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Mange tror, at der ikke er noget at gøre ved de høje lydniveauer inden døre. Derfor er 
det desværre ofte let at trække på skuldrene og acceptere støjen som et nødvendigt onde 
– men intet kunne være mere forkert. Med relativt enkle midler kan vi bidrage til, at 
alle får det bedre, hører hinanden bedre, producerer mere og får en sikrere arbejdsplads.
Betragt det magasin, du har i hånden, som et værktøj til selv at kunne påvirke 
lydmiljøet på kontoret, i skolen, i plejelokaler, på restauranter og alle andre lokaler, 
hvor folk arbejder og færdes. I dette nummer slår vi et ekstra slag for alle dem, der 
arbejder i industrien, hvor lydniveauerne i mange tilfælde er direkte skadelige. Måske 
er du en af dem?
  Er du arkitekt eller er du med til at planlægge vores indeklima? Her finder du de råd 
og den viden, som du behøver for at skabe mere egnede 
lokaler til mennesker.

Bæredygtigt design skaber bæredygtige 
mennesker

ECO – For Sustainable Design er magasinet, som 
beskriver rumakustiske løsninger med fokus på funktion 
og æstetik.
 Sustainable – bæredygtigt – design er en vigtig 
parameter for, hvordan folk opfatter deres miljø, og 
hvordan det påvirker dem over tid. Et gennemtænkt 
og velplanlagt indeklima, der fungerer time efter 
time, dag efter dag og år efter år, bidrager til at skabe 
velfungerende mennesker. Når man har det godt 
på arbejdet eller i skolen, og dermed får lettere ved 
at udføre sine opgaver, øges ens velbefindende og 
effektivitet – vigtige forudsætninger for et bedre og 
mere bæredygtigt liv.

Den viden du behøver

Hos Ecophon har vi gennem halvtreds år informeret og uddannet arkitekter, byggefolk, 
bygherrer, forvaltere og alle dem, som benytter lokalerne. På vores hjemmeside 
præsenterer vi den mest omfattende viden, der findes om rumakustik – en guldgrube for 
den, der føler, at indeklimaet burde kunne blive meget bedre.
  Gå ind og søg på www.ecophon.com. Vi lover, at du vil finde alt, hvad du har brug 
for at vide om lydmiljøet på netop din virksomhed – både når det gælder de nødvendige 
råd, og de tekniske løsninger som kræves.
 Vi arrangerer seminarer og kurser for at hjælpe dig med at planlægge et godt 
lydmiljø. Du er velkommen til at kontakte Ecophon med henblik på at deltage i disse 
kurser ved førstkommende lejlighed. Eller også skræddersyer vi gerne et kursus, 
som passer til netop din virksomhed. Et godt lydmiljø er ingen umulighed – det er en 
nødvendighed.
 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

Mennesket – en kapital der skal værnes om
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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
Saint Gobain Ecophon Group
Box 500, SE 260 61 Hyllinge, Sweden
Tlf.: +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Chefredaktør: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Ansvarshavende redaktør:  
Carl Magnus Svenningsson

Forsidebillede: Vittra, en svensk friskole. Foto: Ole Jais
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”Et gennemtænkt og velplanlagt 
indeklima, der fungerer time efter 
time, dag efter dag og år efter år, 
bidrager til at skabe velfungerende 
mennesker.”
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– Mange oplever lyd som forstyr-
rende i det åbne kontorlandskab, 
siger Jonas Christensson fra aku-
stikkonsulentfirmaet ÅF Ingemans-
son i Sverige. Men findes der lyde, 
som folk kan lide og har gavn af? 
Det har været mit stående spørgs-
mål til de tusindvis af mennesker, 
som jeg har mødt rundt om på vores 
kontorer. Det, der irriterer mest, er 
folk der snakker. Men snakken er 
samtidig afgørende for at kommuni-
kere og formidle information. Altså 
et paradoks, eller hvad? Egentlig 
ikke. Stemmen fra en person, som 
sidder tæt på, opfattes normalt som 
information, mens lyd fra mennesker 
lidt længere væk i lokalet som regel 
opleves forstyrrende. Det er, hvad 
de siger til mig.

Lyd tæt på er som regel 
positiv

Jonas har gennem 10 år spurgt folk 
om, hvordan de mener lydene i det 
åbne kontor påvirker os – positivt 
eller negativt. Det har vist sig, at 
de positive lyde kommer fra folk, 

som sidder tæt på den lyttende, op 
til cirka fire meter, mens tale, som 
kommer fra mennesker, der sidder 
længere væk i lokalet, ca. 10 meter, 
næsten altid opfattes som forstyr-
rende.

Hvorfor ønsker virksomheds
lederne åbne kontorer?

1. Folk arbejder ofte i projekter. 
Organisationen skal derfor være 
fleksibel, så de ”rigtige” mennesker 
– det vil sige dem der i øjeblikket 
er involveret i projektet – sidder tæt 
på hinanden. Det stiller krav om et 
fleksibelt lokale.

2. Arealeffektivitet. I det åbne land-
skab kan flere  deles  om et  fælles 
lokale. Det sparer plads og dermed 
penge.

3. Informationer spredes hurtigt. Jo 
bedre kommunikation, desto hur-
tigere når medarbejderne frem til 
et resultat.

4. Et åbent kontor demonstrerer 

åbenhed over for kunder og andre 
interesserede. En attraktiv planløs-
ning, ganske enkelt.

Forslag til et vellykket åbent 
kontor

1. Informér de ansatte om, hvorfor 
man har valgt en åben planløsning. 
Der vil helt sikkert opstå lydproble-
mer, men de kan håndteres, hvis alle 
hjælpes ad. Forklar fordelene ved 
bedre kommunikationsmuligheder, 
men også ulemperne ved lydmiljøet, 
og hvordan de skal håndteres. Instal-
lér trådløse netværk og telefoner.

2. Husk på at planløsningen skal 
være fleksibel. Folk, som arbejder 
med det samme projekt, skal sidde 
tæt på hinanden. I det næste projekt 
er det måske andre personer, som 
skal udgøre et fælles team. Osv.

3. Minimér lydudbredelsen, så andre 
projektgrupper ikke bliver forstyrret. 
Det kan måles, hvor langt en stemme 
når i et lokale, og det er en vigtig 
parameter, når man skal designe et 

åbent kontor.

4. Giv mulighed for såvel kommu-
nikation som koncentration – indret 
”stillerum”. Her kan personalet få 
mulighed for at koncentrere sig og 
holde møder og samtaler, som kræ-
ver uforstyrrethed. Der skal være 
stillerum nok, og de skal helst være 
så tilgængelige, at de findes i visuel 
afstand. Oplevelsen af, at hver enkelt 
kan påvirke sit lydmiljø, bør ikke 
undervurderes. I Sverige er tom-
melfingerreglen et  stillerum per  ti 
arbejdspladser. Rummene skal være 
godt lydisolerede og have velfunge-
rende IT-løsninger.

5. Afhold kurser i ”akustisk adfærd”. 
Lær personalet, hvordan lydene 
spreder sig i det åbne kontor, og 
hvordan de selv kan påvirke deres 
lydmiljø:
A. Tal ikke på tværs af lokalet for at 
få kontakt til en person lidt længere 
væk. Gå hen til personen i stedet.
B. Ser en samtale ud til at trække 
ud, og vedrører den ikke de øvrige 
i lokalet? Så gå til et stille rum.

”Nå Jonas, kan man få et åbent 
kontorlandskab til at fungere  
– rent lydmæssigt?”

Jonas Christensson er ansat hos det svenske akustikkonsulentfirma 
ÅF Ingemansson. Før da var han konceptudvikler hos Ecophon, hvor 
han gennem tie år har spurgt over tusind personer, hvad de synes om 
lydmiljøet på deres kontorer. Han har bidraget med viden til 
Hörselskadades Riksförbund (Høreskadedes Landsforbund) og deres 
arbejde (se artikel side 9). Jonas og hans kolleger deler gerne deres 
viden med alle, som ønsker en bedre rumakustik på arbejdet.  

