vi leverer prosjekter både over og under 

vann og på land. (eks. land: Operaen, 

Gardermoen (prosjektering), Haslum T-

banestasjon, Hunsund (OBOS), Pir Syd 
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• Støyprediksjonsekempelet fra Norskehavet 
 med SoundPLAN indoor factory noise modulen (35/22) 
 
 

• Lavfrekvenseksempelet fra Nordsjøen  
   

 

 



 

 

 
 
Serveringsområde  på plattform i Norskehavet 
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Serveringsområdet  
   

 

 

• Grenseverdi 55 dBA i matserveringsområdet 

• Dispensasjon i en rekke år pga nivåer over 55 dBA 

• Personalet utstyres med Bose hodetelefoner 

• I påvente av nye skap og disker bygges vaskeavdeling om 

• Resultat: redusert støy, men relativt begrenset, 

ingen akustiker har bistått  
 



 

 

 
 
Tidligere målinger & justert simulering (35/22) 
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• Vaskearealet med oppvaskmaskin (etter ombygging) er det mest støyende område. De utførte 
beregninger viser at støyen fra oppvaskmaskin etc har stor effekt på støynivået innen i serveringsområdet. 
For å redusere støynivået i serveringsområdet er det derfor nødvendig og minske støytransmisjonen fra 
lokalet som inneholder oppvaskmaskin 
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Støy problematikken 

vaskemaskin 

vaskerom 

serveringsrom 

serveringsrom 



 

 

 
 
Tidlige støyprediksjoner etter uttestinger hos 
kjølediskleverandør (lydfeller, vibr.isolering etc) 
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3 valgte punkter for kildeanalyser 
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Kildeanalyser før vi fikk riktige data på KG600 
(plassering av beregningspunkter for kildeanalyse på forrige bilde) 
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Aktuelle mulige støyreduserende tiltak i 
vaskerom 

• Økt lydabsorpsjon 

• Forbedret vibrasjonsisolering 

• Utbedring av veggen som skiller vaskearealet og den innbygde 
oppvaskmaskinen 

• Redusere lydgjennomgangen ved å forbedre gardinløsningene ved 
transportbåndet 

• Utbedring av hull til drenering av vann 

• Om mulig redusere størrelsen av åpningene  mellom vaskearealet og 
serveringsområdet 

• Installasjon av en svingende dør i døråpningen 

• Mykt belegg gulv. 
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Økt lydabsorpsjon 

• De installerte perforerte stålplater plassert i himling og på vegger i vaskeområdet, 
vurderes til ikke å gi tilstrekkelig lydabsorpsjon. 

• Dette rom har i tillegg særlig mange harde lydreflekterende flater. 
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Forbedret vibrasjonsisolering 

• For å få full oversikt over den nåværende situasjon og hva som må endres, bør 
detaljløsninger på oppvaskmaskinen evalueres. Basert på bildene ser det ikke ut til 
at vibrasjoner tidligere er blitt ivaretatt.  
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Forbedret lydisolasjon. Utbedring av veggen som 
adskiller vaskearealet og vaskemaskin 

• Støyen fra oppvaskmaskinen kan lekke gjennom den falske himlingen (de 
perforerte stålplater). For å forhindre dette må veggene forlenges helt opp til 
taket og fuges med en egnet elastisk fugemasse. 
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Wash machine 

 

real structural ceiling 

perforated steel plates 

noise way 

wall 



• Støyen fra oppvaskmaskinen kan lekke gjennom de eksisterende åpninger I veggen 
ved transportbåndet. Denne eksisterende gardinløsningen er ikke særlig tett og vi 
anbefaler en ny type gardin, eller mobil/skyve dør, som må være stengt (pottetett) 
når maskinen benyttes. 

 

 

 

Forbedret lydisolasjon. Eksisterende huller. 
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Forbedret lydisolasjon. Eksisterende 
huller. 

• En «forsegling» av hullet til drenering vurderes nødvendig. 

• Vi anbefaler en passende plate med gummilister som kan monteres i hullet 
når maskinen er i bruk og demonteres når gulvet skal vaskes eller annet 
behov for drenering oppstår. 
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• Muligheten for å redusere størrelsen av åpningene mellom vaskearealet og 
serveringsrommet må undersøkes. Hvis dette er mulig, vil det gi en redusert 
lydtransmisjon til serveringsrommet. En annen mulighet er å installere dører i 
åpningene som kan stenges av når de ikke er i bruk. 

 

Redusere størrelsen av åpningene  mellom 
vaskearealet og serverings-området, slik det er mulig. 
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• Døråpningen er alltid åpen, og ingen dør er derfor montert. Dette gir veldig mye lyd og vi anbefaler derfor 
at sette inn en svingende dør(enkelt eller dobbelt ) dersom det er mulig. Den vil stenge automatisk og 
trenger kun et lite puff for å åpne. 

