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Synes du ligesom vi, at folk ikke længere behøver færdes i et dårligt indeklima? I så fald er 
det dig, vi henvender os til.

Det vi ved er, at det ikke koster mere at gøre tingene rigtigt fra starten, men at det bliver 
langt dyrere at fortryde og gennemføre de nødvendige afhjælpninger og kompromiser 
efterfølgende. Det er vores hensigt at give dig de gode råd, du behøver for at træffe de rigtige 
beslutninger, og den nødvendige viden for at kunne påvirke planlægningen af vore kontorer, 
skoler, health care lokationer, restauranter og alle andre lokaler, hvor folk arbejder og færdes. 
At få det bedre, reducere stress og øge effektiviteten via bedre indeklima, er den belønning 
der venter.

ECO – For Sustainable Design er magasinets titel, men sustainable – bæredygtigt – design 
kan tolkes på forskellig vis. For alle, der arbejder med byggetekniske indeklimaspørgsmål, 
betyder det blandt andet:

1. At vælge byggeprodukter, som er ufarlige at arbejde med, og som ikke afgiver giftige 
stoffer til indeklimaet. De anvendte materialer skal have høj kvalitet, og man skal 
kunne påvise, at produkterne udgør en så begrænset belastning af miljøet som muligt 
– lige fra råvarer, fremstilling, transport, driftsperiode og håndtering med hensyn til 
ressourceudvinding, energiforbrug, udslip og genvinding.

2. At skabe bæredygtige systemer og produkter indebærer, at man har valgt 
materialer og teknik med tanke på, at de skal være tilpasset de lokaler som 
de skal anvendes i. Systemerne skal også være konstrueret til at holde og 
fungere effektivt gennem længere tid uden unødig vedligeholdelse.

3. Produkter og systemer skal være logiske og lette at arbejde med for at 
eliminere fejl og misforståelser, som kan opstå under byggeriet. At skulle 
gøre et arbejde om eller udskifte produkter koster penge og belaster miljøet.

4. Fleksible systemer betyder, at man kan renovere et lokale, uden at det har 
nogen større indvirkning på andre bygningsdele og indretning.

5. Har man valgt byggetekniske løsninger med maksimalt hensyn til indeklimaet, og 
en leverandør som kan garantere den lovede funktion, behøver man ikke risikere, at 
lokaler og bygninger begrænser mulighederne for trivsel og effektivitet.

6. En smuk og gennemtænkt æstetisk løsning holder længe. Smukke 
materialer og smarte systemer, som giver planlæggerne store 
muligheder for at skabe og kombinere frit, borger for et godt 
slutresultat og for helheden.

I kommende numre af magasinet præsenterer vi mere viden om, 
hvad der menes med Sustainable Design, og beskriver blandt 
andet emnet fra planlæggernes perspektiv og deres betydning og 
ansvar for opbygningen af fremtidens samfund.

Tegn et gratis abonnement ved at henvende dig til os. Og giv 
gerne et tip til andre, som kan få gavn af magasinet. Se bagsiden.

God fornøjelse!

Staffan Nilsson
Chefredaktør

Planlæg for et bæredygtigt indeklima

Stolen Syveren formgivet af 
den verdensberømte danske 
designer Arne Jacobsen i 
1955 er den største succes i 
dansk møbelhistorie. Stolen 
er et godt eksempel på, hvad 
holdbart design indebærer, 
med en form som i dag er 
mere populær end 
nogensinde.



F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

ECO – For Sustainable Design er et magasin, 
der fokuserer på et bæredygtigt design af 
indendørs miljøer. Vores ambition er at belyse 
indeklimaet ud fra et såvel funktionelt som 
æstetisk perspektiv, via en løbende dialog 
med dig som læser. Du er derfor altid vel
kommen til at kontakte en af vores virksom
heder via hjemmesiden www.ecophon.com!

Magasinet udgives af 
SaintGobain Ecophon Group
Box 500, SE260 61 Hyllinge, Sweden
Tlf. +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Chefredaktør: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Ansvarshavende redaktør:  
Carl Magnus Svenningsson

Forsidefoto: Frank Tielemans

Indhold
Lydkomfort i behandlingsmiljøer ............... 4
Forskere vurderer lydmiljøet på vore 

hospitaler ........................................... 5
Sundt indeklima for bod og bedring .......... 6
Støj på intensivafdeling passerer  

normer fra WHO ................................ 7
Russiske sygehuse med hygiejne  

i første række ...................................... 8
Loftsudskiftning sænkede lydniveauet  

på hjerteintensivafdelingen ................... 9
ING Direct call centre i Milano ............... 10
Nyt design af rumakustik øger trivslen  

i kontorlandskaber............................. 12
Strategier for et bedre lydmiljø ............... 14
Usunde åbne kontorer chokerer forskere .. 15
Skjulte høreproblemer truer skolearbejde . 16
”Akustik i idrætshaller – fra problem  

til løsning” ........................................ 18
Høreskadede idrætslærere stævner skoler 19
Akustiklofter som tåler mere end andre .... 20
Europas første børnehave som passivhus . 22
Tyskland og Østrig fører an  

– men EU tøver .................................. 24
Passivhuse under skallen ........................ 25
Skolebørn sprænger industriens lydmur ... 25
Lad ikke lyset ødelægge loftet ................. 26
Akutex™ overfladebehandlingsteknologi .. 28
Skrigende behov for bedre lyd ............... 30
En bygnings mest besøgte rum................ 32
Til belastede korridorer ......................... 34
Gør det let at komme til! ........................ 34

”En smuk og gennemtænkt 
æstetisk løsning holder længe. 
Smukke materialer og smarte 
systemer, som giver planlæggerne 
store muligheder for at skabe og 
kombinere frit, borger for et godt 
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Et godt lydmiljø bidrager til en tryg, 
effektiv pleje og personale, der trives. 
Den beskedne investering i en 
velfungerende rumakustik indebærer en 
besparelse på plejeomkostninger, 
som er mange gange større end den 
økonomiske investering.

At skAbe et helbredende miljø med Akustik

Har du tænkt på, hvor vigtigt 
det er med et godt lydmil-
jø, for at vi mennesker skal 

have det godt? Forskning viser en 
tydelig forbindelse mellem et godt 
lydmiljø og menneskers trivsel. Ikke 
mindst inden for plejesektoren er 
resultaterne entydige – et godt lyd-
miljø bidrager til, at

– patienterne reducerer deres for-
brug af smertestillende midler, og 
at blodtrykket falder

– personalet får det bedre og føler, 
at de kan overkomme mere.

Desværre er der kommet flere 
lyde til, og lydniveauerne er blevet 
markant højere i behandlingsmil-
jøer – det vil sige på hospitaler og 
andre typer af plejelokaler. Lydene 
skabes både af det moderne tekni-
ske udstyr og af mennesker, som 
er i bevægelse. Den negative effekt 

forstærkes af alle de hårde mate-
rialer, som ofte anvendes i Health 
Care miljøer. Hårde overflader og 
dårlig lydabsorption bevirker gan-
ske enkelt, at lyden springer rundt i 
rummet og forstyrrer såvel patienter 
som personale.

På hospitaler er et velplanlagt 
akustisk miljø særlig vigtigt, efter-
som det forøger personalets trivsel. 
Endvidere forbedrer det søvnen og 
sænker stressniveauet for patien-
terne. Et godt lydmiljø bidrager også 
til øget integritet og sikkerhed.

Sænk omkostningerne

Hvis et forbedret lydmiljø kan øge 
personalets trivsel og bevirke, at 
patienter får det bedre, kan det i sid-
ste instans føre til sænkede plejeom-
kostninger og en forbedret økonomi 

for hospitalerne. Forskningsresulta-
ter tyder på, at indlæggelsestiderne 
til og med kan blive kortere og gen-
indlæggelserne færre.

Der er gode muligheder for at 
skabe et godt lydmiljø, hvis man 
planlægger efter det allerede tidligt i 
byggeprocessen, men man kan også 
gennemføre vigtige forbedringer i 
eksisterende bygninger.

Room Acoustic Comfort™

Den seneste forskning har vist, at det 
er muligt at tilpasse rumakustikken 
baseret på det lydmiljø man ønsker, 
afhængigt af hvilken aktivitet der 
udføres i lokalerne. Room Acoustic 
Comfort beskriver de forskellige 
parametre, som er nødvendige for 
at opfylde lydkravene. I Health Care 
lokationer er det vigtigt at:

– øge taletydeligheden over korte 
afstande. 
– dæmpe lydniveauet fra blandt 
andet medicinsk udstyr.

Vælger man et heldækkende aku-
stikloft i bedste lydabsorptionsklas-
se, klasse A, får man en god balance 
mellem tidlige og sene lydrefleksio-
nen, hvilket øger taletydeligheden 
og dermed taleforståeligheden. En 
høj absorptionsfaktor i loftet bidra-
ger også til at sænke lydniveauet i 
lokalet. Oven i købet får man en 
”blødere lyd” og dermed et mere 
afstressende og roligere miljø. 

Vil du vide mere om Room 
Acoustic Comfort? Gå ind på  
www.ecophon.dk.
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Dr. Michael Phiri, med titlen Senior 
Research Fellow, er forsker og lærer 
ved arkitektuddannelsen på universi-
tetet i Sheffield. Her interviewes han 
af Ecophons Marc Janssen efter sit 
foredrag på akustikerkonferencen i 
Paris i 2008. Dr. Phiri, som gennem 
flere år har forsket i plejesektorens 
indeklimaproblemer, har udviklet 
en række værktøjer til at måle, hvor 
godt eller dårligt indeklimaet er på 
et hospital – for at kunne forbedre 
eksisterende healthcare anlæg og 
at bygge korrekt fra starten. Hans 
viden om rumakustikkens betydning 
passede godt ind på den internatio-
nale akustikerkonference, hvor han 

var en af foredragsholderne. Her er 
hvad han siger i det efterfølgende 
interview:

– Det virker som om lydmiljøet 
bliver dårligere og dårligere på vore 
hospitaler. Det skyldes, at aktivite-
terne i dag er anderledes end før, og 
lyden har dermed fået større betyd-
ning – på godt og ondt. Samtidig 
bygger man ikke dagens hospitaler 
med henblik på at begrænse støj.

– Jeg tror, at der kræves mere 
forskning og flere undersøgelser for 
at finde metoder til at bekæmpe støj
en. Tænk på at de hospitaler, som vi 
bygger i dag, vil påvirke plejekvali-
teten gennem lang tid fremover – 20, 

30, ja måske i 40 år! Vi er simpelt 
hen nødt til at sikre, at patienterne 
får det bedre under indlæggelsen og 
sover bedre, for at sænke indlæg-
gelsestiderne.

Operationsstuer, intensivstuer, hospitalsstuer og modtagerum, laboratorier, reception og 
korridorer. Overalt hvor mennesker færdes, er et godt lydmiljø en nødvendighed.

Forskere vurderer lydmiljøet på vore hospitaler
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University College London 
Hospital er et af 
Storbritanniens største 
hospitaler. Hygiejnekrav 
samt behovet for et godt 
lydmiljø afgjorde valget 
af akustikloft.

Sundt indeklima for bod og bedring

At man valgte netop lydab-
sorbenter fra Ecophon, 
skyldtes de høje krav i et 

hospitalsmiljø, ifølge arkitekt Roger 
Coleman på Llewelyn Davies arki-
tektkontor i London.

Også egenskaber som brandsik-
kerhed, lav partikelemission, ren-
gøringsvenlig overflade der kan tåle 
desinficering, og det at materialet 
ikke er klassificeret som kræftfrem-
kaldende, afgjorde beslutningen. 
Sammenholdt med de glimrende 
rumakustiske egenskaber medfør-
te det, at der blev installeret over 
40.000 kvadratmeter akustikloft 
i den 75.000 kvadratmeter store 
hospitalsbygning. I patientstuer, 
undersøgelses- og behandlingsrum 
samt i laboratorier med hygiejniske 
krav og andre lokaler sidder der aku-
stiklofter fra Ecophon.