Foto: Åke E:son Lindman
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Hvad stiller man op med et moderig-
tigt, hvælvet betontag, som regulerer 
indeklimaet – men som samtidig 
skaber problemer med lydmiljøet?
  Headhuntingfirmaet Stephenson 
Research Associates var den første 
lejer, som flyttede ind i den nybyg-
gede erhvervspark Solstice Park i det 
sydvestlige England. En kæmpein-
vestering på næsten £250 millioner 
skal sætte gang i den økonomiske 
vækst i grevskabet Wiltshire.
 Betonloftet i virksomhedens nye 
lokaler suger udendørsvarmen til sig 
i løbet af dagen og frigiver den igen 
inden døre om natten.
 Indeklimaet var ikke noget pro-
blem for Stephenson Research Asso-
ciates. Derimod blev man forskræk-
ket over rumakustikken. Den over-
raskede med forstyrrende ekkoer og 
lyde, som spredte sig ukontrolleret 
i lokalerne.
 Simon Stephenson, adm. dir. for 
Stephenson Research Associates, 
siger:
  –  I  et  rekrutteringsfirma  er  det 
vigtigt, at vi tydeligt kan høre, hvad 
der bliver sagt i telefonen, og at vi 
kan bevare koncentrationen. Da vi 
flyttede ind i bygningen, var det i 

starten vanskeligt at høre, hvad der 
blev sagt under en telefonsamtale, 
og i et åbent kontorlandskab med 
mange fortrolige samtaler i løbet af 
en dag var det vanskeligt at opret-
holde den grad af privatliv, som vore 
kunder forventer.

Uacceptabel efterklangstid

Kontrolmålinger udført af akustik-
konsulenter viste, at efterklangsti-
den* lå helt oppe på 1,68 sekun-
der.
 Det hvælvede betonloft og de 
store  vinduesflader  på  tre  af  fire 
vægge forårsagede den uaccepta-
ble efterklangstid.
 Kontoret er et af mange kede-
lige eksempler på, hvordan moderne, 
designmæssigt rå bygninger udfor-
mes, uden at man tænker på, hvor-
dan rumakustikken og arbejdsmil-
jøet påvirkes af beton og glas.
 Løsningen i Solstice Park blev 
nedhængte lydabsorbenter Ecophon 
Master Solo™ S. Resultatet var, at 
efterklangstiden faldt til det mere 
acceptable 0,7 sekunder.
 – Et typisk nedhængt loft ville 
ikke have fungeret i dette tilfælde, 

eftersom taget også udgør en ter-
misk masse, der varmer og køler 
bygningen. Hvis man tildækker den, 
hæmmer det funktionaliteten, siger 
akustikkonsulent Phil Robinson fra 
BRC Ltd.
 – Vi anbefalede derfor installa-
tion af Master Solo lydabsorbenter, 
som kunne følge tagets krumning og 
skabe en æstetisk tiltalende finish, 
der var i harmoni med bygningens 
højt satte specifikationer.
 Medarbejdere hos Stephen-
son Research Associates kan nu, 
omkring  to  år  efter  indflytningen, 
arbejde mere koncentreret og ufor-
styrret.
 – Vi er meget tilfredse med resul-
tatet. Akustikken er blevet klart for-
bedret, og vi kan nu tydeligt høre, 
hvad der bliver sagt i telefonen uden 
at blive distraheret, afslutter Simon 
Stephenson.

* Efterklangstid er en beskrivelse 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.

Akustikloft fra Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

En af bygningerne i the Crescent, som 
udgør kontordelen af Solstice Park. 
Erhvervsparken er stor – den omfatter 
hele 650.000 kvadratmeter og skal 
øge beskæftigelsen i regionen.

I alt 26 frithængende lydabsorberende enheder er hængt ned fra loftet. De 
sænkede efterklangstiden fra 1,68 til 0,7 sekunder.

Før: råt betonloft og store glasflader er trenden, men desværre dårligt for 
rumakustikken. Sådan så det ud, da lejeren Stephenson Research Associates 
flyttede ind; de indså hurtigt, at der måtte gøres noget for at få bugt med det 
irriterende lydmiljø, som forstyrrede arbejdet og trivslen.

Ecophon Master Solo™ slipper loftvarmen igennem
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– Via den åbne planløsning imødekom vi 
kravene om en effektiv kommunikation 
mellem mennesker på arbejdspladsen, siger 
arkitekt Stefan Fehse.
 En kombination af frithængende 
lydabsorbenter og vægabsorbenter 
viste sig at resultere i et godt lydmiljø og 
en god taletydelighed* i lokalerne.

FLEKSIBELT KONTOR MED FLEKSIBLE LYDABSORBENTER

Ensinger GmbH i Tyskland er 
en højteknologisk producent 
af avanceret polymerkompo-

nenter og sprøjtestøbte plastdele.
 Det nye anlæg er på over 21.000 
kvadratmeter, hvoraf en del består 
af kontorer, laboratorier, lokaler til 
samvær og afslapning samt cafe-
teria.
 For at opnå et godt lydmiljø i den 
åbne kontordel og i laboratorierne 
blev der installeret frithængende 
lydabsorberende enheder i loftet, 

som blev suppleret med vægabsor-
benter, hvor det skønnedes nødven-
digt.

Frithængende lydabsorbenter 
opfylder kravene

Et heldækkende akustikloft, som 
er den mest effektive rumakustiske 
løsning, var i og for sig en mulighed, 
men ifølge arkitekt Stefan Fehse 
var der flere andre fordele ved de 
frithængende lydabsorbenter:

•  Loftelementerne kunne installeres 
afhængig af de forskellige aktivi-
teters behov for lydabsorption i 
bygningen

•  Enkel  montering  og  demonte-
ring

•  Fleksibelt – mulighed for ændrin-
ger i fremtiden

•  Gode  kombinationsmuligheder 
med tekniske systemer såsom 
belysning, køling, ventilation og 
andre installation.

Arkitekt

Stefan Fehse, Dia179

Akustikloftssystem fra Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Ensinger GmbH fremstiller 
sprøjtestøbte plastdele til 
alle mulige formål.

Arkitekt Stefan Fehse

*  Taletydelighed. En beskrivelse af hvor godt den lyttende hører tale. Et vigtigt instrument for rummets evne til at bidrage til en god verbal 
kommunikation mellem mennesker. Den direkte lyd sammen med tidlige lydrefleksioner giver en god taletydelighed, mens baggrundsstøj, 
lang efterklang og ekkoer forstyrrer talen. Clarity (C50, enheden dB) og STI (indeks mellem 0–1) er mål for rummets evne til at bidrage til 
taletydeligheden.
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Arkitekt

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Virksomhedstilpasset rumakustik. Afhængigt af aktiviteterne i de forskellige lokalemiljøer blev der installeret 
frithængende, lydabsorberende enheder og vægabsorbenter efter behov.

Det nedhængte akustikloft består af 
Ecophon Master™ Solo, der skaber et 
godt lydmiljø i det høje lokale og 
fremhæver det visuelle indtryk. 
Bemærk den lille, men meget 
effektfulde højdeforskel mellem 
cirklerne og de øvrige dele!

Et stadig mere almindeligt trick, når 
det gælder om at profilere kontoret, 
er at lade konferencerummet skille 
sig ud designmæssigt.
Det  svenske firma Smörjteknik 

gik grundigt til værks og valgte også 
at lade akustikloftet blive en spæn-
dende del af det nye interiør.

Montørerne af akustikloftet måtte 
gå ud fra en rektangulær flade. Den 
blev delt op i cirkler og andre for-
mer, som blev spredt ud på langs 
og på tværs. 

Samtidig kunne man justere 
delene ind i højden for at opnå en 
naturlig loftsfornemmelse og et 
mere intimt indtryk.

Kontrasten mellem det sorte 
og det hvide i loftet giver konfe-

rencerummet et attraktivt, visuelt 
særpræg.

Pladetag saboterer lydmiljøet

Med et pladetag alene ville rumaku-
stikken være blevet så ringe, at den 
ville have begrænset mulighederne 
for at høre og blive hørt på en til-
fredsstillende måde.
Smörjtekniks  lokaler  var  tidli-

gere en lastbilsgarage, som man har 
ombygget med hjælp fra arkitekten 
Lennart Hagljung.

En af montørerne af akustikloftet 
var Peter Fyhr fra Gävle Undertak. 
Han kunne godt lide udfordringen 
med at få den designede løsning 
på plads:

– Det er lidt sjovere med usæd-
vanlige ting!
Smörjteknik Norden AB er over 

100 år gammel og forsyner virk-
somheder med smøremidler. Man 
samarbejder med Omega Manufac-
turing Division, som er den del af 
den globale koncern Magna Indu-
strial Company Ltd. 

Konferencerummet får et løft  
med designet akustikloft

Fo
to

: M
an

fre
d 

Ja
hr

ei
ss

Foto: Gunnar Almberg
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Forstyrrende lyde er et af vore mest 
oversete miljøproblemer.
 Kampagnen ”Befri samtalen” 
tager problemet seriøst og giver råd 
om, hvad der skal gøres på jobbet, 
i skolen, på restauranten og i alle 
offentlige lokaler, hvor vi færdes.
 Kommunikation er livsvigtig 
for alle.