• Dørbredden må kanskje i varetas. 

Installering av svingende dører i 
døråpningen. 
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   Støybidrag fra vask (etter nye data på KG600) 

Fullt (29/19)  10dB reduksjon(30/20)  uten vask(31/21) 
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3 eksempler (tilfeldige) på kildeanalyser etter nye 
data på KG600 
fra 
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Source time sliceSum  dB(A)

KUL 141 nedre vanstra hornet Leq46

KUL 207,5 drop in nedre Leq44

KUL 108 Leq44

KUL 141 mitten Leq44

KUL 207,5 drop in ovre Leq43

KUL 141 ovre vanstra hornet Leq43

KUL 141 ovre hogra hornet Leq42

KG 600 nedre hogra hornet Leq30

KG 600 ovre vanstra hornet Leq22

Source Sum  dB(A)

KUL 141 mitten 51

KUL 141 ovre vanstra hornet 49

KUL 141 ovre hogra hornet 49

KUL 141 nedre vanstra hornet 47

KUL 207,5 drop in ovre 44

KUL 207,5 drop in nedre 43

KUL 108 42

Areakalla dorroppning 41

Areakalla rektangular 39

Areakalla kvadratisk 39

KG 600 ovre vanstra hornet 29

KG 600 nedre hogra hornet 23

Pkt 1 -10 dB fra vask 

Pkt 3 intet bidrag fra vask 

Source time sliceSum  dB(A)

Areakalla dorroppning Leq55

Areakalla kvadratisk Leq54

Areakalla rektangular Leq52

KUL 141 ovre hogra hornet Leq49

KUL 141 mitten Leq48

KUL 141 ovre vanstra hornet Leq47

KUL 141 nedre vanstra hornetLeq46

KUL 207,5 drop in ovre Leq43

KUL 108 Leq43

KUL 207,5 drop in nedre Leq42

KG 600 ovre vanstra hornet Leq26

KG 600 nedre hogra hornet Leq23

Pkt 2 fult bidrag fra vask 
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Tilsvarende støyprediksjonsmetodikk 
bør anvendes i all støyprediksjons-
arbeid innen olje- og gass    

 
 



Lavfrekvensstøy 
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Problematiske støyforhold i lugarer 

• Kraftig lavfrekvent BGN-nivå 

• Dårlig lydisolation mellom lugarer 

• Dårlig lydisolation mot korridor 

• Impuls- og strukturlyd fra bordplater, skuffer, 
skapdører og badkabinett 
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Lugarstøy Norskehavet og Nordsjøen 

   

 

Seminar Gøteborg 25.01.2013 



LC-LA = 28 i grafen i en lugar. Vi måler 25 < LC-LA < 30 i alle lugarer (116 stk) 
 

Hva betyr det når LC-LA ≥ 15*? 
 - direkte helsefarlig (individuelt) 
 - går utover søvnen og derved sikkerheten (individuelt) 
 

Hva kan vi gjøre når LC-LA ≥ 15*? 
 - Hele boligmodulen må vibrasjonsisoleres 
 - Alt roterende utstyr må vibrasjonsisoleres 
 

Status: Lite blir gjort. Hvorfor: Mangel på kunnskap? 
 

Hva fikk vi gjort? Minimalt (i praksis intet) blir gjort for å begrense 
lavfrekvensstøyen. Derimot fikk vi gjort mye annet som bedret forholdene. 
 
*grenseverdi i GL0169 

 
 
Kraftig innslag lavfrekvent støy 
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• Vibrasjonsisolering av hele boligmodulen for å redusere 
lavfrekvent bakgrunnsstøy (vil kreve totalt nytt 
boligkvarter-lite realistisk) 

• Endring av konstruksjon mellom lugarer (krever 
ombygging) 

• Utbedring av de skilleflater (vegger) der kravet ikke 
tilfredsstilles  

• Utbedring av skilleflate mellom korridor og lugar.    

• Nytt støydempende gulvbelegg i korridor og lugar.  

• Tiltak for å redusere støy fra bordplate, skuffer og skap  

Konklusjon 
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• Utbedring av de skilleflater (vegger) der kravet ikke 
tilfredsstilles. 

• Utbedring av skilleflate mellom korridor og lugar.    

• Nytt støydempende gulvbelegg i korridor og lugar.  

• Tiltak for å redusere støy fra bordplate, skuffer, skap.  

 
 
Reinertsen anbefalte følgende kosteffektive 
tiltak (i prioritets rekkefølge): 
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• Alle lugarer utbedret (i sommer) 
• Vi har kontrollert 2 testlugarer (i påsken) 
• Utbedringene er dokumentert med bilder 

av utførende. 
• Lovverket og lavfrekventstøy 
 

 

STATUS 
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Takk for oppmerksomheten 