Det prestigefyldte hospitalsprojekt i det 
centrale London er blevet opført af et 
konsortium af byggeentreprenører i 
samarbejde med arkitektfirmaet Llewelyn 
Davies. Projektet er privat finansieret, og 
staten indtræder som lejer. Godt hundrede 
hospitaler i Storbritannien er planlagt eller 
påbegyndt efter samme model.

Høje funktionskrav og nødvendigheden af effektiv lydabsorption afgjorde valget af 
akustikloft i University College London Hospital.

Akustikloft fra Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
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Klasse A i loftet er altid et godt valg

Effekten af et akustikloft hænger nøje sammen med dets lydabsorptionsklasse. 
Vælg et loft i klasse A, den bedste lydabsorptionsklasse, som afkorter efter
klangstiden, sænker lydniveauet og reducerer lydudbredelsen. 
 Målet med støjstudiet på intensivafdelingen – artiklen her på siden – har 
ikke været at studere faktorer, som påvirker rumakustikken, for eksempel loftet 
og det øvrige fysiske miljø.

Støj på intensivafdeling 
passerer normer fra WHO
På en intensivafdeling har de alvor-
ligt syge patienter et stort behov for 
fred og ro.

Men hvor gode muligheder har 
de i grunden for det? 

Det spørger man sig selv efter et 
støjstudie gennemført på en inten-
sivafdeling ved Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset i Göteborg.

Denne afdeling minder sandsyn-
ligvis om mange andre af samme art, 
når det gælder aktiviteterne, men 
også lokalernes udformning. Gul-
vene er linoleumbelagte, væggene er 
af gips, og i loftet er der et nedhængt 
akustikloft (i dette tilfælde af ukendt 
lydabsorptionsklasse). Støjstudiet 
blev gennemført over i alt 5 døgn. 

Det viser, at lydniveauet i gen-
nemsnit lå 20 decibel over verdens-
sundhedsorganisationen WHO’s ret-
ningslinjer1. 

Omregnet til den faktiske oplevel-
se af lyden kan man tale om et godt 
fire gange så højt lydtrykniveau. 

Manglende tid til hvile 

Af endnu større betydning er det, at 
studiet viser, hvordan den gennem-
snitlige tid til hvileperioder (lavere 
lydniveauer)2 kun udgjorde 9 minut-
ter om dagen og 13 minutter om 
natten.

Ser man på det tilsvarende gen-
nemsnit for perioder fri for maksi-
male lydniveauer (LpAmax under 55 
dB i 5 minutter) var det 10 minutter 
om dagen og 8 minutter om nat-
ten. 

Antallet af sådanne perioder vari-
erede mellem 1 og 4 i løbet af dagen, 
og mellem 8 og 10 om natten. 

WHO anbefaler et maksimalt 
lydniveau på 40 dB(A), og tidli-
gere undersøgelser af raske personer 
viser, at søvnen kan blive forstyrret 
ved maksimale lydniveauer over 45 
dB(A). 

– Vi ved relativt lidt om, hvordan 
patienter, som har fået beroligende 
medicin, påvirkes, siger projekt-
lederen, docent Kerstin Persson 

Det avancerede medicinske apparatur afgiver mange 
akustiske alarmer, hvilket bidrager til øget lydniveau og 
stress.

1. Studiet viser, at lydniveauet lå på i gennemsnit mellem 53 og 58 dB (LpAeq), afhængigt af 
tidspunktet på døgnet. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler et gennemsnitligt 
niveau på 35–40 dB, afhængigt af typen af plejelokale.

2. LpAeq under 50 dB i mere end 5 minutter. 

Waye, Arbejds- og Miljømedicin 
ved Sahlgrenska akademin, Göte-
borgs universitet. 

– Tidligere studier har vist, at søv-
nen er fragmenteret under ophold 
på intensivafdelinger, men mange 
faktorer spiller ind her. For at øge 
vores viden analyserer vi i et igang-
værende studie, hvordan forskellige 
fysiologiske parametre såsom hjer-
tefrekvens og blodtryk påvirkes af 
lyden på intensivafdelingen. 

Personalet stresses

I studiet oplyser personalet samti-
digt, at man oplever lydmiljøet som 
stressende. Blandt andet optræder 
der mange og uregelmæssige alarm-
signaler fra medicinsk apparatur.

– Vi vil studere personalets sund-
hed og påvirkning af støj nærmere, 
påpeger Persson Waye.

Hun mener, at der er en pæda-
gogisk pointe i at påvise, hvor lav 
gennemsnitstiden for stille eller 
rekreative perioder er, sammenlig-
net med at tale om et gennemsnitligt 
lydniveau.

For at få et bedre lydmiljø og 

sænke stressniveauet, kunne perso-
nalet tænke sig at prøve supplerende 
teknik til registrering af alarmer, for 
eksempel visuelle eller vibrerende 
signaler.

– Jeg er overbevist om, at i takt 
med at vi udbygger vores viden 
om, hvordan patienter og personale 

påvirkes, så vil også lydmiljøet blive 
en vigtig faktor i plejesektoren, siger 
Kerstin Persson Waye.

Projektleder Kerstin Persson 
Waye.

1. Lydabsorptionsklasse A

2. Lydabsorptionsklasse B
3. Lydabsorptionsklasse C

4. Lydabsorptionsklasse D

5. Lydabsorptionsklasse E

6. Uklassificeret

αp Praktisk lydabsorptionsfaktor

Lydfrekvens, Hz
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I de senere år har man foretaget store 
investeringer i udbygning og forbed-
ring af sygeplejen i Rusland. For at 
mindske risikoen for smitte stiller 
man høje krav til, at lokalernes over-
fladematerialer skal kunne vaskes 
med klorerede rengøringsmidler.

Efter et utal af afprøvninger kunne 
man konstatere, at man havde fun-
det løsningen – lydabsorbenter og 
akustiklofter, der holder standarden. 
Rygtet om, at produkterne tåler klor, 
spreder sig nu blandt de russiske 
hospitaler som ringe i vandet.

Russiske sygehuse 
med hygiejne  
i første række

Municipal Clinical Hospital Botkin  
i Moskva er et af de førende medicin-
ske centre i Rusland og Europa.

Den nye klinikbygning, som blev 
indviet i marts 2007 af Moskvas 
borgmester Jurij Luzhkov, har et 
etageareal på 90.000 kvadratmeter 
og 800 sengepladser.

Klinikken, som er udstyret med 
den nyeste teknik, er ikke bare et 
hospital, men spiller også en vigtig 
rolle inden for medicinsk forskning 
og udvikling.

Det nye sygehus blev vinder af 
den russiske konkurrence ”Bedste 
projekt i 2006 for investeringer og 
byggeri”.

Efter en række afprøvninger lyk-
kedes det til sidst at finde et aku-
stikloft, Ecophon Hygiene Meditec, 
med en overflade som kunne tåle de 
højt stillede krav til rengøring med 
klorerede rengøringsmidler på de 
medicinske afdelinger. Selv recep-
tionen og gangene er udstyret med 
akustiklofter af bedste lydabsorpti-
onsklasse (A).

Det russiske børnehospital Emer-
gency Children’s Surgery and Trau-
matology blev grundlagt i 2003, da 
”Børnehospital nr. 20” blev ombyg-
get og fik en tilbygning med nye 
lokaler. Hospitalet har sine rødder 
i 1800-tallets Moskva.

Aktiviteterne har et unikt viden-
skabeligt fokus med praktisk tilsnit, 
hvor man behandler børn med såvel 
akutte kirurgiske sygdomme som 
traumatiske skader.

Efter de gode resultater fra 
afprøvninger (se hospitalet til ven-
stre), hvor akustiklofterne viste sig 
at kunne tåle rengøring med klor, 
bestemte man sig også her for, at 

kun det bedste var godt nok. Man 
valgte derfor akustikloftet Ecophon 
Hygiene Meditec i de medicinske 
afdelinger for at opfylde hygiej-
nekravene. Men også i gange og 
indgangspartier sidder der lofter fra 
Ecophon, en suveræn løsning når 
det gælder om at sikre lydmiljøet i 
støjende lokaler.

Arkitekt

Leonova Marina Mikhailovna

Akustikloft fra Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Loftsudskiftning sænkede lydniveauet  
på hjerteintensivafdelingen
For det allerede hårdt arbejdende 
personale på Karolinska Universi-
tetssjukhusets hjerteintensivafdeling 
har støjen været en plage.

På kun nogle få eftermiddagsti-
mer blev det gamle nedhængte loft 
udskiftet med et rigtigt akustikloft. 
Lydniveauet faldt markant, og lyd-
udbredelsen blev reduceret – selv 
om efterklangstiden fortsat var 
omtrent den samme.

At træffe livsvigtige beslutninger 
er hverdag for personalet på inten-
sivafdelingen (IVA) ved Thorax, 
Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna. En arbejdssituation, som 
næppe bliver lettere af, at en af stu-
erne, stue 5, havde et lydmiljø, som 
langt fra var nogen ønskedrøm for 
en arbejdsplads. Lyde fra apparater, 
men også løb på stuen og i gan-
gene udenfor bidrog til en irrite-
rende støj.

Teknik redder – og forstyrrer

Stuen har fire sengepladser; her 
slås patienter og personale om 
pladsen med komplekse apparater 
som pumper, kuldioxidmålere og 
respiratorer. Hver enkelt enhed i 
apparaterne har en livsvigtig funk-
tion, når det gælder om at pleje og 
rehabilitere de syge patienter, som 
for hovedpartens vedkommende har 
gennemgået åben hjertekirurgi. Det 
kortest varende ophold er et døgn, 
men visse patienter bliver her op 

til en måned, konstant overvåget 
af avanceret medicoteknisk udstyr, 
som igen kontrolleres af specialud-
dannet personale. Læger og syge-
plejersker lytter hele døgnet efter 
alarmsignaler fra apparaturet.

– Omkring tredive forskellige sig-
naler fra en eneste sengeplads, så 
meget skal vi være opmærksomme 
på og parate til at reagere på, forkla-
rer man fra personalets side.
Støjen på stuen gjorde det svært at 
kommunikere – ”man hæver stem-
men” – og bidrog til, at man blandt 
andet også har følt sig anspændt og 
har fået hovedpine.

Udskiftning kunne mærkes 
omgående

Under en inspektion udført af det 
svenske arbejdstilsyn kom det frem, 
at utilfredsheden med lydmiljøet på 
stue 5 både var stor og udbredt.

I et forsøg på at få bugt med pro-
blemet gennemførte man – efter 
samråd med Thorax IVA, Arbejds-
miljöverket og ejendomsselskabet 
Locum – en udskiftning af det tid-
ligere hårde loft med et akustikloft 
i lydabsorptionsklasse A. På blot 
nogle timer var de gamle loftplader 
væk, og det nye akustikloft på plads 
i det eksisterende skinnesystem.

Lydniveauet og lydspredningen 
med henholdsvis det gamle loft og 
det nye akustikloft blev målt op. 
Ikke mindst de forskellige efter-

klangstider blev noteret.
Efterklangstiden anvendes ofte 

som et mål for lydmiljøet. Sænket 
efterklangstid regnes for det samme 
som reducerede lydniveauer, og vice 
versa.

Men i tilfældet stue 5 på Thorax 
IVA står det klart, at sandheden er 
en anden: efterklangstiden var stort 
set den samme efter loftsudskiftnin-
gen – samtidig med at lydniveauet 
blev sænket med 3 dB(A)! Parallelt 
hermed blev lydudbredelsen mar-
kant reduceret. Ved for eksempel 3,8 
meters afstand fra den konstantlyd-
kilde (”lydgenerator”), som anven-
des under testen, faldt lydniveauet 
med 3–4 dB(A) efter skift til aku-
stikloft klasse A – en klart mærkbar 
forskel!

På en stue med flere sengepladser 
kan lydspredningen og lydniveauet 
altså reduceres med de rette lydab-
sorbenter, hvilket bør bidrage til at 
skabe et bedre lydmiljø for både 
patienter og personale.