Et godt lydmiljø sikrer alle 
– både høreskadede og nor-
malhørende – bedre kom-

munikation, mindre stress, højere 
effektivitet, øget trivsel og mindre 
risiko for at føle sig udenfor. Alle 
lydforbedringer, som er gode for 
høreskadede, er også gode for andre! 
loftsfornemmelse og et mere intimt 
indtryk.
Hörselskadades  Riksförbund 

(HRF) i Sverige mener, at det alment 
dårlige lydmiljø berører stort set alle 
lokaler, hvor mennesker arbejder, 
færdes og omgås. Lydmiljøet skal 
være tilstrækkeligt godt for personer 
med hørenedsættelse, for eksempel 
i skolen, idrætshallen, på kontoret 
eller på andre arbejdspladser. Det er 
et myndighedskrav i Sverige, selv 
om det efterleves meget dårligt, 
ifølge HRF.
Men i de fleste andre lokaler er 

der ingen klare krav til lydmiljøet – 
cafeer, restauranter, pubber, musik-
klubber, kroer, togstationer, indkøbs-
centre osv. Desværre.

HRF, en interesseorganisation 
for høreskadede i Sverige, arbej-
der for, at de 1,3 millioner – eller 
hver syvende person – som er høre-
skadede eller har andre hørerelate-
rede sygdomme i Sverige, skal få 
et bedre liv.

Landsdækkende kampagne i 
Sverige

HRF er en af verdens største orga-
nisationer for høreskadede. I sin 
omfattende landskampagne ”Befri 
samtalen” fokuserer HRF på, hvor 
vigtigt det er for mennesker at få en 
chance for at kommunikere – at lytte 
og blive hørt. Det er ikke i første 
omgang den fysisk skadelige støj på 

grund af høje lydniveauer, som man 
denne gang fokuserer på.

Det handler om alle de hver-
dagslyde i offentlige lokaler, som 
næsten halvdelen af alle svenskere 
har problemer med, ifølge HRF’s 
undersøgelser. HRF er i fuld gang 
med en konferenceturné med udstil-
ling og aktiviteter, hvor man besø-
ger 22 byer rundt om i Sverige for 
at vække opmærksomhed omkring 
problemerne, men også pege på 
løsninger.

– Der er et stort behov for bedre 
lydmiljøer og lydsmarte løsninger. Nu 
vil vi sørge for, at dette miljøspørgsmål 
bliver taget mere alvorligt! siger HRF’s 
forbundsformand, JanPeter 
Strömgren.

– Den største skurk i lyddramaet er 
lokalerne, som ofte er ubrugelige til 
deres formål, mener informationschef 
Ingvild Falkenhaug hos HRF. 
Arbejdsgivere, stat og kommune får 
ikke den forventede arbejdsindsats ud 
af medarbejdere, lærere og elever – en 
dyrekøbt erfaring. Et godt lydmiljø er 
en gevinst for alle.

HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND SLÅR TIL LYD FOR BEDRE AKUSTIK

HRF’s kampagnesymbol
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Vil du læse et referat af undersøgelsen? 
Så hent en PDFfil via dette link: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Her er de første tre af alle de råd, som HRF giver for et 
bedre lydmiljø på kontorer og i cafeer:

1.  Akustiklofter som dæmper i hele rummet. Skal være nedhængt fra 
selve loftet.

2.  Frithængende lydabsorbenter ”opsuger” lyd fra arbejdspladsen 
nedenunder (eller serverings/betalingsdisken).

3.  Vægabsorbenter fjerner forstyrrende lydreflekser. Fås i forskellige 
farver og med forskellige motiver samt som opslagstavler. Skal 
dække så store arealer som muligt i ”talehøjde” (fra 0,9 til 2 meter 
over gulvet).

Lærere bliver stressede af høje lydniveauer
I HRF’s rapport præsenteres en tysk undersøgelse blandt lærere 
(G.Tiesler/M.Oberdörster 2006), som viser, at når lydniveauet i et 
klasseværelse stiger, så øges lærernes hjertefrekvens (stressniveau). 
Afhængig af aktivitetstype varierer lydniveauet markant i løbet af 
dagens lektioner i en skole. Her kan man se, hvordan hjerteaktiviteten 
(hjerteslag/minut) hos en lærer i løbet af en arbejdsdag varierer, i takt 
med at lydniveauet stiger eller falder.

Samme undersøgelse viser også, at et forbedret lydmiljø fører til 
markant lavere stressniveauer. Forskerne sammenlignede lærernes 
hjertefrekvens før og efter en akustikregulering. Det viste sig, at i 
lokaler med kortere efterklangstid – med mindre ekkoeffekt og bedre 
taleopfattelse – blev lærernes hjertefrekvens lavere end i lokaler med 
dårligere lydmiljø. Med andre ord: stressniveauet faldt.

Nogle eksempler på resultater fra HRF/Novus Opinions 
undersøgelser:

•	 Halvdelen af landets arbejdstagere har svært ved at høre og samtale 
på arbejdet. Cirka 57 % af dem, der arbejder i kontorlandskaber, 
forstyrres af lydmiljøet. Helt op til to tredjedele af journalisterne 
forstyrres af lydene på deres arbejde.

•	 To ud af tre lærere mener, at lydmiljøet på arbejdet er et problem 
hver dag eller hver uge. 57 % af lærerne har ofte eller undertiden 
svært ved at høre, hvad eleverne siger i klasseværelset.

•	 Hver anden person har svært ved at høre og samtale, når de går på 
café eller restaurant, og 47 % undgår cafeer og restauranter med 
dårligt lydmiljø. En ud af tre gæster (mellem 30 og 60 år) har forladt 
cafeer og restauranter på grund af dårligt lydmiljø. Ni ud af ti mener, 
det er vigtigt, at det er let at høre og samtale på disse steder.

•	 HRF	kan	også	konstatere,	at	ni ud af ti personer ønsker, at lydmiljøet 
prioriteres højt ved udformning af indendørsmiljøer.

En række undersøgelser er blevet gennemført for at få svar på, hvad 
mennesker mener om deres lydmiljø, og resultaterne er ofte chokerende 
negative. Men alt kan blive bedre – HRF går i sin rapport fra i år ud 
med tips og råd om, hvordan lydmiljøet kan blive bedre – til gavn for 
kommunikation, sundhed og trivsel.

Tidspunkter i løbet af en undervisningsformiddag

Lydtrykniveau dB(A) Hjerteslag/min.

Sammenhængen mellem lydtrykniveau og puls

Lydtrykniveau

Hjerteslag

En af tre gæster har forladt cafeer og restauranter på grund af dårligt lydmiljø.
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Børn, som hører normalt, og børn med 
høreproblemer skal kunne gå i 
samme skole. Et unikt hørelsesprojekt 
i Storbritannien førte til, at landet 
pludselig har fået en ny lov, som kræver, 
at nye skoler tester rumakustikken,  
så den opfylder behovene for alle 
børn. Projektet, Essex-studiet, 
overraskede på flere måder.

NY BRITISK LOV FOR RUMAKUSTIK I SKOLER

I Essex i Storbritannien måtte man 
konstatere, at forældre ikke ville 
sætte deres høreskadede børn i 

almindelige skoler.
Her er rumakustikken ofte ikke 

tilstrækkeligt god til, at høreska-
dede elever kan få mest muligt ud 
af undervisningen.

Forskning viser, at elever med 
høreskader har sværere ved at få 
gode karakterer, sammenlignet 
med klassekammerater som hører 
normalt.

Sådan skulle det ikke være, mente 
man i Essex. Der startede man et 
projekt for at finde ud af, hvordan 
klasseværelsernes lydmiljø skal 

være, for at alle børn skal trives og 
fungere godt.

Projektet kaldes ganske enkelt 
for Essex-studiet, og det resulte-
rede i, at den britiske regering gav 
efter for krav om, at alle nye skoler 
skal ”akustiktestes” for at  få byg-
getilladelse.

Organisationen National Deaf 
Children’s Society stod bag kravet 
og var sammen med kommunalbe-
styrelsen et par af aktørerne i projek-
tet, som blev gennemført i Sweyne 
Park School. En Secondary School 
(11 – 18 år) med ressourcer til at tage 
sig af blandt andet 24 høreskadede 
børn. Projektet  bød på flere over-

raskende opdagelser.

