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Alf-Ole Gotteberg, daglig leder hos X-Noise 
utenfor inngangspartiet hos Fresenius Kabi.X-noise forbedret 

arbeidsmiljøet hos 
Fresenius Kabi

FIRMAET X-NOISE ER ET FIRMA SOM SPESIALISERER SEG PÅ Å LEVERE PRODUKTER OG 
LØSNINGER SOM REDUSERER STØY. FIRMAET GJENNOMFØRER STØYMÅLINGER OG 
LEVERER STØYDEMPING TIL LANDBASERT INDUSTRI-, OLJE- OG GASSINDUSTRIEN. 
NYLIG INSTALLERTE DE FLERE STØYKABINETTER TIL FRESENIUS-KABI, ET GLOBALT  
SELSKAP SOM HAR SPESIALISERT SEG PÅ LEGEMIDLER OG TEKNOLOGI FOR INFU-
SJON, TRANSFUSJON OG KLINISK ERNÆRING.
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- Det er en økende etterspørsel innenfor 
behovet for å dempe uønsket støy, for-
teller daglig leder hos X-Noise, Alf-Ole 
Gotteberg.
Bedriften utfører støydempende tiltak for 
nær sakt alle bransjer, og mekanisk-, pro-
sess og olje/ offshoreindustrien er områder 
der X-Noise har en stadig økende opp-
dragsmengde. HMS-kravene, som er til for 
å ivareta helsen til de ansatte, blir ikke 
mindre. De fleste bedrifter har god over-
sikt på sitt støykart, men lite er blitt gjort i 
forhold til tiltak. 

BREDT PRODUKTTILBUD
- Vi i X-Noise hjelper bedriftene med flere 
ting. Vi analyserer støykildene, og har for-
skjellige tiltak og produkter for å dempe 
de forskjellige støykildene. Vanlige kilder 
til støy ute hos bedriftene er blant annet 
pumper, gir, motorer, kompressorer, støv-
sugere og vifter for å nevne noen, og vi 
har en stor portefølje med ulike produkter, 
som vi tilbyr den landbaserte industrien i 
Norge og Sverige. I tillegg til støykabinet-
ter, som vi har levert til oljeindustrien i 23 
år, leverer vi nå også PVC-støyskjermer, 
støybaffler, tak og veggabsorbenter, PVC-
støygardiner, sveiseforheng/skjermer og 
blåsepistoler med lyddemper for å nevne 
noe, forklarer Gotteberg.

DRAMATISK STØYREDUKSJON
Hos Fresenius-Kabi tas både HMS og 
arbeidsmiljøet på alvor, og de jobber aktivt 
med å dempe uønsket støy.

Boksen som skal fjerne støy fra pumpen rett bak før den er plassert over pumpen.

Et større støykabinett er under montering.

- Vi i X-Noise har nå levert flere støykabi-
netter hit, og ved den ene løftepumpen 
inne i fabrikklokalet klarte vi å redusere 
støyen med hele 15,6 dB! Etter installa-
sjonen vår målte vi kun 62,9 dB, og det er 

et svært lavt støynivå, forteller Gotteberg 
stolt.

REDUSERER SYKEFRAVÆRET
Støy har en rekke negative effekter på 
arbeidsmiljøet. Ikke bare ødelegger den 
hørselen, den påvirker kroppen negativt 
og kan påfører hodepine, høyt blodtrykk, 
irritasjon, stress, dårlig konsentrasjon, 
søvnproblem og økt sykefravær. 
- Støy forårsaker en permanente skader 
og støyskader den hyppigste yrkesskaden i 
Norge, og vi X-Noise er av den oppfatning 
at alle har rett til et godt arbeidsmiljø. Med 
våre produkter kan vi både senke sykefra-
været, samt sørge for et langt mer trivelig 
arbeidsmiljø. Selv om X-Noise har over 20 
års erfaring med støydemping, jobber vi 
for å gjøre våre produkter og løsninger 
bedre kjent også innen mekanisk verk-
stedindustri. I dette markedet finnes det 
mye som vi kan ta tak i, og vi i X-Noise kan 
absolutt bidra til å skape et bedre arbeids-
miljø, samt et lavere sykefravær, avslutter 
Alf-Ole Gotteberg.

For mer informasjon les mer på: 
www.x-noise.no