Efterklangstid utilstrækkeligt

Når det gælder sandheden i spørgs-
målet om støjniveauer kontra efter-
klangstid, så hænger lydniveauet 
også sammen med det såkaldte dif-
fuse lydfelt. Det vil sige lydudbre-
delsen, som opstår, når møbler og 
anden indretning reflekterer lydener-
gien i en lang række forskellige ret-
ninger. Når man udelukkende måler 

efterklangstiden, opfanger man ikke 
den diffuse lyd. Ved også at indregne 
disse lyde får man et mere komplet 
billede af lydmiljøet.

For at håndtere niveauet på den 
diffuse lyd – og det er det sprin-
gende punkt, når man diskuterer 
valg af akustikloft – spiller lydab-
sorptionsklassen på lydabsorbenter 
en afgørende rolle. Når den diffuse 
lyd rammer det nedhængte loft, 
er det vigtigt, at lydabsorbenterne 
er af højeste lydabsorptionsklasse 
(klasse A) for at sænke lydniveauet. 
Det fremgik klart af de foretagne 
målinger.

Hvad syntes personalet så 
om deres ”nye” 
arbejdsmiljø?

Efter at have spurgt læger og syge-
plejersker, sammenlagt en halv snes, 
spirede der en forsigtig optimisme 
frem. Nogle mente at have bemær-
ket, at lyden føltes mere dæmpet, 
mens en anden hævdede, at det 
virkede som om, man ikke hæver 
stemmen lige så meget som før. En 
person, der benytter høreapparat, 
talte om en tydelig forskel: ”Tidli-
gere var det det rene kaos at færdes 
på stue 5, nu er det bedre og mindre 
støjende.”

Det gamle nedhængte loft blev afmonteret på stue 5 og 
erstattet ...

... med akustikloft i klasse A, som fik lydniveauet til at falde 
med 3 dB(A) og lydudbredelsen blev mindsket markant.
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Fra 78 dB til 69 dB – næsten en 
halvering af den oplevede lyd. Og 
mere end en halvering af efterklangstiden. 
Det var resultatet, efter at akustiklofterne 
var kommet på plads.

ING DIRECT CALL CENTRE I MILANO

Projekt Metroqubo. Foto: Marco Banfi
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Akustikloft fra Ecophon

Ecophon Master™ Solo S

Hurtigt og enkelt blev de 
frithængende lydabsorberende 
enheder monteret over 
arbejdspladserne på ING 
Direct call centre. Nu har 
personalet det meget bedre  
og får en rimelig chance for at 
udføre deres arbejdsopgaver 
uden unødig støj fra 
omgivelserne.

Før de rumakustiske foranstaltninger blev der målt en efterklangstid i 
lokalet på 3,48 sekunder, hvilket regnes som meget forstyrrende for 
kommunikationen. Det høje lydtrykniveau, som blev målt, 78 dB(A), 
skaber ikke bare stress og forringer taleforståeligheden, det kan også 
øge risikoen for midlertidig hørenedsættelse.

Efter at akustiklofterne var monteret, blev efterklangstiden reduceret til 
1,64 sekunder, og lydtrykniveauet dalede til 69 dB(A), altså hele 9 dB, 
hvilket opfattes som næsten en halvering af lyden! Målingerne blev 
gennemført med samme antal operatører, 50 personer, i lokalet ved 
begge lejligheder. 

Efterklangstid er et mål for den tid, det tager for en tilført lyd at falde 
med 60 dB i et rum, efter at lyden er blevet afbrudt. Med andre ord 
hvor lang tid det tager for det opståede lydekko at klinge af. 

Efterklangstiden bestemmes af:
•	Mængde	og	placering	af	lydabsorbenter
•		Mængde	og	placering	af	lydspredende	objekter	såsom	møbler,	reoler	

med videre
•		Rummets	størrelse	og	form

Lydniveauet bestemmes hovedsageligt af mængden af 
lydabsorbenter

Taleforståelighed bestemmes hovedsageligt af:
•	 Tidlige	lydreflekser	i	forhold	til	sene
•		Baggrundslyden

Efterklangstid før og efter akustisk design

Personalet havde store vanske-
ligheder ved at koncentrere 
sig om kundernes forespørgs-

ler, da man ofte blev forstyrret af 
medarbejdernes samtaler, i den inter-
nationale bankkoncern ING Direct 
og deres call centre i Milano. Årsa-
gen var høje lydtrykniveauer og den 
lange efterklangstid. 

På et areal af godt 2.300 m2 åbent 
kontorlandskab sidder op til 100 
operatører, som uophørligt taler i 
telefon og tager imod forespørgsler 
fra bankens kunder.

Uden afbrydelse

Efter de indledende lydmålinger 
besluttede man sig: lydmiljøet skulle 
forbedres! Men ikke for en hvilken 
som helst pris – og hurtigt skulle 

det gå – da aktiviteterne i lokalet 
ikke måtte forstyrres unødigt. Løs-
ningen blev frithængende akusti-
ske enheder, der blev nedsænket fra 
det eksisterende gitterloft oven over 
arbejdspladserne. På denne måde fik 
man en effektiv løsning til en lav 
pris, uden de indgreb som ellers ville 
have medført driftsafbrydelser. 

Imponeret akustiker 

Akustikeren Gianpiero Majandi hos 
Studio Majandi, som udførte de aku-
stiske målinger, er selv overrasket 
over resultatet:

– Tænk at man kan sænke efter-
klangstiden til under det halve ved 
hjælp af frithængende lydabsorben-
ter – og slippe for at bygge hele 
lokalet om.
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Mange trives dårligt i åbne kontorlandskaber. 
Støj er en af årsagerne. ”Rumakustiske mål 
for åbne planløsninger” er et aktuelt projekt, 
som skal lave om på det.

I åbne kontorlandskaber skal kom-
munikationen flyde frit, samtidig 
med at hver enkelt medarbejder skal 
kunne arbejde uforstyrret.

En forførende målsætning, som 
gang på gang har vist sig svær at 
opnå. Andres tale er det, som de 
fleste forstyrres af og klager over.

En årsag til at lydmiljøet ofte er 
dårligt har været de mangelfulde 
målemetoder, som har været anvendt 
til at kontrollere rumakustikken. 

Det handler om traditionelle målin-
ger, hvor man udgår fra kubeformede 
rumgeometrier med god spredning 
af lydenergien (diffusion). 

Men i åbne kontorlandskaber 
er forudsætningerne helt anderle-
des: for eksempel er geometrierne 
komplekse ligesom lydspredningen, 
lydfeltet er ikke diffust, og i disse 
miljøer er der mange lydkilder. 

Alligevel er det som regel de tra-
ditionelle målemetoder, der anven-
des.

Pionerarbejde

”Rumakustiske mål for åbne plan-
løsninger” er et projekt, som støttes 
af NICe, Nordic Innovation Centre, 
Nordisk Råds organ for hjælp til 

innovative og videnintensive virk-
somheder. 

Projektet har været drevet af 
Ecophon, som har samarbejdet med 
ÅF-Ingemansson, eksperter inden 
for lyd og vibrationer, og docent 
Mats Nilsson, der arbejder med 
spørgsmål omkring lyd og psykologi 
ved Stockholms universitet.

Det er et usædvanligt projekt, 
eftersom det er noget af et pioner-
arbejde med det formål at nå frem til 
den mest korrekte metode til måling 
af rumakustik i kontorlandskaber. 

Samtidig er der hårdt brug for det, 
eftersom det ofte støjende lydmiljø i 
åbne kontorer er årsag til, at folk har 
det dårligt (se artikel om undersøg-
else fra Australien, side 15). 

Hvordan man konkret løser det 
åbne kontorlandskabs to største 
udfordringer – at sænke lydniveauet 
og få lydtrykniveauet til at falde 
hurtigt – er et af projektets vigtigste 
resultater (se tabel 1).

Med de rette absorbenter de rette 
steder kan man kort sagt sidde tæt-
tere på hinanden. 

Vælger man at se hele sagen 
strengt økonomisk, er der mulighed 
for at udnytte kontorarealet endnu 
mere effektivt.

Men frem for alt handler det om 
at kunne skabe et arbejdsmiljø med 
bedre rumakustik og mere trivsel.

En anden ting som gør NICe-pro-
jektet unikt er, at projektet er baseret 
på omfattende studier af fem åbne 
kontorlandskaber og deres ruma-
kustik, samt at man desuden har 
ladet personalet svare på indgående 
spørgeskemaer om, hvordan lydmil-
jøet opleves. 

De kontorer, som blev undersøgt, 
var Dicentia i København (forhand-
ler af digitalmedier), to afdelinger 
hos energiselskabet Vattenfall i 
Stockholm, olieselskabet Statoil i 
Stavanger, Norge, samt Finlands 
Bygningsingeniørforbund i Hel-
singfors. 

To kontorer fik nyt akustisk 
design

I to af kontorerne – Dicentia og en 
afdeling hos Vattenfall – viste det 
sig, at lydmiljøerne var særdeles 
kritiske.

Disse blev akustisk behandlet 
med blandt andet akustiklofter, frit-
hængende flådelofter og vægabsor-
benter. De projektansvarlige kunne 
derefter sammenligne måleresultater 
og spørgeskemasvar før og efter den 
akustiske behandlling.

Nogle af måle- og spørgeskema-
resultaterne fremgår af tabellerne 
1 og 2.

På områder, hvor man samles, forbedres lydmiljøet 
betragteligt ved hjælp af vægabsorbenter.

NYT DESIGN AF RUMAKUSTIK ØGER TRIVSLEN I ÅBNE KONTORLANDSKABER
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DL2 beskriver, hvordan lydtrykniveauet aftager med afstanden, 
mens DLf viser lydniveausænkningen. Af tabellen fremgår det, at 
det rette rumakustiske design dels får lyden til at klinge af hurtigere, 
dels sænker lydniveauet. I begge tilfælde handler det om faktorer, 
der har en afgørende betydning for rumakustikken og trivslen i et 
åbent kontorlandskab.

Før 
akustisk 
design

Efter 
akustisk 
design

Andel som syntes, at lydmiljøet  
generelt var dårligt

40% 10%

Andel som syntes, at lydmiljøet  
generelt var meget dårligt

20% 0%

Andel som syntes, at lydmiljøet var 
dårligt med hensyn til at blive forstyr
ret af andres konversation

36% 30%

Andel som syntes, at lydmiljøet var 
meget dårligt med hensyn til at blive 
forstyrret af andres konversation

43% 0%

Før akustisk design

Kontor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Efter akustisk design

Kontor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Tabel 2. Eksempel på spørgeskemasvar hos VattenfallTabel 1. Rumakustiske målinger

Frithængende lydabsorberende flåder bevirker, at man bliver mindre forstyrret af 
omgivelserne, samtidig med at lydtrykniveauet daler.

Fortsættes næste side
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I bestræbelsen på at skabe effektive 
kontorer bygger mange virksom-
heder i dag åbne kontorlandskaber. 
Fordelen er en hurtig og enkel kom-
munikation mellem mennesker og en 
fleksibilitet i tilpasningen af kontoret 
til virksomhedens arbejdsform.

Et åbent kontor afspejler også 
virksomhedens mentalitet og de 
værdier, man står for. Kontorbyg-
ningen er et profileringsværktøj for 
virksomheder, hvor også lyden har 
en stor betydning.

Et godt lydmiljø handler ikke 
bare om at fjerne lyd. Lyd består 
jo af både information – som er 
ønsket – og støj – som er uønsket. 
Det er altid den lyttende, der afgør, 
hvilken kategori en lyd tilhører. Jo 
mere komplekse arbejdsopgaver 
man skal udføre, desto større ind-
virkning har et forstyrrende lydmiljø 
på resultatet.

Når man spørger mennesker i 
åbne kontorlandskaber, hvad de 
oplever som det mest forstyrrende, 
plejer man at få svaret ”mennesker 
der taler”. Samtidig er det netop 
det, mennesker opfatter som mest 
positivt i et kontormiljø – at kunne 
kommunikere med deres kolleger.