Reducerede 
stemmeproblemer

– Da vi startede studiet, handlede 
det hele om at prioritere akustik-
ken i klasseværelser, så den også 
passer til børn med høreproblemer, 
kommenterer Alan Knibb, ledende 
ingeniør ved den kommunale for-
valtning i Essex.

– Men det stod hurtigt klart for 
os, at der var mange andre fordele 
også. For eksempel kunne lærerne 
gennemføre gruppearbejde, hvilket 
var umuligt tidligere, og personalet 

oplevede at hals- og stemmeproble-
merne blev mindre.

I Essex-studiet lod man lærere og 
elever teste fire ensartede klassevæ-
relser. Tre af dem var ”behandlet” 
med forskellige effektive lyddæm-
pende absorbenter, mens det fjerde 
var ”ubehandlet”. Lærere og elever 
vidste ikke, hvilke klasseværelser 
der var forsynet med rumakustiske 
tiltag i topklasse, og hvilke der var 
mindre avancerede. De ”behandle-
de” klasseværelser fulgte forskellige 
standarder, og man skiftede absor-
benter mellem klasseværelserne med 
jævne mellemrum.

Studiet skulle så vidt muligt 
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Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, kombineret med  Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Fortsættes næste side

Et akustikloft forsynes med tykke lydabsorbenter på oversiden, i en bane rundt 
der hvor loftet møder væggene. På den måde absorberes også lyde ved lavere 
frekvenser effektivt. Det gør det væsentligt lettere at opfatte tale for 
hørehæmmede personer, men også for alle andre.
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resultere i almene retningslinjer for, 
hvordan klasseværelser bør designes 
akustisk.

Elever og personale blev inter-
viewet, man skulle udfylde spør-
geskemaer, og der blev indsamlet 
rumakustiske måledata – det hele 
forestået af Hear2Learn, et uafhæn-
gigt audiologisk konsulentfirma.

Effektiv absorption lønsom

Det viste sig, at det klasseværelse, 
som var blevet udstyret med de kraf-
tigste lydabsorbenter, blev anset for 
det bedste miljø, både når det gælder 
om at lytte og tale.

Her lå efterklangstiden på 0,4 
sekunder i frekvensområdet 125 Hz 
– 4 kHz.

– Den britiske regerings standar-
der for rumakustik passer dårligt, 
ikke bare til børn med særlige høre-
behov, men også til undervisning 
og indlæring generelt, konstaterer 
David Canning fra Hear2Learn, som 
gennemførte studiet. 

– Selv om det kun var i en kortere 
periode, så gav studiet dokumen-
tation for, at god rumakustik kan 
forbedre undervisningsmiljøer på 
en markant måde.

I tider med strammere budgetter 
er der risiko for, at man undlader at 

lade klasseværelserne gennemgå en 
rumakustisk renovering. Alan Knibb 
kan berolige os på det punkt.

– Vi fandt en løsning, som giver 
os store fordele, men som kun koster 

marginalt mere end den mest basale 
løsning.

Testgruppen opfattede tale langt bedre i et klasseværelse med effektive 
lydabsorbenter sammenlignet med et ”helt ubehandlet” rum eller et rum med 
mindre effektiv lydabsorption.
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Fortsat fra foregående side
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Ecophon Gedina™ A nedhængt akustikloft samt Ecophon Master™ A 
alpha i kombination med Ecophon Master™ Extra Bass (i klasseværelset 
med den korteste efterklangstid, som blev anset for det bedste). I samtlige 
”behandlede” klasseværelser blev der monteret Ecophon Wall Panel™ på 
væggene.

Kort om Essexstudiet:

•	 400	børn	og	13	lærere	deltog	i	studiet.

•	 Projektet	løb	i	et	halvt	år.

•	 0,4	sekunder	regnes	undertiden	for	at	være	en	lidt	for	kort	efterklangstid	
i miljøer, hvor tale er centralt. Men ifølge studiet passer det ikke – klas
seværelset med denne efterklangstid blev regnet som det bedste.

•	 Essex-studiet	viser,	at	forskelle	i	efterklangstiden	i	frekvenser	under	500	
Hz spiller en betydelig rolle for, hvordan man hører, og hvordan det er 
at tale i klassen.

•	 Lærere	rapporterede	om	dramatisk	forbedret	adfærd	hos	elever,	i	visse	
tilfælde hævdede man, at disciplinproblemerne var forsvundet.

Diagrammet til højre
De kulørte linjer viser, hvordan en testgruppe opfattede tale i de forskellige 
klasseværelser. Den blå linje står for det ”ubehandlede” klasseværelse, 
mens den violette viser, hvordan rumakustikken blev oplevet i klasseværel
set med de mest effektive absorbenter. De øvrige to linjer står for de andre 
klasseværelser med knap så ambitiøs satsning på lydabsorption.

Simon Smith, ansvarlig for uddannelsesmiljøer, koordinerede og ledte 
studiet

For første gang deltog Ecophon 
Tyskland i 2008 på ORGATEC – 
Europas førende kontormesse for 
funktion og design. Rumakustik var 
et af fem prioriterede områder.

500 gæster – entreprenører, 
arkitekter, indretningsarkitekter, 
ejendomsforvaltere – værdsatte 
Ecophons tilstedeværelse og dis-
kuterede rumakustik.

Gå ikke glip af den store inter-
nationale messe fra 26.-30. oktober 
2010 i Köln! Du er velkommen til 
at kontakte Ecophon i Tyskland for 
yderligere information: 
www.ecophon.de

Velkommen til  
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Fakta 2008: 62.500 gæster fra 
113 lande, 673 leverandører fra 
39 lande. www.orgatec.com

Billede fra Ecophons stand i 2008.

Værelse 1 – Klasseværelse specielt til brug af døve elever (mindre end 
0,4 sek. efterklangstid (Tmf) 500–2000 Hz)

Værelse 2 – Almindeligt gymnasieklasseværelse efter engelsk standard 
(mindre end 0,8 sek. efterklangstid (Tmf) 500–2000 Hz)

Værelse 3 – Ubehandlet værelse
Værelse 4 – Værelse med krav stillet af BATOD, British Association for 

Teachers of the Deaf (mindre end 0,4 sek. efterklangstid (Tmf) 
125–4000 Hz).

Tydeligt

Behageligt

Intet ekko

Dårligste 
miljø at lytte i

Dårligste 
miljø at tale i

Utydeligt

Ubehageligt

Med ekko

Bedste miljø
at lytte i

Bedste miljø
at tale i

Væ
re

lse
 1

Væ
re

lse
 2

Væ
re

lse
 3

Væ
re

lse
 4

Semantiske forskelle
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Designet har været vigtigt, da man 
byggede Albert Edelfeltskolen i 
Borgå, Finland. Det var rumaku-
stikken også, og skolens lydmiljø 
er solidt gennemarbejdet.

Skolen er opkaldt efter den store 
kunstner Albert Edelfelt, som blev 
født i byen, og som er død for længe 
siden. Men han er i allerhøjeste grad 
nærværende i denne moderne skole. 
Blandt andet pryder Edelfelts navne-
træk glasrækværket omkring aulaen, 
og nogle af hans kendte malerier er 
fragmentarisk afbildet i kunstnerisk 
udformet beton på ydervæggen.

Aulaen fungerer også som spise-
sal. Den er trekantet og følger sko-
lens vifteform, som er designet til 
at udnytte grundens areal optimalt. 
Loftet danner en trekant, som hæl-
der til to sider, og det var en stor 
udfordring at forsyne aulaen med 
akustikloft.

– Det krævede nogle svære over-
vejelser, forklarer divisionschef 
Arto Huhtanen fra firmaet Rakenne 

Tikka Oy, som monterede akustik-
lofterne.

Ved behov fungerer aulaen også 
som koncertsal. Der er en scene, 
som man deler med idrætshallen ved 
siden af, og som normalt er skjult 
bag kraftige, lydisolerende døre.
Idrætshallen er også omhyggeligt 
akustikbehandlet, ligesom musiksa-
len på den anden side af aulaen.

Kreativ rumakustik

Naturligvis er der på en skole, som 
bærer en kendt kunstners navn, også 
specielle områder til kunst og kunst-
håndværk. Billedsalen har et rigtigt 
ateliervindue, som vender mod nord, 
helt efter bogen.

Skole for både øjne  
og ører

Akustiksystem fra Ecophon

Aula og klasseværelser:  
Ecophon Focus™ Ds 
Idrætslokaler: 
Ecophon Super G™ 

Fakta

•	 Albert	Edelfeltskolen	har	
plads til 600 elever i 
alderen 7 til 16 år.