Room Acoustic Comfort™

Ecophon, som er en førende virk-
somhed inden for rumakustik, del-
tager i international forskning og 
udvikling af nye lydstandarder. Der 
er primært tre faktorer, som er vig-
tige at tage hensyn til, for at kunne 
påvirke lydmiljøet i positiv retning: 
menneskene, rummet og aktivite-
terne i rummet. Det kaldes for Room 
Acoustic Comfort, Ecophons kon-
cept for hvordan man skaber god 
lydkomfort inden døre. Det gælder 

om at understøtte de positive lyde og 
minimere de negative, for at menne-
sker skal fungere og trives på deres 
arbejdsplads.

Deltag i seminarer

For at skabe et godt lydmiljø i åbne 
kontorlandskaber bør man møblere 
akustisk, mindske lydudbredelsen i 
rummet og sørge for, at der findes 
særskilte rum til koncentrationskræ-
vende arbejde.

Og sidst, men ikke mindst, skal 
vi lære, hvordan man opfører sig 
akustisk i et åbent kontorlandskab.

Ecophon arrangerer seminarer 
og kurser og kan også hjælpe dig 
med at planlægge og projektere et 
godt lydmiljø. Du er velkommen 
til at kontakte Ecophon med hen-
blik på at deltage i disse kurser ved 
lejlighed.

Afdelingen hos Vattenfall er en help-
desk-funktion, hvor virksomheders 
ansatte ringer for at få hjælp til deres 
IT-problemer via telefonen. Her blev 
der også sat nye kontorskærme op. 
I afdelingen faldt andelen, som var 
utilfreds med det generelle lydni-
veau, fra 60 til 10 procent, efter at 
kontoret havde fået nyt rumakustisk 
design. 

– Her skal man vide, at det nor-
malt regnes for ok, hvis tyve pro-
cent ikke er tilfredse med lydmiljøet, 
påpeger dr. tech. Erling Nilsson, som 
er akustiker og en af dem, der har 
arbejdet med NICe-projektet.

Påvirker ny standard

Erling Nilsson fortæller, at projektet 

har fået en kommende ISO-stan-
dard, 3382-3, til at skifte navn fra 
”open plan spaces” til ”open plan 
offices”.

– Målet med NICe-projektet er at 
skabe miljøer for både arbejde og 
kommunikation, hvor arbejdsgrup-
perne ikke forstyrrer hinanden. Vi 
kalder det Room Acoustic Comfort, 
siger Erling Nilsson.

Korte fakta om oplægget til NICe og 
rumakustiske parametre:

Projektet omfattede følgende momenter:
1. Måling af rumakustiske parametre og 

spørgeskemaundersøgelse før/efter foranstaltninger.
2. Analyse.
3. Forslag til egnede parametre og målemetodik til vurdering af 

det akustiske miljø i storrumskontorer. 

Følgende rumakustiske parametre indgik i undersøgelsen.
•		Efterklangstid	T20,	T30	og	EDT	(ISO	3382-2)
•		Taleforståelighed	STI	(EN	60268-16:2003)	
•		Privacy	index	PI	efter	ASTM	E	1130-02e1
•		Graden	af	udfasning	af	lyd	DL2 (ISO 14257:2001)
•		Lydniveau	fra	rundstrålende	højttalere	med	konstant	

udgangseffekt

Strategier for et bedre lydmiljø

Forstærket lydabsorption i korridorloftet og kontorskærme, 
som begrænser lydudbredelsen mellem arbejdspladserne hos 
Vattenfall.

Fortsat fra foregående side

Foto: Björn Sunde
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At gå over til åbne kontorer er en 
trend over hele verden. Men effek-
ten af den er, at folk får det dårligt. 
Det fastslår en unik forskerrapport 
fra Australien. 

Den påpeger et skrigende behov 
for foranstaltninger til at forbedre 
lydmiljøet – og dem er der mas-
ser af.

– Hvad vil arbejdsgiverne gøre 
ved det? lyder spørgsmålet fra dr. 
Vinesh Oommen, som har udarbej-
det rapporten.

Beviserne på at folk ofte har det 
dårligt i åbne kontorlandskaber er 
overvældende. Det ligger helt fast, 
efter at videnskabsmænd i Austra-
lien har besluttet at gennemgå en 
række studier fra hele verden. Man 
konstaterer, at overgangen til åbne 
kontorlandskaber fører til et fald i 
produktiviteten og en forøgelse af 
stressniveauet. 90 procent af studi-
erne påviser negative konsekvenser 

Usunde kontorlandskaber chokerer forskere

Rådgivning for en sundere og mere effektiv arbejdsplads.

•	 Stands	lydudbredelsen	over	store	områder.
•	Anvend	effektive	akustiklofter	(klasse	A),	og	supplér	eventuelt	med	lydabsorberende,	frithængende	enheder.
•	 Skærm	af	med	eksempelvis	glasvægge	mellem	projektgrupper	og	arbejdsenheder.
•	 Placér	arbejdspladser	med	lignende	arbejdsopgaver	ved	siden	af	hinanden.
•	 Sats	på	lydabsorberende	møbler	og	skærmvægge.
•	 Sørg	for	at	gulvbelægning	og	vægbeklædning	bidrager	til	at	dæmpe	lyden.
•	 Placér	teknisk	udstyr,	der	støjer,	i	et	særskilt	rum.
•	Med	god	lyddisciplin	kommer	man	et	godt	stykke	hen	ad	vejen.	Længere	samtaler	afholdes	bedst	i	frizoner	

som støjfrie (stille) rum og kaffeområder. Man skal naturligvis ikke råbe på tværs af lokalet, men i stedet gå 
over til den, man vil tale med. Trådløse telefoner, gerne sat på vibrator, hilses garanteret velkommen af alle!

Dr. Vinesh Oommen er chokeret og mener, at der kræves 
kraftige foranstaltninger fra arbejdsgivernes side for at 
overvinde støjproblemerne i åbne kontorlandskaber.

mål. Med den aktuelle finanskrise vil 
arbejdsgiverne være ekstra forsig-
tige med at foretage sig noget.

Akustiklofter er ofte overset

Ifølge Vinesh Oommen manglede 
der akustiklofter i omkring 70 pro-
cent af kontorerne.

– Selv i de resterende 30 pro-
cent klagede personalet over tele-
fonsamtaler, ringende telefoner, folk 
der taler, støj fra kopimaskiner og 
andre lyde.

Naturligvis er god rumakustik 
vigtig, påpeger han over for ECO, 
men tilføjer at han tvivler på, at 
støjproblematikken overhovedet 
kan løses. 

I takt med at der bygges stadig 
flere åbne kontorlandskaber, er 
efterspørgslen på støjdæmpende 
foranstaltninger vokset. Først og 
fremmest gælder det om at have et 
heldækkende akustikloft.

Her finder du nogle af de vig-
tigste og bedst fungerende foran-
staltninger.

af at vælge kontorlandskaber i stedet 
for cellekontorer.

Irritation og flere opsigelser

Dr. Vinesh Oommen, forsker på 
Institute of Health and Biomedical 
Innovation Queensland University 
of Technology, har forfattet rap-
porten. 

– Resultaterne var chokerende!
Rapporterne viser høje stress-

niveauer, personalekonflikter, højt 
blodtryk og hurtig personaleudskift-
ning. Privatlivet går tabt, de ansatte 
synes, at de mister deres identitet. 
Koncentrationen forringes, og pro-
duktiviteten daler. Samtidig stiger 
personaleudskiftningen, viser de 
australske videnskabsmænds gen-
nemgang af det globale materiale. 

Vinesh Oommen er pessimist, når 
han spekulerer over, hvad arbejds-
giverne har tænkt sig at gøre ved 
problemet. 

– Vil de ombygge hele kontor-
miljøet eller flytte kontormedarbej-
derne ind i lukkede kontorer eller 
lydisolere hele kontoret eller noget 
helt fjerde?

– Vi må huske på, at det alt sam-
men koster penge, og set fra et for-
retningsmæssigt synspunkt tror jeg 
ikke, at arbejdsgiverne vil træffe 
en hurtig beslutning i dette spørgs-

Foto: Sharon Thompson
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En stor polsk undersøgelse viser, at mange 
forældre ikke er klar over, at deres børn 
har alvorlige problemer med hørelsen. 
I klasselokaler er lydabsorbenter vigtige 
for at dæmpe skadelig støj.

Der findes en talemåde, som 
siger, at ”dårlig hørelse er 
et usynligt problem”.

Nu har man fået en alarmeren-
de bekræftelse på det i Polen, hvor 
over 80.000 syvårige skolebørn 
har fået deres hørelse undersøgt. 
Samtidig blev hørelsen tjekket hos 
over 12.000 børn i alderen otte til 
tolv år.

Resultaterne afslører, at hvert 
femte barn har problemer med 
hørelsen.

I gruppen med de sværeste høre-
problemer, 7.710 børn, viser det sig, 
at 60 procent af forældrene ikke 

er klar over problemerne. Og hvis 
forældrene ikke ved, at deres barn 
hører dårligt, så har skolernes per-
sonale naturligvis heller ikke kend-
skab til det.

– Undersøgelserne blev gennem-
ført for at opdage høreproblemer. 
Et andet formål var at øge den 
generelle viden om medicinske og 
sociale konsekvenser af kroniske 
problemer, kommenterer professor 
Henryk Skarżyński, chef for IPPH, 
Institute of Physiology and Patho-
logy of Hearing, i Warzawa.

IPPH stod for undersøgelsen, som 
blev gennemført i perioden marts-

SKJULTE HØREPROBLEMER TRUER SKOLEARBEJDE 

IPPH’s studie blev gennemført i samarbejde med: Multimedia Systems 
Department, Gdansk University of Technology, Hearing Impaired and Deaf 
Persons’ Friends Association, Board of Hearing Pathophysiology, Speech 
and Communication Disorders of Polish Academy of Sciences
 Undersøgelsens formål var dels at undersøge høretærsklen i området 
250–8.000	Hz,	dels	at	kontrollere	hvordan	hjernen	håndterer	oplevede	lyde	
samt at optage de undersøgte børns tale.
 Foruden at undersøge forekomsten af høreproblemer og sprede 
kendskabet til disse problemer og risikoen ved høje lyde har formålet også 
været at tilbyde behandling til de ramte.
 På sigt skal undersøgelsen bidrage til at udvikle muligheder for at tilbyde 
tidlige og regelmæssige sundhedsordninger rettet mod hele befolkningen.

Professor Andrzej Czyżewski 
fra IPPH’s videnskabelige 
råd.

Professor Henryk Skarżyński, 
chef for IPPH.

juni 2008 i syv østlige provinser 
med sammenlagt over 40 procent 
af Polens befolkning.

Den store undersøgelse omfattede 
næsten 90 procent af alle grundsko-
ler i provinserne, nærmere bestemt 
5.701 skoler.

Man har desuden undersøgt 
20.000 tolvårige i hovedstaden 
Warszawa.

Frikvarterer giver tinnitus

I begge grupperne oplyser hvert 
tredje skolebarn, at de har proble-
mer med tinnitus – ringe-/hyletoner 
eller anden støj i ørerne.

I nogle Warszawaskoler målte 

man i et pilotstudie fra 2006 lyd-
niveauer på mere end 100 dB i fri-
kvartererne.

– Det er den mest sandsynlige 
årsag til midlertidig og kronisk tin-
nitus, mener Skarżyński.

Man har også noteret, at evnen 
til at opfatte lyde faldt efter frikvar-
tererne – et 30 minutters frikvarter 
kunne forringe perceptionsevnen i 
op til et par timer.

TTS (Temporary Threshold Shift) 
kaldes fænomenet, der indebærer, at 
tærsklen for opfattelse af lyde mid-
lertidigt forhøjes. Noget som blandt 
andet brug af bærbare CD- og MP3-
afspillere også kan forårsage. Denne 
måde at lytte til musik på viser sig 
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Høje lydniveauer i pauserne har en negativ indvirkning på 
evnen til at opfatte tale under de efterfølgende lektioner.
 – En korrekt akustisk tilpasning af klasseværelser og 
korridorer er en central faktor, som man altid bør tage med i 
overvejelserne, påpeger professor Andrzej Czyżewski.
 Billedet viser en skolekorridor med et akustikloft, som 
dæmper lydtrykniveauet og reducerer lydudbredelsen.

også at kunne bidrage til permanente 
problemer med hørelsen. I dag taler 
man om Ipod-øre.

TTS blev også bemærket i pilot-
studiet.

– Effekten var til stede lige fra 
det første til det sidste frikvarter, 
også i timerne, påpeger professor 
Andrzej Czyżewski ved Multime-
dia Systems Department, Gdansk 
University of Technology, som har 
leveret teknikken til blandt andet 
høreprøverne.

– Forfatterne bag studiet under-
streger, at man har observeret store 
TTS-effekter i de frekvensområder, 
som er afgørende for opfattelsen af 
tale, det vil sige fra 1.600 til 3.400 
Hz.

Han er enig med professor 
Skarżyński og mener, at der et stort 
behov for at oplyse om truslerne 
mod hørelsen.

– Børn skal have at vide, at de 
har et ansvar for deres egen sund-
hed, herunder hørelsen, siger han 
og tilføjer omkring udfordringerne 
med at skabe det rette lydmiljø i 
skolerne:

– En korrekt akustisk tilpasning 
af klasseværelser og korridorer er 
en central faktor, som man altid bør 
tage med i overvejelserne.

Absorbenter kræves i 
skolerne

Akustiklofter, eventuelt kombineret 
med vægabsorbenter, sænker blandt 
andet baggrundsstøjen og øger 
muligheden for at opfatte tale.

Børn med nedsat hørelse ram-
mes også af andre problemer, ifølge 
professor Skarżyński.

– Det påvirker deres følelsesmæs-
sige og intellektuelle udvikling, 
deres udvikling i skolen og relatio-
ner til andre mennesker.

– Den reducerede perceptionsevne 
efter såkaldte ”rekreative lange pau-
ser” opfatter vi som et af de væsent-
ligste problemer.

Foto: Mikko Pekki/Studio Sempre
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”Akustik i idrætshaller  
– fra problem til løsning”

– Den bedste måde at få folk til virke-
lig at forstå rumakustikkens betyd-
ning, er at lade dem opleve resulta-
tet på stedet, siger Guus Klamerek, 
konceptudvikler af undervisningslo-
kaler hos Ecophon i Benelux.

Næsten 100 personer deltog i et 
internationalt seminar om lydmil-
jøet i idrætshaller den 15. decem-
ber i fjor.

Talerne var Jeroen Neggers 
fra ISA sport, Institute for Sports 
Accommodations (som samarbejder 
med den Nederlandske Olympiske 
Komité) og Theo Appeldoorn, Acour 
Lawaaibestrijding (et ”støjbekæm-
pende” firma) samt Len van Rijn, 
fra KVLO (the Royal Association 
for Physical Education Teachers) og 
Guus Klamerek fra Ecophon.

Vægabsorbenter sænkede 
efterklangstiden

I forbindelse med mødet besøgte 
man idrætshallen de Wijde Wereld 

i Vleuterweide, som havde fået 
sænket efterklangstiden i lokalet 
med over et sekund efter montage 
af effektive lydabsorbenter på væg-
gene. Trods tidligere forsøg med 
opsætning af ”lydabsorberende” 
træuldsplader langs loftskanterne 
blev efterklangstiden alligevel alt 
for lang – hele 2,9 sekunder.

Efter at de nye vægabsorbenter 
kom op, blev tiden sænket til 1,8 
sekunder. Ifølge ISA Sport, der 
samarbejder med den Nederlandske 
Olympiske Komité, og som sørger 
for, at lokalerne er egnede til idræts-
udøvere, må efterklangstiden ikke 
overstige 2 sekunder for denne type 
idrætsanlæg.

Kur mod flutterekko

Blandt andet kunne deltagerne lytte 
til ”En idrætslærers erfaring med 
rumakustik” af Len van Rijn, en 
idrætslærer med hørenedsættelse 
og repræsentant for KVLO (the 

Royal Association for Physical 
Education Teachers). Han konsta-
terede, at høreskader er meget mere 
almindelige blandt idrætslærere hos 
de af organisationens medlemmer, 
som arbejder i lokaler med dårligt 
lydmiljø. KVLO er sikker på, at 
dårlig rumakustik også bidrager til 
symptomer som træthed, hovedpine, 
stemmeproblemer og stress.

Fænomenet flutterekko er et lyd-
niveauforøgende ekko, som dan-
nes mellem to parallelle vægge, og 
som i høj grad bidrager til et dårligt 
lydmiljø, frem for alt i lokaler med 
lange og høje vægge som i idræts-
haller og gymnastiksale. Flutterek-
ko bekæmpes bedst ved at montere 
vægabsorbenter i lokalerne, hvilket 
også blev drøftet på seminaret. Det 
blev endvidere påpeget, at absor-
benterne skal være såvel bløde som 
modstandsdygtige over for slag og 
stød.

– Høreskader er langt mere 
almindelige blandt 
idrætslærere, som arbejder i 
lokaler med dårligt lydmiljø.
Len van Rijn, repræsentant for 
KVLO (the Royal Association for 
Physical Education Teachers) i 
Holland.

Idrætshallen de Wijde Wereld 
i Vleuterweide, Holland.

De æstetiske vægabsorbenter, som sænkede efterklangstiden i idrætshallen med 
hele 1,1 sekunder – det er da bemærkelsesværdigt.

”Vægabsorbenterne sænkede 
efterklangstiden med over et sekund. 
På den måde kom man under den 
vejledende værdi i Holland!”
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Hollandske idrætslærere har stævnet 
deres arbejdsgivere for at være ble-
vet ramt af alvorlige hørenedsættel-
ser som følge af dårlig akustisk miljø 
på deres arbejdspladser. Skolerne 
kompenserer lærerne økonomisk. 

Hollandske KVLO (the Royal 
Association for Physical Educa-
tion Teachers), en forening der 
varetager idrætslærernes interesser 
som arbejdstagere, støtter lærerne 
i sagen.

Men dårlig rumakustik er ikke 
noget nyt problem! KVLO har tid-
ligere offentliggjort en rapport om 
lærernes høreproblemer, stemmebe-
svær, træthed og stress. Det var en af 
hovedårsagerne til, at en strengere 
hollandsk standard blev indført i 
2005 – hvilket åbenbart ikke har 
hjulpet i dette tilfælde.

For det meste har idræts-
lokaler og gymnastiksale hårde 
gulve, vægge og lofter. I kombina-
tion med store rumvolumener opstår 
der høje støjniveauer og irriterende 
efterklang.

Når læreren taler, er det meget 
svært for eleverne at opfange infor-
mationen, især når miljøet er støj-
ende, og lærerens stemme skal ud i 
store lokaler. Det betyder, at lærerne 
overanstrenger deres stemmebånd 
og rammes af stemmetræthed.

Et dårligt lydmiljø kan også sætte 
sikkerheden over styr. Læreren skal 
reagere hurtigt og kunne blive hørt 
i en nødsituation og få opmærk-
somhed. 

I lokaler med høje og lange paral-
lelle vægge, som f.eks. idrætshaller, 
kræves der ekstra hensyn til ruma-
kustikken, eftersom der ellers kan 
opstå et forstyrrende såkaldt flut-
terekko. 

I idrætshaller forekommer der 
ofte efterklangstider på over 3,0 
sekunder og lydniveauer over 80 
dB(A), hvilket desværre mere er 
reglen end undtagelsen. 

Husk på at varige høreskader kan 

opstå allerede ved 85 dB(A), afhæn-
gigt af hvor længe man udsættes 
for lyden!

Optimal lydabsorption!

Ved valg af lydabsorbenter 
til vægge og lofter er det meget 
vigtigt, at produkterne tilbyder 
den bedst tænkelige lydabsorption, 
også ved lavere lydfrekvenser. Det 
er en nødvendighed for at kunne 
overholde standarder og vejledende 
værdier. Desuden skal lydabsorben-
terne kunne tåle stød og slag fra 
elevernes fysiske udfoldelse, 
bolde og stave.

Lyden fra en idrætslærers fløjte, som 
egentlig kun er beregnet til udendørs 
brug, kan på én meters afstand 
komme op på 105 dB(A), altså over 
lydniveauet for sundhedsskadelig 
støj.

Høreskadede idrætslærere 
stævner skoler
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Hop og løb, flyvende bolde, heppekor og 
tilråb. Fløjtesignaler. Det høje lydniveau 
kombineret med de store rum i idrætshaller 
og gymnastiksale gør det svært at høre 
og kommunikere. Desuden kan lokalerne 
være medvirkende til høreskader. Det gør 
en effektiv lydabsorption nødvendig.

Akustiklofter som tåler mere end Andre

En idrætshal eller en gymna-
stiksal har et grundlæggende 
lydproblem, som skal løses. 

De store rum med høje og lange 
vægge gør lokalerne rent ud sund-
hedsfarlige i forbindelse med idræts-
aktiviteter. Høje lydtrykniveauer, 
ekkoeffekter og en ubegrænset 
lydudbredelse gør baggrundslyden 
uudholdelig for såvel lærere som 
elever.

Man plejer at sige, at støj avler 
støj, et begreb der ofte går under 
navnet ”Lombardeffekten”. Jo høje-
re baggrundslyd, desto mere hæver 
man stemmen for at blive hørt, og 
på den måde kan lydproblemet 
accelerere til et inferno med dår-

lig kommunikation, stress og risiko 
for høreskader til følge. Og jo flere, 
der færdes i lokalerne, desto værre 
bliver det.

Bedre lyd gør lokalerne mere 
alsidige

Anvendes lokalerne til forskellige 
sportsgrene og formål, skal akustik-
ken tilpasses efter den mest støjende 
aktivitet. Udnyttes lokalerne også 
til musik, foredrag og andre arran-
gementer, som kræver lydanlæg? 
Takket være lydabsorbenter bliver 
lyden bedre og lettere at styre.

Gudskelov kan problemet løses 
enkelt – til en rimelig udgift – ved 

hjælp af effektiv lydabsorption. 
Hvis man altså gør tingene rigtigt 
fra starten ...

Idrætshaller og gymnastiksale 
– lidt mere at tænke på

1. I et læringsmiljø, som for 
eksempel en idrætshal, skal tale-
forståeligheden være god, for at 
instruktioner, tilråb og advarsler skal 
nå frem til eleverne. Det stiller krav 
om en begrænset lydudbredelse i 
lokalet.

2. Lydtrykniveauet skal sænkes 
for at undgå stress og høreskader.

3. Efterklangstiden skal være til-
strækkelig kort til at opfylde kra-

vene om generelt god rumakustik. 
Vi anbefaler, at efterklangstiden ikke 
overstiger 1,2 sekunder, hvilket er 
svært at opfylde, hvis man ikke plan-
lægger de korrekte foranstaltninger 
tidligt i byggeprocessen.

Ofte er eksisterende bygninger 
dårligt forberedt til udnyttelse aku-
stiklofter, og de hårde vægge er ikke 
tilpasset til at opfylde kravene til 
lydabsorption. Men der er altid en 
løsning, der i det mindste forbedrer 
rumakustikken – udnyt enhver mulig 
overflade til lydabsorbenter!

4. Lydabsorbenterne, af bedste 
lydabsorptionsklasse (Klasse A), 
skal kunne tåle slag og stød.
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Stødabsorption efter Europæisk Standard

Lofter og vægabsorbenter testes og inddeles efter deres stødabsorption 
i tre klasser til forskellige anvendelsesområder, efter Europæisk 
Standard – EN 13964:

•	Loftsystemer	og	vægabsorbenter	i	klasse	1A	skal	anvendes	i	
multisportshaller eller idrætshaller, hvor der udøves kraftbetonet 
boldsport som for eksempel håndbold eller tennis.

 Lydabsorbenter til lofter og vægge, som opfylder kravene til  
klasse 1A, finder du i produktsystemet Ecophon Super G™ Plus.