•	 Skolen	åbnede	i	2009.

•	 Skolen	er	designet	af	
arkitektbureauet Leena 
YliLonttinen Ky. Ansvarlig 
arkitekt var Jani Ristimäki.

•	 Som	akustikkonsulent	
fungerede Janne Hautsalo 
fra Akukoni.

– Akustikken er også vigtig, når man 
skaber og lytter til musik, påpeger 
musik lærer Anna Talvitie. I vores 
musik  sal er det let at mixe elektroniske 
instrumenter, men den fungerer også 
til akustiske instrumenter. Lokalet har i 
det hele taget en fantastisk tilpasnings
evne.

Den trekantede aula bruges også som spisesal og er udstyret med Ecophon 
Focus™Ds. Røde trapper lyser op som blodårer og fører op til klasseværelser. 
Lokalerne er udformet med henblik på liv og bevægelse.

En musiksal der lever op til sit navn. Salen er lydisoleret fra resten af bygningen. 
Her er masser af instrumenter, en scene samt til og med et korpodie.
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”Gudskelov at jeg endelig er kommet 
til en idrætshal, der fungerer som 
den skal – suverænt! Det er ikke bare 
lydniveauet, som er blevet lavere. 
Lyden føles ikke lige så skadelig 
som i andre lokaler, jeg har arbejdet i.” 
Åke Grundberg, idrætslærer.

HAGASKOLANS IDRÆTSHAL – ET BEVIS PÅ AT DET KAN LADE SIG GØRE!

Man må skrige sig hæs, når 
lyden kommer fra alle sider 

og kanter i støjende idrætslokaler”, 
siger Åke Grundberg, der arbejder 
som idrætslærer ved Hagaskolen i 
Sundsvall i Sverige. ”Elever der vil 
have opmærksomhed, tilråb, stud-
sende bolde – det hele bliver til en 
pærevælling af forstyrrende og høje 
lyde. Værst er det, når der spilles 
basketball eller under konkurrencer, 
som når vi har distriktsmesterska-
ber med hujende tilskuere. Egentlig 
skulle der være helt stille i lokaler 
af denne type, når jeg giver mine 
instruktioner.”

Mistanke om høreskade

Åge,  der  oplever  at  hans  hørelse 
er blevet dårligere med årene, har 
mistanke om, at skaden stammer 
fra alle de støjende lokaler, han har 
arbejdet i. Det kan blive til mange 
”hva’?” i løbet af en dag. Også hans 

tendens til migræne er blevet mere 
udtalt…

– Efter sådan en dag, når lyd-
miljøet har været dårligt, bliver jeg 
overfølsom over for lyde. Jeg vil 
lukke alle lyde ude, når jeg kommer 
hjem, og jeg bliver træt.

Suverænt lydmiljø

– Gudskelov at jeg endelig er kom-
met til en idrætshal, der fungerer 
som den skal – suverænt! mener en 
overbevist Åke Grundberg. Det er 
ikke bare lydniveauet, som er blevet 
lavere. Lyden er ”blødere” og føles 
ikke lige så skadelig som i mange 
andre lokaler, jeg har arbejdet i.

Idrætslærerne vil helst undgå at 
bruge høreværn. Åke mener, at hvis 
man skal kunne høre, hvad eleverne 
siger og kunne give instruktioner i 
et dårligt lydmiljø, så kræves der 
formstøbte ørepropper. Men det vil 
koste en mindre formue at udstyre 

de seks idrætslærere på skolen med 
disse.

– Vi har et begrænset idrætsbud-
get, og vi ønsker ikke at tage så store 
beløb fra selve aktiviteterne, som har 
førsteprioritet til pengene.

Hagaskolens idrætshal er stor 
nok til forskellige boldspil som 
volleyball og håndbold, 23 gange 
43 meter med en loftshøjde på cirka 
8 meter.

Ifølge rektor Gunilla Eriksson har 
Hagaskolen, som har en udpræget 
sundheds-  og  idrætsprofil,  fået  et 
bedre arbejdsmiljø for såvel idræts-
lærere som idrætsdyrkende unge.

Akustiker Anders Westin, der har 
beregnet behovet for akustisk 
behandling i Hagaskolens idrætshal  
og som har udført målinger bagefter, 
siger:
 – Som at befinde sig på en fodbold
bane udendørs i stedet for i en idræts
hal med vægge og loft. Det blev 
fantastisk godt.

’’
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Arkitekt

Hans Anders Kempe, Tema

Akustiksystem fra Ecophon 

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Et heldækkende akustikloft og vægabsorbenter på tre af væggene, i højde med opholdszonen, løste problemet. Det hele i 
bedste lydabsorptionsklasse, klasse A. Idrætslærerne Johan Berman, Daniel Jonsson og Åke Grundberg lovpriser deres nye 
arbejdsmiljø. 

I korridorerne på Hagaskolens nye idrætshal sidder et robust akustikloft, udviklet 
til at tåle slag og stød og andre påvirkninger i eksempelvis skolekorridorer. Der 
skal meget til, før bolde, tasker og andet, som kastes op i loftet, skal kunne 
forskyde eller beskadige akustikloftet. Pladerne bliver siddende, hvor de skal. 
Den fjederbelastede montage betyder, at man både får et stødabsorberende loft 
og nemt kan montere eller afmontere loftspladerne i forbindelse med arbejde 
oven over akustikloftet.
 Det har vist sig meget populært hos ejendomsforvaltere og pedeller i vores 
skoler.
 På råd af loftsentreprenøren Sundisol valgte kommunen og arkitekterne fra 
Tema i Sundsvall det nye akustikloft Ecophon Super G™ Dp XL til korridorerne. 
Systemet fås i længder op til 2.400 mm.

Ifølge svensk standard, SS 25268, indebærer Lydklasse A et lydmiljø af meget 
høj klasse, mens B/C beskriver de lydforhold, som opfylder minimums
kravene i Boverkets (≈ Erhvervs og Byggestyrelsen) forskrifter, BBR 
(Boverkets Byggregler ≈ Bygningsreglementer). Resultatet efter målingerne 
ligger pænt under ovennævnte lydklasser. Måske burde ”overliggeren” sættes 
efter denne idrætshal, når det gælder om at opfylde kravene til et tåleligt 
arbejdsmiljø i en idrætshal?

Efterklangstiden ved forskellige lydfrekvenser i Haga
skolens idrætshal, sammenlignet med svensk standard.Akustikloft som tåler slag og stød i korridorer
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Effektive lydabsorbenter i lofter og på 
vægge kan sænke lydniveauet med op 
til 10 dB. Det betyder en halvering 
af den oplevede lydstyrke i lokalet. 
Som regel kan man undvære 
høreværn. Men der er mange flere 
fordele …

LØNSOMME TILTAG GIVER INDUSTRIVIRKSOMHEDER ET LØFT

At vælge lydabsorbenter og 
akustikloft af bedste lydab-
sorptionsklasse er altid en 

lønsom investering i et industriloka-
le. Personalet arbejder mere effektivt 
og trives bedre i et godt lydmiljø, har 
mange undersøgelser vist. Et bedre 
lydmiljø kan øge produktiviteten, 
mindske sygefraværet og reducere 
risikoen for arbejdspladsulykker.

Hørelsen i fokus

Alle  hårde overflader  som gulve, 
vægge  og  lofter  reflekterer  lyd, 
hæver det generelle lydniveau og 
reflekterer  støj  i  alle  retninger.  I 
mange industrier, storkøkkener og 
andre åbne lokaler er lydniveauet 
usundt og undertiden direkte ska-
deligt for hørelsen.

Drop høreværnene

Også i virksomheder, hvor lydni-
veauet i og for sig ikke er direkte 

fysisk skadeligt, skaber støj van-
trivsel og stress, som påvirker os 
mennesker negativt. Elektronik-
industrier,  medicinalfirmaer  og 
hospitaler er eksempler på sådanne 
arbejdspladser.

I mange lande har arbejdsgiveren 
pligt til at sikre, at personalet bærer 
høreværn, men samtidig udarbejde 
en plan for at reducere støjen, hvis 
den ækvivalente støjeksponering lig-
ger på 85 dB(A) eller derover. Altså 
er målet helt at afskaffe høreværn, 
da grænsen for at være tvunget til 
at benytte høreværn netop ligger 
ved 85 dB(A).