•	Loftsystemer	i	klasse	2A	anbefales	i	gymnastiksale	og	andre	lokaler,	
hvor der udøves mindre kraftbetonet boldsport, som volleyball og 
indendørs hockey.

 Lydabsorbenter til lofter og vægge, som opfylder kravene til  
klasse 2A, finder du i produktsystemet Ecophon Super G™.

•	Loftsystemer	i	klasse	2A	og	3A	er	velegnede	til	alle	situationer	
og lokaler, hvor der kræves et stødabsorberende loft, f.eks. i 
skolekorridorer og børnehaver.

 Lydabsorbenter til lofter og vægge, som opfylder kravene til  
2A og 3A finder du i produktsystemerne Ecophon Super G™  
og Super G™ Dp XL (til ”udsatte” lofter i skolekorridorer).

Søg dig frem til produktsiderne for Ecophon Super G™ på  
www.ecophon.dk

Sådan forbedrer du rumakustikken

For at mindske efterklangstiden og lydudbredelsen og dæmpe 
lydtrykniveauet monteres lydabsorbenter af højeste lydabsorptions
klasse (A) over hele loftet. Sammen med effektive vægabsorbenter på to 
af væggene, som ligger i vinkel mod hinanden, undgår man endvidere 
det forstyrrende såkaldte flutterekko, hvor lyden har en tendens til at 
reflektere mellem væggene. Kravet er, at absorbenterne skal monteres 
direkte på underlaget og have en overflade, som kan tåle slag og stød.

Skolen De Matrix vandt ”Skolebygnings prisen 
2009” – en stor hollandsk arkitektkonkurrence 
med ”bæredygtighed” som tema. 
Gymnastiksalen er udstyret med lydabsorbenter 
for at opnå et behageligt lydmiljø.

Ecophon Super G™ er en systemfamilie af 
lydabsorbenter til lofter og vægge i krævende 
miljøer, som f.eks. sportshaller, gymnastiksale 
og skolekorridorer. Med sin stødabsorberende 
overflade, Super G, kan absorbenterne tåle 
slag og stød og undgår dermed skader.
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De ekstra tykke vægge er det 
eneste, som minder om, at 
den snart et år gamle bør-

nehave ikke er som andre.
Det var i efteråret i 2008, at akti-

viteterne rykkede ind i de nybyg-
gede lokaler, fra tidligere at have 
holdt til i nogle ombyggede lejlig-
heder i stueetagen af en udlejnings-
ejendom. 

Børnehaven, som bærer navnet 
Stadsskogen, er bygget med pas-

sivhusteknik og er et pionerbyggeri. 
I Sverige er der ingen andre insti-
tutioner – og sandsynligvis heller 
ikke i resten af Europa – som er 
bygget med samme energibespa-
rende teknik.

Personalet deltog

Et af hovedspørgsmålene har været, 
hvordan man opnår et godt lydmiljø 
og undgår irriterende støj. Med man-
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ge livlige børn under et og samme 
tag opstår der let høje og trættende 
lyde.

– Forskellen fra lydmiljøet i de 
tidligere lokaler er stor, forklarer 
en tilfreds leder Agneta Augustsson. 
Nu er vi ikke lige så trætte efter en 
arbejdsdag, som vi var tidligere.

Hun fortæller, at personalet var 

med gennem hele projekteringen 
og fik mulighed for at komme med 
deres synspunkter om blandt andet 
lydmiljøet.

Akustiklofterne er suppleret med 
vægabsorbenter, og man har også 
målbevidst arbejdet på at mindske 
baggrundsstøjen. 

For eksempel er der kun en opvas-

Da man byggede Europas første børnehave 
med passivhusteknik, var lydmiljøet i fokus. 
Dette guidede valget på alt lige fra 
akustiklofter til lyddæmpende 
materialer på bordene. Her har man 
endog haft kongeligt besøg. Kig indenfor!

EUROPAS FØRSTE BØRNEHAVE MED PASSIVHUSTEKNIK
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Leder Agneta Augustsson taler for hele personalet, når hun siger, at lydmiljøet er 
særdeles godt i de nye lokaler. Læg mærke til akustikloftet, som er af bedste 
lydabsorptionsklasse.

Dybe vinduesnicher hvor børnene kan kravle op. Ebba Brunegård og Emmy Antmarker er  
to af næsten et hundrede børn i den unikke børnehave. 

Arkitekt

Glantz Arkitektstudio

Akustikloft fra Ecophon

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

kemaskine, og kontormaskiner så 
som computer og fax har man fjernet 
fra fællesområderne og placeret i 
et lille, særskilt kontor. Ligeledes 
på bordene har man lyddæmpende 
materialer for at mindske larmen 
fra glas, bestik og andre hårde gen-
stande.

Kommunen ændrede politik

Børnehaven var allerede planlagt og 
skitseret, da politikerne i Alingsås 
kommune besluttede sig for at satse 
offensivt på et energieffektivt byg-
geri. 

Man foretog derfor et drastisk 
indgreb og valgte at bygge børne-
haven med passivhusteknik i stedet 
for traditionel bygningsteknik.

–Det betyder, at bygningen blev 
lidt større sammenlignet med den 
bevilgede byggetilladelse, fortæller 
ledende arkitekt Maria Hallberg.

I det henseende indebar omlæg-
ningen af byggeteknik ingen syn-
lige arkitektoniske ændringer, ifølge 
Maria Hallberg, som arbejder hos 
Glantz Arkitektstudio, hvor man har 
erfaring fra flere byggerier med pas-
sivhusteknik. 

Hun påpeger, at passivhuse ikke 

har gipsplader i loftet, men at den 
halve meter tykke isolering oven 
over akustikloftet kan fungere som 
et lydabsorberende supplement.

Rigtigt lave frekvenser kan absor-
beres mere effektivt på denne måde, 
hvilket blandt andet kan sænke 
niveauet på visse baggrundslyde 
som for eksempel ventilationsan-
læg. 

Foruden kravene til et godt lyd-
miljø ønskede man også en høj luft-
kvalitet.

I et passivhus tilføres ingen var-
meenergi, bortset fra tilfælde med 
ekstremt lave temperaturer. Varmen 

hentes i stedet fra luften i bygningen, 
som ventileres ud og føres via en 
varmeveksler over til den indstrøm-
mende luft.

Alle lærer lyddisciplin

Støj avler støj, plejer man at sige. 
I lokaler med dårlig akustik, med 
blandt andet lang efterklangstid, er 
man nødt til at hæve stemmen for 
at blive hørt. Resultatet bliver, at 
man tvinges til at råbe i munden 
på hinanden.

Med effektive lydabsorbenter og 
god rumakustik opnår man i stedet 

Fortsættes næste side
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Tyskland og Østrig fører an  
– men EU tøver
I Tyskland og Østrig er man kom-
met længst med passivhusteknikken. 
Men begrebet ”passivhus” stryges 
fra teksten, når EU-direktivet om 
bygningers energimæssige ydeevne 
skrives om.

Til efteråret vedtager EU for-
mentlig et direktiv, som skærper 
kravene til reduceret energiforbrug. 
I forarbejdet til direktivet var begre-
bet ”passivhus” med. Men det blev 
senere fjernet, eftersom det ikke 
anses for at være teknikneutralt.

Kun syv af EU’s 27 medlems-
lande har udarbejdet en national 

definition på huse med meget lav 
energianvendelse. 

Det er kun Østrig, som har begre-
bet passivhus i sin nationale defi-
nition: ”Klima:aktiv – Passivhaus-
standard”. Der er cirka ti procent af 
nybyggerierne passivhuse. Tyskland 
er også langt fremme og har i dag 
cirka 8.000 passivhuse. Danmark 
har en målsætning om, at alle nybyg-
gerier skal være passivhuse i 2020. 
I Sverige er der hidtil bygget og 
renoveret knap 20 ejendomme efter 
den energibesparende model.

I Østrig finder man blandt andet 

en meget omtalt boligblok i byen 
Wolfurt, bygget med passivhustek-
nik i 1999. Bygningen består af et 
stålskelet med træfacade og op til 
350 millimeter isolering.

I 2016 skal EU lancere en helt ny 
byggenorm, i øvrigt samme norm 
som Østrig anvender i dag. Men det 
ser altså ud til, at EU udelader begre-
bet ”passivhus” for ikke at begrænse 
anvendelsen af teknik.

Vejen mod målet må se ud, som 
den vil, mener EU, så længe frem-
tidens byggerier sparer energi og 
mindsker udslippene.

et miljø, hvor man ikke behøver at 
være højrøstet for at andre kan høre, 
hvad man siger.

Først da kan man begynde at lære 
børnene lyddisciplin. I børnehaven 
har man en særskilt uddannelse til 
såvel personale som børn for at lære 
dem, hvordan man i fællesskab ska-
ber et mere lydsvagt, roligere miljø, 
hvor alle trives og har det bedre.

– Jeg synes, vi er kommet langt 
og har fået det, som ønskede, kon-
kluderer leder Agneta Augustsson 
omkring arbejdet med lydmiljøet.

Kongeligt besøg

Det svenske kongepar, Carl XVI 
Gustaf og dronning Silvia, har 

besøgt børnehaven. Kong Carl XIV 
Gustaf er blevet kendt for sit store 
engagement i miljøspørgsmål.

Kongeparret skal efter sigende 
have stillet en hel del spørgsmål 
om passivhusteknikken, som man 
til og med mente kunne være noget 
for Drottningholm, slottet som er 
familiens officielle bolig. 

Drottningholms slotsområde er et 
velbevaret slotsanlæg fra 1600- og 
1700-tallet, anlagt i fransk stil.

I 1991 blev Drottningholm opta-
get på FN-organisationen Unescos 
verdensarvsliste over steder af umis-
telig værdi for menneskeheden.

Det heldækkende akustikloft møder en lysbrønd. Smart 
placerede vinduer giver maksimalt lysindfald uden for meget 
direkte sollys.

Koldt ude, varmt inde. Opvarmningen af børnehaven 
fungerer godt.

Med lydabsorbenter i loft og på vægge forsvinder blandt 
andet problemerne med irriterende flutterekko.

Fortsat fra foregående side
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Det er det samlede energiforbrug 
til opvarmning, som afgør, om et 
hus kan klassificeres som passivt. I 
for eksempel Sverige og Østrig må 
husets energiforbrug ikke overstige 
15 kilowatt-timer per kvadratmeter 
om året.

I et passivhus optimerer man de 
ting, som altid skal findes i et hus: 
vægge, vinduer, gulve, tag, lofter 
og ventilationssystem. Samtidig 
minimerer man energitabet. I prak-
sis medfører det en bygning med en 
velisoleret og lufttæt ”klimaskal” 
samt mekanisk ventilation med 
effektiv varmegenvinding.

Der kræves ingen avancerede 
tekniske løsninger. 

Varmen kommer eksempelvis fra 
mennesker, maskiner og belysning. 
Et menneske afgiver lige så meget 
varme som en 100 watt glødepære.

At undgå kuldebroer er en af de 
vigtigste detaljer at få på plads. Der 
er eksempler på huse, som er bygget 
helt efter reglerne for passivhuse, 
men hvor en håndværker ved en 
fejl har boret forkerte huller i væg-
gen og saboteret den isolerende 
klimaskal.

For at udnytte solenergien gælder 
det om at placere huset korrekt på 
grunden.

At bygge et passivhus koster 
kun nogle få procent mere end 
almindelige bygninger. På 
sigt bliver totalomkost-
ningerne lavere, efter-
som energiforbruget 
falder.

Det er blevet 
muligt at anven-
de stadig større 
vinduer i byg-
ningerne takket 
være en forbed-
ring af vinduer-
nes u-værdier 
(isoleringsevne).

Passivhuse 
kan forsynes 
med supplerende 
varme, som sætter ind ved eks-
tremt lave temperaturer. Børneha-
ven i Alingsås har mulighed for at 
trække på fjernvarmen, når det er 
særlig koldt. 

Passivhuse er aktuelle i lande 
med både koldt og varmt klima.

Passivhuse under overfladen

Skitsen viser principperne bag isolering og 
opvarmning – de to faktorer som kan gøre et 
hus passivt, det vil sige uafhængigt af ekstra 
energi til opvarmning. 
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Lydniveauerne i en række skoler, 
børnehaver og fritidshjem er blevet 
undersøgt af Robert Wålinder, over-
læge ved afdelingen for Arbejds- og 
Miljømedicin på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala, Sverige, i samar-
bejde med forskerkolleger.

Forskerne kunne konstatere, at 
lydniveauet undertiden passerede 
80 dB(A), som er den svenske indu-
stris grænseværdi (den såkaldte ind-
satsværdi) og kræver, at arbejdsgi-
veren informerer om høreværn og 
risikoen for høreskader. 

I nogle tilfælde passerede man 85 
dB(A), en øvre grænse hvor arbejds-
giveren har pligt til at sikre, at der 
anvendes høreværn. 

Støjmålingerne afslørede et gene-
relt lydniveau på i gennemsnit 70 
decibel. Det svarer nogenlunde til 
lyden fra bytrafik.

– Pludselige skrig kan være 
mere skadelige

Robert Wålinder mener, at den stan-
dard for måling af støj, som anven-
des i industrien, ikke er velegnet 
til disse miljøer. Leq-værdien, det 
ækvivalente lydniveau og median-
lydniveauet, er baseret på otte timers 
gennemsnitsværdier.

– Men lærerne er ikke i klasse-
værelserne i otte timer. Desuden kan 
akutte høreskader forårsaget af plud-

selige skrig i øret være mere ska-
delige end maskinstøj på konstant 
niveau nær indsatsværdien. Akutte 
høreskader som følge af pludselige 
skrig og andre impulslyde fremgår 
ikke af en middelværdi målt over 
otte timer. Derfor bliver målemeto-
den og resultaterne ikke helt dæk-
kende for den medicinske risiko, 
siger overlæge Robert Wålinder.

I undersøgelsen indgik et spørge-
skema til 4.600 ansatte, som otte ud 
af ti har valgt at besvare. 

Skolebørn sprænger industriens lydmur

Lydmiljøet i skolen accepteres 
ikke på andre arbejdspladser, 
konstaterer overlæge Robert 
Wålinder.

Varmeveksling for ven
tilationsluften. Frisk luft 
tages ind og varmes op 
af den brugte luft.

Brugt luft

Frisk luft

Vintersol

Sommersol

Isoleringen i  
loftet er mindst 
50 cm.
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Loftet, det normalt største frie areal 
i et lokale, har en afgørende betyd-
ning for indtrykket. Det viser sig, at 
det er muligt at opnå en flade, som 
radikalt mindsker lysets negative 
indvirkning. Hør bare hvad retro-
refleksion betyder for rumoplevel-
sen!

At skabe rum, som det var menin-
gen fra starten, er vel en naturlig 
forventning hos arkitekter og andre, 
der beskæftiger sig med lokaler og 
indretning. Desværre bliver det ikke 
altid, som man har tænkt sig. Loftet 
reflekterer lyset forskelligt afhæn-
gigt af overfladens struktur, og ofte 
opstår der uønskede refleksioner fra 

vinduer og kunstig belysning, og 
loftet opleves derfor som uensartet 
belyst.

Ved hjælp af moderne forskning 
kan man beregne, hvilken overflade 
der er den ideelle, hvilket indebærer 
en balance mellem glans og begre-
bet retrorefleksion, som har at gøre 
med hvor glat eller ujævn overfla-
destrukturen er.

Lad ikke lyset ødelægge loftet

– Sne er et godt eksempel på, 
hvordan retrorefleksionen 
virker, siger Johanna Friman, 
projektleder hos Ecophon. 
Puddersne har en høj 
refleksionskoefficient og 
opleves som blændende hvid 
takket være de nyfaldne 
snekrystaller, som lægger sig 
løst på jorden, mens 
”gammel” sne bliver mere 
kompakt og får en tættere 
overflade, som ikke 
reflekterer lyset lige så 
intensivt. 

Foto: Åke E:son Lindman
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Danske Delta har udviklet diskussionen omkring retrorefleksion og 
foretaget målinger af, hvordan forskellige loftflader reagerer på 
lys og belysning. Er retrorefleksionen for lav, opleves loftet meget 
lysere og blændende, når man kigger mod lyskilden, end når 
man kigger med lyset bag sig, og omvendt når retrorefleksionen 
er for høj. Har retrorefleksionskoefficienten en værdi på cirka 60, 
bliver luminansen (belysningen) på loftfladen nogenlunde den 
samme, uanset hvor man befinder sig i lokalet, som det fremgår af 
nedenstående eksempel.

Fakta
Retrorefleksionskoefficient = mcd

m2lx

hvor cd=candela og graden af lysstyrke (hvor meget lys, der stråler 
ud i en bestemt retning fra en lyskilde) og lx=lux er graden af illumi
nans (et mål for hvor meget en flade belyses). Retrorefleksionskoef
ficienten har en minimumsværdi på 0 og en maksimumsværdi på 
120. Værdien for overfladen på et loft bør ligge omkring 60.

– Alt er et spørgsmål om balance, siger belysningsekspert Kai 
Sørensen fra Delta, et dansk konsulentfirma inden for 
elektronik, lys og akustik, som forsker i fænomenet 
retrorefleksion. Et loft reflekterer såvel dagslys som belysning 
på forskellig vis afhængig af overfladens egenskaber. Man 
vil helst undgå forstyrrende spejlinger så vidt muligt, hvilket 
har at gøre med glans, en effekt der opstår afhængigt af, 
hvor blank en overflade er. Jo mattere et loft er, desto mindre 
indtryk af blænding og reflekser.

– Eftersom et loft ofte betragtes fra en lidt lavere vinkel, når 
man kigger langs loftsfladen i hele loftets længde, får 
overfladestrukturen stor betydning for, hvordan lyset 
reflekteres. Jo grovere struktur, desto mere refleksion fra 
ujævnhederne i overfladen. Men det handler om balance, 
hvor overfladen bør have en optimal struktur, hvilket 
betyder, at overfladen giver en jævn luminans over hele 
loftfladen, uanset hvor man befinder sig i lokalet, samtidig 
med at loftet opleves som neutralt hvidt og lyst. Det beskriver 
vi i form af retrorefleksionskoefficienten, som her bør ligge 
på værdien 60.

En af de vigtigste egenskaber for et loft er, at overfladen 
opleves belyst på samme måde, uanset hvor i rummet man 
befinder sig. Refleksioner, blænding og farveskift samt farvet 
belysning kan elimineres. Rummet skal føles, som det var 
meningen fra starten.

Diagrammet viser, hvordan forskellige loftflader påvirkes af 
belysningen, afhængigt af hvor man står i rummet, og dermed hvor 
lyset kommer fra. Den mest ensartede lysopfattelse får man, hvis man 
vælger et loft med overfladen B.

Forskellige loftoverflader reflekterer lyset i varierende grad. En 
retrorefleksionskoefficient på cirka 60 giver bedste værdi (loft med 
overfladen B).
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Ecophons lydabsorbenter og 
akustiklofter består af en 
kerne af glasuld, som er 

behandlet med Ecophons overfla-
debehandlingsteknologi Akutex og 
har dermed fået en effektivt beskyt-
tende og æstetisk tiltalende over-
flade. Den porøse kerne absorberer 
effektivt forstyrrende lydbølger i 
et lokale. 

Det betyder, at rumakustikken 
bliver bedre i enhver henseende. 
Efterklangstiden og lydudbredelsen 
mindskes, lydniveauet bliver lavere 
og muligheden for at opfatte tale 
bliver væsentligt bedre.

Mere effektiv lydabsorption

Lydbølgerne, som trænger ind i glas-
ulden, absorberes ved at lydenergien 
omformes til andre former af energi, 
i henhold til fysikkens love. Ved 
den friktion, som opstår, forvand-
les lydenergi til varmeenergi. Man 
kan påvise en temperaturstigning i 
akustikpladen på nogle brøkdele af 
en grad selv ved ”normale” lydni-
veauer i et lokale.

Hvor meget lydenergi, som absor-
beres, afhænger hovedsageligt af 
pladens tykkelse, massefylde, porø-
sitet og struktur. Især glasuld har 
usædvanlige gode absorptionsegen-
skaber.

Imidlertid har overfladen på 
lydabsorbenten også en afgørende 
betydning for, hvor meget lydener-
gi der ikke reflekteres men trænger 
ind til kernen. Akutex er en over-
fladebehandling med masser af små 
porer, som er omhyggeligt tilpasset 
i størrelse (brøkdele af millimeter 
i diameter), og som giver en pas-
sende ”strømningsmodstand”, når 
lydbølgerne trænger ind i absorben-
ten. Porerne er ikke større, end at de 
udelukker snavs, støv samt vand ved 
rengøring.

Lydbølger med kort bølgelængde, 
altså højfrekvente lyde, har lavest 
energiindhold og har derfor sværest 
ved at passere overfladen. Hemme-
ligheden bag de unikke akustiske 
egenskaber ligger i valget af porer-
nes størrelse og tæthed. Man kan 
dermed skabe en ”strømningsmod-
stand”, som er fuldt acceptabel for 
høje lydfrekvenser, men som sam-
tidig medfører en forstærket effekt 
på de lavfrekvente lyde, som er så 
vigtige at absorbere. 

Akutex overfladens såkaldte mas-
setræghedsmodstand bevirker end-
videre, at loftpladen sættes i sving-
ninger mod den bagvedliggende luft, 
så lydenergien dæmpes yderligere 
ved den ”resonansabsorption”, som 
opstår i forbindelse med nedhængte 
akustiklofter.

Det betyder, at en akustikplade 
med en overflade af Akutex har bed-
re lydabsorberende egenskaber end 
selv en plade af ren glasuld.

Bedre lydmiljø for alle

En god lydabsorption ved de lavere 
frekvenser er nøglen til at forbedre 

taleforståeligheden blandt personer 
med en eller anden form for høre-
nedsættelse. Med Akutex får man 
dermed en mere effektiv lydabsorp-
tion, som gavner alle, inden for hele 
talefrekvensområdet.

Hvordan kan en akustikplade  
med overfladen Akutex™ give et 
bedre lydmiljø end ved ingen 
overfladebelægning overhovedet?

Lydabsorbenten forvandler lydenergien, 
som trænger ind i loftpladens porøse 
materiale, til varmeenergi. Det forhindrer 
det meste af lyden i at blive reflekteret 
tilbage ud i lokalet. En akustikplade med 
Akutex overflade forbedrer yderligere 
absorptionen ved de så vigtige, lavere 
lydfrekvenser.

Akutex™ overflAdebehAndlingsteknologi



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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Skrigende behov for bedre lyd

Mange meddelelser, som kan være helt 
afgørende for rejsen, drukner ofte i en 
uforståelig mumlen i lufthavnen. Et mere 
roligt lydmiljø forbedrer taleforståelig
heden, bidrager til trivsel og dæmper uro 
i en generelt stressende situation.

Hvordan oplever du de store 
lufthavne, som du har været 
i? Husker du lyden fra skrat-

tende højttalere, uden at du for den 
sags skyld kunne høre, hvad der blev 
sagt? Var det mit fly, som havde fået 
afgangstiden fremrykket? Eller har 
de ændret min gate?

At opfatte meddelelser kan være 
afgørende for hele rejsen. Et dårligt 
lydmiljø kan også forringe sikkerhe-
den, som er så vigtig i en lufthavn.

Suppleret med akustiklofter

Trafikken i lufthavnen i Dubai stiger 
konstant, frem for alt på grund af 
den voksende turisme. Da Emirates 
Terminal 3 i Dubais internationale 
lufthavn skulle bygges, projekte-
rede man fra start et loft af metal i 
terminalen, men valgte til sidst et 
loft konstrueret i gips.