Lydabsorption betyder alt

De fleste  industrilokaler,  storkøk-
kener og svømmehaller består af 
store lokaler med højt til loftet. 
Efterklangstiden kan blive forstyr-
rende lang, og lydene kastes så 
rundt i lokalet og bliver hængende 
som ekkoeffekter, der forhøjer det 

generelle lydniveau. Derfor anbe-
fales lydabsorbenter med optimal 
lydabsorptionsevne.

Et akustikloft, måske suppleret 
med vægabsorbenter, kan sænke 
lydniveauet med op til 10 dB(A), 
hvilket betyder en halvering af 
lydniveauet. Lydene er ofte højfre-
kvente, 1.000–3.000 Hz, ikke mindst 
inden for levnedsmiddel- og drik-
kevareindustrien. Inden for dette 
frekvensområde er hørelsen mest 
følsom.

Hvis det af praktiske eller tekni-
ske årsager ikke er muligt at instal-
lere et heldækkende akustikloft, er 
der andre løsninger i form af vægab-
sorbenter eller paneler i loftet. Alle 
typer af effektiv lydabsorption, som 
tilføres lokalerne, gør gavn.

Mere effektivt personale og 
bedre forretning

Et godt lydmiljø kan sænke syge-
fraværet og personaleudskiftningen, 

og medarbejderne kan yde en langt 
bedre præstation på arbejdet, har 
undersøgelser vist. Desuden bliver 
arbejdspladsen sikrere – man kan 
høre signaler, mislyde og advarsler 
meget bedre og kan lettere lokali-
sere, hvor lydene kommer fra. En 
effektiv kommunikation indebærer 
også en arbejdsplads, hvor man tri-
ves bedre.

Oven i købet forbedres virksom-
hedens ry og image – varemærket 
styrkes, og troværdigheden stiger 
takket være et mere positivt indtryk 
af arbejdsmiljøet. Kunder og andre 
interessenter får et bedre indtryk 
af virksomheden i forbindelse med 
deres besøg. Forretningsmuligheder-
ne forbedres, og det bliver nemmere 
at tiltrække kompetent personale.

Bedst og mest økonomisk er det 
at projektere med en god rumaku-
stik lige fra planlægningen af de 
nye lokaler. At tilføje lydabsorption 
bagefter er både mere besværligt 
og dyrere – men fuldt ud muligt, 
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nødvendigt og rentabelt i støjende 
lokaler.

Skal opfylde de hygiejniske 
krav ...

Mange industrier fremstiller pro-
dukter, hvor hygiejnen i lokalerne 
er alfa og omega. Levnedsmiddel-, 
drikkevare- og medicinalindustrien 
er nogle eksempler. Elektronikindu-
stri og storkøkkener er andre. Her 
skal der være rent, og der må ikke 
forekomme nogen mikrobiologisk 
vækst eller korrosion på byggema-
terialer i fugtige miljøer. Undertiden 
er der strenge krav om, at luften 
ikke må indeholde nogle fremmede 
partikler.

… og en effektiv 
lydabsorption

Kun bløde materialer har evnen 
til at absorbere lyde i modsætning 
til  hårde,  blanke  overflader,  der 

desværre reflekterer lyd, men som 
traditionelt set har været de nem-
meste at holde rene. I dag er der 
heldigvis akustiklofter og lydabsor-
benter, som har begge funktioner. 
Overfladen på moderne  lydabsor-
benter kan vaskes, skylles og tåler 
rengørings- og desinfektionsmidler, 
samtidig med at overfladen slipper 
lydbølgerne igennem til den bag-
vedliggende absorbent.

Akustiksystemer til 
forskellige behov

Vælg et akustikloft, som opfylder 
alle krav, afhængigt af hvilken pro-
duktion du har. Inden for systemfa-
milien Ecophon Hygiene findes der 
akustiksystemer tilpasset til forskel-
lige produktionsmiljøer.
Du kan finde mere  information 

på www. ecophon.com.

75 % af alle klager over arbejdsskader er baseret på 
høje lydniveauer

Ifølge arbejdsmiljøorganisationen Health & Safety Executive (HSE) 
i Storbritannien drejer 75 % af alle klager over arbejdsskader i 
industrien sig om hørelsen. At blive udsat for høje lydniveauer over 
en hel arbejdsdag (ækvivalent lydniveau i otte timer) indebærer en 
stor risiko for høreskader og tinnitus. Allerede ved 80 dB(A) stiger 
risikoen markant, og ved 85 dB(A) er det nødvendigt at bære høre
værn. Ikke mindst inden for drikkevare og levnedsmiddelindustrien 
er lydniveauerne alt for høje.
 HSE’s undersøgelser viser, at de ækvivalente lydniveauer i indu
strien kan ligge på 95 dB(A), hvilket indebærer en fordobling af 
den oplevede lydstyrke, sammenlignet med de 85 dB(A) som kræ
ver høreværn.

Skramlende transportbånd, flasker og andre hårde emballager skaber høje og 
irriterende lydniveauer, som både udgør en sundheds og en sikkerhedsrisiko i 
drikkevareindustrien. Høje krav til hygiejne har gennem årene betydet, at hårde 
materialer har været en selvfølge i lofter og på vægge.
 Men nu fås akustiklofter og lydabsorbenter, som opfylder alle krav.

Fortsættes næste side
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Medicinalindustrien hører til et af de kraftigst regulerede produktionsmiljøer. 
Producenterne skal dokumentere, at de opfylder myndighedernes krav, blandt 
andet når det gælder partikelemission og hygiejne.
 Nu fås lydabsorbenter, som lever op til de etablerede standarder, hvilket gør 
støjende produktionsmiljøer til et overstået kapitel.

Inden for catering og restaurationskøkkener er lokaler til opvask, skrælning og 
madlavning de mest støjende. En kombination af hårde gulve, vægge og lofter 
med skramlende køkkenredskaber skaber høje og irriterende lydniveauer, hvilket 
fører til stress i et allerede hårdt opskruet arbejdstempo.
 Det rigtige valg af akustikloft og lydabsorbenter forbedrer arbejdsmiljøet uden 
at gå på kompromis med hygiejnekravene.

Stress og forhøjet blodtryk, vanskeligheder ved at føre en samtale, træthed og 
øget risiko for fejl er nogle eksempler på effekten af et dårligt lydmiljø. Ikke 
mindst inden for elektronikindustrien, hvor det er så vigtigt at have fokus på 
processer og nøjagtighed, har rumakustikken en afgørende betydning for 
effektivitet og lønsomhed. Udnyt derfor lofter og vægge til lydabsorption!

Lydmiljøet kommer ofte på førstepladsen, når ansatte interviewes om, hvilke 
arbejdsmiljøfaktorer der er de mest belastende. Levnedsmiddelindustrien er ingen 
undtagelse – tværtimod. Her deler mange det samme arbejdsmiljø, og støjen 
spreder sig over hele lokalet.
 Et akustikloft af højeste lydabsorptionsklasse, måske suppleret med 
vægabsorbenter, sænker lydniveauet til et menneskeligt niveau.

Vælg et akustiksystem, som lever op til de hygiejnekrav,  
der stilles på din virksomhed

Fortsat fra foregående side
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Lydtrykniveau dB(A) 

Afstand til en lydkilde i meter

DL2 oprindelige fabrik 

DL2 ny fabrik 

Strålende akustiske måleresultater. 
Cémois oprindelige og nye fabrik. 

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Måleresultaterne viser, at lydniveauet i lokalet 
er faldet med i gennemsnit 7 dB, efter gen
nemførelse af de akustiske tiltag. De viser 
endvidere, at lyden aftager hurtigere, når man 
fjerner sig fra en lydkilde, f.eks. en maskine. 
Før de akustiske foranstaltninger aftog lyden 
kun med 3 dB per afstandsfordobling. Efter 
foranstaltningerne aftog lyden med 6 dB per 
afstandsfordobling. Det betyder, at hvis en 
maskine udsender et lydniveau på 85 dB i  
1 meters afstand, vil lydniveauet på 16 meters 
afstand være 73 dB i lokalet før foranstaltning
erne og 61 dB efter foranstaltningerne. 6 dB 
per afstandsfordobling regnes for virkelig godt 
og kan sammenlignes med, hvordan lyden 
aftager uden døre.

En bevidst satsning på et bedre 
arbejdsmiljø har været en succes 
for Cémoi, en af Europas største 
kakaoproducenter. 300 ansatte 
har fået en helt ny arbejdsplads på 
30.000 kvadratmeter uden for den 
sydfranske by Perpignan, lige ved 
grænsen til Spanien. Det kombineret 
med ombygning af de oprindelige 
dele af fabrikken gør ”Cémoi de Per-

pignan” tiptop moderne og tilpasset 
efter kravene til et såvel velegnet 
som effektivt arbejdsmiljø.