Under byggeprocessens indså 
man hurtigt, at lydmiljøet slet ikke 
ville være godt nok til, at de rej-

sende kunne opfange de informa-
tioner og meddelelser, som er så 
vigtige i en lufthavn. Undersiden 
af loftet blev derfor suppleret med 
et direkte monteret akustikloft af 
bedste lydabsorptionsklasse (klasse 
A) for at opfylde lydkravene. For-
uden det lave lydniveau er talefor-
ståeligheden virkelig blevet god, og 
alt hvad der udsendes i højttalerne 
høres klart og tydeligt.

Den gode erfaring fra lignende 
akustiklofter i de to andre terminaler 
havde givet resultat, og kun det bed-
ste er tydeligvis godt nok for denne 
type lokationer. I dag sidder der over 
200.000 kvadratmeter akustiklofter 
i de tre terminaler.

Men hundredvis af lufthavne 
verden over har stadig et skrigende 
behov for at forbedre lydmiljøet – 
spørgsmålet er bare, hvor længe man 
kan holde det ud …

Burj alArab, verdens næsthøjeste hotel efter Rose Tower, som 
også ligger i Dubai. Den dyreste suite kan koste over 80.000 
kroner per nat, og det billigste værelse cirka 5.200 kroner. 
De, der ikke vil betale for et værelse, kan besøge lobbyen for 
400 kroner. Det seglformede hotel, som regnes for verdens 
første syvstjernede, er bygget på en kunstig ø. Her er 
monteret akustiklofter, som kan klare de høje hygiejniske 
krav, man stiller i blandt andet hotellets restaurationskøkken.
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Akustikloft fra Ecophon

Lufthavnen i Dubai:  
Ecophon Master™ F
Hotellet Burj alArab:  
Ecophon Hygiene™ Protec A

Fakta om Dubai
Emiratet og byen Dubai er et af de syv emirater, som udgør 
føderationen Forenede Arabiske Emirater på den arabiske 
halvø. Dubai er i øjeblikket en af verdens hurtigst voksende 
byer. I 2012 forventes Dubai at have mere end 30 skyskrabere 
over 300 meter. Den seneste i rækken, Burj Dubai, er verdens 
højeste med sine 800 meters, men man planlægger allerede en 
ny skyskraber, som skal ”sprænge kilometermuren”. Målet er at 
Forenede Arabiske Emirater skal have kapacitet til 11 millioner 
indbyggere i 2015. En stor del af infrastrukturen skal Dubai stå 
for. For Dubai har olien kun ringe betydning, eftersom man ved, 
at den efterhånden vil slippe op, og man satser derfor i stedet 
på handel, finansielle ydelser og turisme.

Belysningen som skaber rummet. Terminal 3 i Dubais lufthavn 
har en fascinerende lyssætning i form af det nedhængte lofts 
indirekte belysning, lysspejlingerne i gulvet og de lysende 
søjler. Det nedhængte loft er forsynet med lydabsorbenter af 
bedste lydabsorptionsklasse. Terminalbygningen rummer 
endvidere to hoteller med fitnesscenter og spa.

Foto: Göran Jacobsson
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I korridorerne skal folk kunne komme 
frem mellem bygningens forskellige lokaler. 
Her foregår møder mellem mennesker,  
og her transporteres fornødenheder og 
materialer. Man kan med rette sige, at 
korridoren er husets mest besøgte rum, og 
lydmiljøet sættes på en prøve.

Det første indtryk af hele loka-
let og aktiviteterne skabes 
her – fra entréen og helt 

frem til konferencerummet, klasse-
lokalet eller behandlingsrummet på 
hospitalet. Korridorer og andre kom-
munikationsområder er bygningens 
livsnerve, hvor funktion og udse-
ende skal have højeste prioritet. 

Korridoren – lidt mere at 
tænke på

Korridorer kan kræve specielle 
byggetekniske løsninger, eftersom 
rummet over det nedhængte loft 
ofte bruges til rør- og kabelførin-
ger, el, elektronik, luft, varme, vand 
og køling.

Nogle gange er der lavt til lof-
tet, og mødet med tilstødende 
lokaler skal løses ud fra et såvel 
praktisk som æstetisk perspektiv. 
Nem adgang til rummet over det 
nedhængte loft er ofte et af funk-

tionskravene.
I dag findes der både smukke og 

sikre systemer med akustiklofter til 
netop korridorer.

Når et godt lydmiljø  
betyder alt

Med en bedre rumakustik kan kor-
ridorer og andre kommunikations-
områder både anvendes mere effek-
tivt og til flere forskellige formål. 
Enklest og mest effektivt bør hele 
loftsfladen udnyttes til den bedst 
tænkelige lydabsorption, ifølge den 
seneste forskning. Room Acoustic 
Comfort™ viser, at man kan opnå 
flere forskellige rumakustiske for-
dele, hvis man vælger lydabsorben-
ter i lydabsorptionsklasse A.

Lydniveauet sænkes og lydud-
bredelsen mindskes, hvilket er så 
vigtigt netop i korridorer, som har 
en tendens til at bære lyden videre 
i deres længderetning og ind i til-

stødende lokaler. Også efterklangen 
reduceres, hvilket forbedrer talefor-
ståeligheden.

Nye akustiske mål kan sikre 
lydmiljøet

De nye parametre DL2, som beskri-
ver, hvordan lyden aftager med 
afstanden fra en lydkilde, og DLf, 
som beskriver, hvordan rummet 
bidrager til lydniveauet i forskel-
lige dele af lokalerne, anvendes til 
at vurdere rummets akustiske kom-
fort. Ved hjælp af disse parametre 
kan man måle sig frem til, hvilke 
rumakustiske indsatser, der kræves 
for at kunne skabe det ønskede lyd-
miljø i lokalerne.

I smalle korridorer forventes 
lydniveauet (DL2) at falde med 
3–4 dB(A) per afstandsfordob-
ling ved hjælp af lydabsorbenter i 
absorptionsklasse A. Med samme 
behandling vil lydniveauet, (DLf), 

i rummet ligge omkring 7–8 dB(A) 
højere, end hvis man målte uden-
dørs uden reflekterende overflader. 
Det tyder på et godt lydmiljø inden 
døre, eftersom værdien indebærer en 
markant lydniveausænkning sam-
menlignet med et rum med nøgne 
overflader uden lydabsorption.

Vil du vide mere om, hvordan 
man får et godt lydmiljø i enhver 
henseende efter Room Acoustic 
Comfort™? 

Gå ind på www.ecophon.dk.

En bygnings mEst bEsøgtE rum
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Korridoren er kontorets vigtigste rum til spontane møder. 
Derfor skal det føles ubesværet at have en dialog. Samtidig 
må lyden fra korridorerne ikke forstyrre aktiviteterne i de 
tilstødende arbejdsområder. Multianvendelse af kontor
korridorer stiller yderligere krav til lydmiljøet. Arealerne 
indrettes måske som mødesteder eller kaffe hjørner. I andre 
korridorer placeres støjende printere, kopimaskiner og 
servere, der forstyrrer. Kravene til et godt lydmiljø i 
korridorer og andre kommunikationsruter er derfor lige så 
høje som til kontorer i øvrigt.

På hospitaler vil man gerne 
arbejde med åbne døre, så 
man kan høre patienter og 
signaler fra overvågnings
udstyr. I mange tilfælde 
anvendes gangene som ven
teværelser, og undertiden 
sker det, at patienter place
res midlertidigt ude på gan
gene. Den mundtlige kommu
nikation med patienterne 
skal fungere optimalt, også 
selv om mange er ældre eller 
hører dårligt. Et dårligt lyd
miljø kan øge utryghed og 
stress i en allerede ængstelig 
situation. Den bedst tænke
lige rumakustik er afgørende 
for en effektiv anvendelse af 
korridorer og omkringlig
gende områder.

Skolekorridorer anvendes til afslapning og hvile, men  
også møder og studier, hvor man ofte mangler steder til 
gruppearbejde. Elever og personale passerer konstant 
gennem korridorerne og skaber støj, som forstyrrer i 
klasseværelserne ved siden af. Hvis der er meget larm i 
korridorerne, bringer eleverne det høje lydniveau med sig 
ind i klasseværelset, hvilket kan sabotere undervisningen. 
Rumakustikken i en skolekorridor bør derfor sammenlignes 
med et almindeligt klasseværelse, hvis man skal kunne 
udnytte korridorarealer og tilstødende lokaler fuldt ud.
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En nyhed, akustikloftet Ecophon 
Super G™ Dp XL, som fås i længder 
op til 2.400 mm, til netop korrido-
rer og installationsgange. Fjederlåse 
mellem loftpladerne og rammen gør 
den meget modstandsdygtig over-
for forskydninger eller beskadi-
gelser som resultat af bolde, tasker 
og andre genstande der kastes op 
i luften. Pladerne forbliver sikkert 
siddende, hvor de skal.

Det smarte montagesystem bety-
der, at man både får et stødabsor-
berende loft og nemt kan montere 
eller afmontere loftspladerne i for-
bindelse med arbejde oven over 
akustikloftet.

Det har vist sig meget populært 
hos skolebetjente og personale der 
vedligeholder vores skoler. 

Til belastede korridorer

Et rigtigt akustikloft er smukt og 
bidrager til en god akustisk komfort. 
Skal man derefter indbygge instal-
lationer, behøver man ikke acceptere 
en dårligere løsning for at sikre fuld 
tilgængelighed. 

I de fleste bygninger kræves der 
installationer såsom ventilations-
kanaler, varme- og kølesystemer, 
sprinkler- og vandledninger, el- og 
datakabler mv. På hospitaler og i 
plejelokaler kan installationerne 
være endnu mere komplekse. Det 
bedste sted at gemme installatio-
nerne er normalt over det nedhængte 
loft, men alting skal på et tidspunkt 
vedligeholdes, skiftes, suppleres og 
fornys.

Det bliver betydeligt lettere at 
udføre arbejdet, hvis installatio-
nerne nemt kan frilægges. Derfor 
er nedhængte loftselementer på 
langt sigt den bedste løsning, når 
man har behov for løbende at kunne 
komme til installationerne af for-
skellige årsager.

Gør det let at komme til! 

Ecophon Super G™ Dp XL tåler slag og stød 
og andre påvirkninger f.eks. i 
skolekorridorer.

Ved montagen presses loftpladen mod 
fjederen i profilet og kommer på plads i 
sporet. 

Med Ecophon Access™ kan man enkelt nedhænge hele loftsmoduler og frigøre 
hele baner i loftet uden begrænsende tværprofiler. Enhederne kan hænges 
ned til begge sider, hvilket bevirker, at man undgår at blokere døre og 
passager. Efter arbejdet vipper man hurtigt modulerne op på plads igen. 
Modulerne fås i længder på op til to meter.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 



G
R

A
TI

S
 A

B
O

N
N

EM
EN

T

www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design er et magasin, der fokuseret på en bæredygtig 
udformning af indendørs miljøer. Vores ambition er at belyse indeklimaet ud fra et 
såvel funktionelt som æstetisk perspektiv – med mennesker, effektivitet og velvære i 
centrum.

Vi vil give dig den viden og de gode råd, du behøver for at træffe eller fremme de 
rigtige beslutninger omkring projekteringen af kontorer, skoler, plejelokaler og andre 
miljøer, hvor folk færdes, arbejder og kommunikerer. Ikke mindst rumakustikken, 
som er så afgørende for, hvordan mennesker fungerer hver især eller sammen, 
fokuseres der på i magasinet.

Du kan få et gratis abonnement på ECO – For Sustainable Design ved at gå ind på 
www.ecophon.com/eco og indtaste dine kontaktoplysninger.

Hvis du kender andre, som også kan være interesseret i magasinet, er du 
velkommen til at foreslå et abonnement, eller du kan selv udfylde den pågældendes 
data. Du kan når som helst opsige dit abonnement.

Velkommen til et  
behageligere, mere effektivt  
og sundere indeklima

Nr. 2 2009
LYDEN I PLEJESEKTOREN
VIRKSOMHEDSTILPASSET  RUMAKUSTIK
RED HØRELSEN FOR LÆRERE  OG ELEVER
GLEM IKKE KORRIDORERNE!