Godkendt med pil opad

Trods de høje hygiejniske krav i 
anlægget har man fundet løsnin-
gen, der sikrer et godt lydmiljø 

– et system af akustiklofter med 

Chokoladegigant kombinerer hygiejnekrav  
med effektiv lydabsorption

Stéphane Joubert, som er projektleder 
på ”Cémoi de Perpignan”, opsummerer 
de egenskaber, som afgjorde valget af 
akustikloftssystemet:
1. Godt lydmiljø.
2. En overflade som opfylder de 

hygiejniske krav.
3. God tæthed og stabilitet i forbindelse 

med rengøring af loftet, fordi 
akustikpladerne er solidt monteret 
med clips.

4. Loftet er let og begrænser 
belastningen på øvrige 
konstruktionselementer.

5. En æstetisk meget tiltalende løsning.
6. Let at tilpasse til de øvrige tekniske 

systemer i bygningen.

En moderne chokoladeindustri med optimalt lydmiljø i en produktion, der stiller strenge krav til 
hygiejne. Løsningen er et system af heldækkende akustiklofter i højeste lydabsorptionsklasse og 
en overflade, der kan holdes ren.

en overflade,  som  ikke  tiltrækker 
snavs, er let at holde rent og som 
ikke bidrager til mikrobiologisk 
vækst. Lydmiljøet blev godkendt 
med pil opad takket være en effektiv 
lydabsorption, som tilgodeser både 
hørelse og kommunikation, og som 
hører en moderne levnedsmiddel-
industri til.

Nu vil man fortsætte ad samme 
vej og har planer om også at for-
bedre lydmiljøet på andre anlæg i 
koncernen.

Franske Cémoi, med aner fra star-
ten af 1800-tallet, er en af Europas 
største chokoladeproducenter med i 
alt 3.000 ansatte. Ud over de ni fran-
ske fabrikker har man produktion i 

Elfenbenskysten, Tyskland, Stor-
britannien og Polen. Familievirk-
somheden leverer kakaoprodukter 
til industriel anvendelse, men har 
også et stort sortiment af chokolade 
til salg under eget varemærke.
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Et det menneskeværdigt at lade folk arbejde 
i lokaler med unødigt høje lydniveauer med 
risiko for høreskader? Nu kan problemet 
løses med rimelige midler?
 Oatly er en typisk levnedsmiddel -
industri, som er forvandlet til en mere 
effektiv og sund arbejdsplads, hvor 
høreværnene nu blot er et ubehageligt 
minde. Et heldækkende loft og 
vægabsorbenter gjorde det muligt.

KUNSTEN AT SLIPPE AF MED HØREVÆRNET

Levnedsmiddelproducenten 
Oatly i Landskrona i Sydsve-
rige kom til den konklusion, 

at støjniveauerne fra maskiner og 
transportbånd måtte dæmpes. Per-
sonalet havde klaget over det høje 
lydniveau i emballeringslokalet, 
og at det var svært at slappe af og 
hvile sig efter jobbet. Nogle udviste 
symptomer på søvnbesvær. Høre-
værnene blev anset for at forringe 
kommunikationen og sætte sikker-
heden på spil.

Heldækkende akustikloft – 
det eneste rigtige

– Vi kom frem til, at effektiv lydab-

sorption ville kunne sænke lydni-
veauet tilstrækkeligt, siger fabriks-
chef Benny Wraae. Men der fand-
tes flere alternative løsninger. Vi fik 
forslag om lydabsorberende paneler 
i loftet, frithængende absorberende 
loftøer og et heldækkende loft sup-
pleret med vægabsorbenter. Som 
levnedsmiddelproducent stilles man 
over for strenge hygiejniske krav. 
Lydabsorbenterne må ikke samle 
støv eller sprede fibre, de skal mod-
stå vækst af mikroorganismer, og de 
skal kunne rengøres.

– Derfor kunne vi konstatere, at 
et heldækkende loft var det ene-
ste rigtige. Sammen med vægab-
sorbenterne fik vi  også de bedste 

rumakustiske værdier. Med andre 
ord kom vi ned i acceptable lydni-
veauer og er i dag sluppet af med 
høreværnene.

Målsætning: under 80 dB

– Og ikke mindst, tilføjer Benny, 
kom vi under gennemsnitsniveauet 
80 dB(A), som regnes for skadeligt 
for hørelsen. Det var vores mål. Kan 
det blive bedre?

Efter at lydabsorbenterne var ble-
vet installeret, blev personalet spurgt 
om resultatet. Man var meget til-
freds, det er lettere at kommunikere 
med kollegerne, og man var glad for, 
at høreværnene ikke længere var 

nødvendige. Det blev også lettere 
at høre maskinerne og bestemme, 
hvor lydene kom fra. Og sidst men 
ikke mindst: personalet føler sig ikke 
længere så træt.
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Som en ekstra foranstaltning for at forbedre akustikken i særligt udsatte dele af 
lokalet blev der monteret vægabsorbenter i ”korridoren” mellem langsgående 
vægge og maskiner. Absorbenterne blev placeret i hovedhøjde og er monteret i et 
gitter for at beskytte dem mod mekanisk påvirkning. Formålet med 
absorbenterne er at mindske de høje lydniveauer, der opstår ved multiple 
reflekser mellem væg og maskine.

– Hvor er det skønt at slippe for høreværnet, som var tungt og belastede nakken, 
siger Annika Engström Håkansson, maskinoperatør på Oatly.
– Desuden er kommunikationen mellem kollegerne blevet langt bedre, mener 
fabrikschef Benny Wraae.

Et heldækkende akustikloft og vægabsorbenter på dele af tre vægge sænkede 
lydniveauet med de 5 dB, som var nødvendige for at undgå at benytte høreværn i 
lokalet.

Eksempler på spontane synspunkter fra personalet efter 
akustikforbedringerne:

•	 Lettere	at	høre,	hvad	der	bliver	sagt	

•	 Lettere	at	opfatte,	hvor	lydene	kommer	fra

•	 Skønt	at	slippe	for	at	bruge	høreværn

•	 Ikke	så	trætte,	når	jeg	kommer	hjem,	sover	bedre

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Risiko for skader ved 80 dB

Ifølge internationale bestemmelser har arbejdsgiveren pligt til at 
sikre, at personalet bærer høreværn og udarbejde en handlings
plan med støjreducerende foranstaltninger, hvis den ækvivalente 
støjeksponering ligger på 85 dB(A) eller derover. Men forskning 
viser, at allerede ved 80 dB(A) øges risikoen for høreskader mar
kant. Ikke mindst inden for drikkevare og levnedsmiddelindustrien 
er lydniveauerne alt for høje og bør sænkes.

Fortsættes næste side
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Fakta om Oatly 

Oatly, som ligger uden for Landskrona i Sydsverige, er en virksomhed, 
der udvikler, producerer og markedsfører sundhedsorienterede 
produkter på grundlag af en patenteret havredrik.
 Produkterne er baseret på forskning ved Lunds universitet i Sverige, 
hvor professor Arne Dahlkvist i 1963 opdagede de faktorer, som 
ligger bag laktoseintolerance. Sammen med kolleger og iværksættere 
udviklede man gennem årene en teknik, som bevirker, at produkterne 
kunne opnå en mælkelignende konsistens, der passer til drikkevarer 
og madlavning. De værdsættes i dag af mennesker, som er over
følsomme over for mælk, men vælges i stigende grad også af andre, 
som ønsker at spise fiberrigt og lidt sundere. Oatly har næsten 50 
ansatte og sælger over store dele af Europa, men har også etableret 
sig i andre dele af verden, hvor Kina ser ud til at kunne blive et 
succesrigt marked.

De rumakustiske målinger, som blev 
gennemført på Oatly, har fokuseret 
på objektivt at bestemme de ændrin-
ger, som akustikreguleringen giver 
lydniveauet og taleforståeligheden i 
lokalet. I tabel 1 vises de rumakusti-
ske parametre, som er blevet målt.

Sammenfatning af 
rumakustiske målinger før og 
efter foranstaltninger

I tabel 2 angives middelværdien for 
de rumakustiske målinger i oktav-
båndene 500 og 1.000 Hz før og 
efter de akustikregulerende foran-
staltninger. Ifølge standarden ISO 
3382-1 er middelværdierne af målin-
gerne i disse oktavbånd velegnede 
til anvendelse som repræsentative 
værdier.

Resultater

Tabel 2 viser, at lydniveauet efter 
akustikregulerende foranstaltninger 
(generel støj) i lokalet er faldet med 
ca. 5 dB. Før foranstaltningerne lå 
det generelle støjniveau i lokalet 
på ca. 81 til 84 dB(A) i henhold 
til tidligere målinger. Efter foran-

staltningerne er det generelle støj-
niveau faldet til ca. 77 dB(A), hvil-
ket indebærer, at niveauerne ligger 
under de grænseværdier, som det 
svenske Arbejdstilsyn angiver (AFS 
2005:16).

Værdierne for taleforståelighed 
viser også klare forbedringer. En 
årsag hertil  er,  at  indflydelsen  af 
såkaldt sene reflekser i lokalet er fal-
det. Det ses også på, at efterklangs-
tiderne er faldet markant.

I nærheden af visse maskiner er 
støjniveauet stadig over 80 dB(A). 
Det skyldes, at den direkte lyd fra 
maskinerne dominerer. Den direkte 
lyd påvirkes ikke af loft- og væg-
absorbenterne, men skal afhjælpes 
med direkte foranstaltninger ved 
lydkilden, f.eks. indbygning eller 
afskærmning.

Egenskab Mål Før  
tiltag

Efter  
tiltag

Efterklang (ekko) EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Støjniveau reduktion ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Taletydelighed C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(dårlig/tålelig)

0.70  
(god)

Egenskab Mål Betegnelse Forklaring

Efterklang EDT, T20 Early decay time 
(s), Efterklangs
tid (s)

Måler (ekkoet) klangen 
i lokalet. En kortere 
efterklangstid betyder, 
at lokalet opleves mere 
dæmpet.

Taletydelig
hed

C50,
D, 
RASTI

Taleklarhed (dB), 
Definition (%), 
RASTI

Måler hvor godt tale 
opfattes i lokalet. Hvis 
disse måleværdier øges, 
er taletydeligheden blevet 
forbedret.

Lydniveau Lydniveau
reduktion 

ΔL (dB) Angiver hvor meget det 
generelle støjniveau i 
lokalet er sænket. 

Tabel 1

Tabel 2

Rumakustiske målinger hos Oatly

Fortsat fra foregående side

Foto: Ole Jais

Ifølge det svenske arbejdstilsyn skal 
arbejdsgiveren foretage en risikoanalyse 
for gravide kvinder, som kan blive udsat for 
erhvervsmæssige lydniveauer, der overstiger  
ca. 85 dB(A) ved daglig støjeksponering.
 Det betyder, at gravide kvinder ikke bør 
opholde sig i arbejdsmiljøer, hvor der 
kræves høreværn, og det gælder frem for 
alt i den sidste del af graviditeten (i det 
mindste fra og med 26. svangerskabsuge), 
hvor fostrets høreorganer er udviklet. 
Høje lydniveauer forårsager desuden 
stress, som kan medføre træthed 
og for højt blodtryk og nedsætte 
blodgennemstrømningen i 
moderkagen.
 Overtrædelse kan medføre 
bøder. Reglerne følger EU’s 
direktiv på området (European 
Agency for Safety and Health at 
Work).

Gravide kvinder må ikke udsættes 
for høje lydniveauer
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Engelsviken Canning A/S kan prale 
af 140 år gamle familietraditioner. 
Foruden produktionen i Norge har 
man siden 2003 haft produktion i 
Skagen. 

Marinerede skaldyr af forskel-
lig art – rejer, muslinger, skaldyrs-
mix, krebsehaler, krabbekløer – er 
Engelsvikens specialitet, som både 
sælges under eget varemærke og 
under store fødevarekæders vare-
mærker rundt om i Norden, men 
også i Baltikum. Engelsviken var 
de første i Europa til at fremstille 
denne type produkter uden konser-
veringsmiddel.

– For at skabe en behagelig 
arbejdsplads for de ansatte kræves 
der et godt lydmiljø, siger Anders 
Jensen, area manager på fabrikken 

i  Skagen.  Loftoverfladen  er  helt 
oplagt den bedste mulighed, når det 
gælder en effektiv lydabsorption. 
Men eftersom de hygiejniske krav 
er højt sat i en levnedsmiddelindu-
stri som vores, skal loftet kunne 
tåle både jævnlig vask og spuling 
med desinficeringsmiddel. Vi fandt 
en løsning, der kunne kombinere 
begge dele!

Endelig fås et skinnesystem i 
klasse C4

Tidligere sad her et akustikloft med 
et skinnesystem i korrosionsklasse 
C3, den bedste som fandtes på det 
tidspunkt, hvor fabrikken blev ind-
viet. Dele af skinnesystemet blev 
efterhånden angrebet, og alle skin-
ner måtte udskiftes med en af bedste 
korrosionsklasse, C4. Lydabsorben-
terne var derimod intakte og blev 
monteret i det nye skinnesystem.

Loftet der tåler alt

Akustikloft fra Ecophon

I produktionen:  
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
På kontoret: Ecophon Focus™ F

Charmerende fabrik på et charmerende sted. Engelsviken Canning ligger i 
Skagen, så tæt på havet som man kan komme.

Gennemtænkt lydmiljø med akustikloft 
– også på kontoret!

Indbydende indretning med et akustikloft, som er hygiejnisk og som holder længe 
i et af de barskeste produktionsmiljøer, der findes inden for levnedsmiddel
industrien. Salt og høj fugtighed sammen med stærke rengøringsmidler udsætter 
inventaret for hårde belastninger. Et syreresistent skinnesystem i korrosionsklasse 
C4, som kan modstå aggressive medier, holder akustikloftet oppe.

Foto: Studioe
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Ingen rust, ingen 
korrosion – et loft 
som opfylder alle 
hygiejniske krav  
og som bevarer sin 
funktion i mange år.

AKUSTIKLOFTSYSTEMER OG AGGRESSIVE MILJØER

Allerede dengang i 1996 var 
magasinet ECO på plads 
i Kungshamn, et stenkast 

fra  turistbyen Smögen  i det  sven-
ske skærgårdslandskab Bohuslän, 
for at rapportere om forskellen i 
arbejdsmiljø – før og efter at de nye 
akustiklofter var blevet monteret på 
fiskefabrikken Abba Seafood. Göran 
Sjögren, bygningsansvarlig på det 
tidspunkt, fortalte os dengang:

– Akustiklofterne er lydabsorbe-
rende og dæmper lyden fra maski-
nerne. Personalet hører hinandens 
tilråb og advarsler bedre – en klar 
forbedring af sikkerheden, altså. 
Alle er meget tilfredse, og hele 
arbejdsmiljøet er blevet klart bed-
re. Lyset fra armaturerne genspejles 
i det hvide loft og spreder sig ud 
over hele lokalet. Rent æstetisk er 
forskellen som mellem nat og dag, 
nu hvor vi har skjult hele virvaret 

af installationer. Loftet optager en 
stor del af rummets overflade og er 
derfor afgørende for trivslen.

Loftet som sparer penge

Göran Sjögren fortsætter:
– Der hvor vi i dag har nye lofter, 

behøver vi ikke skylle af lige så ofte, 
eftersom der ikke findes nogle over-
flader, som samler støv. Og når vi 
endelig skal rengøre lofterne, så går 
det hurtigt, takket være deres jævne 
og smudsafvisende overflader. Det 
sparer mange penge.

Fiskeindustrien mest 
aggressiv

Nu er vi tilbage hos Abba Seafoods 
anlæg i Kungshamn og får endnu 
en gang lejlighed til at møde Göran 
Sjögren efter næsten 15 år. Han er 

Det nymonterede akustikloftsystem i det 
store produktionslokale i 1996 ...

… samme akustikloftsystem anno 2010.

”Det var som at starte på 
et nyt job, den dag hvor 
lydabsorbenterne kom op.”
Lars Johansson, daværende arbejdsleder 
hos Abba Seafood.
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egentlig pensionist, men kan ikke 
helt slippe taget i sin arbejdsplads, 
så en dag om ugen er han en vær-
difuld støtte for sin efterfølger Jan 
Persson. Vi ville gerne vide, hvordan 
det er gået med akustiklofterne efter 
alle disse år.

– Jo da, lofterne har klaret sig 
godt – over forventning, synes jeg, 
siger Göran Sjögren. Selve lydab-
sorbenterne er for det meste intakte, 
og i det store produktionslokale har 
vi ikke været nødt til at gøre specielt 
meget  ved  loftet. Men der findes 
steder i anlægget, hvor vi har måt-
tet skifte loft, fordi skinnesystemet 
er korroderet.

– Fiskeindustrien er nok det mest 

aggressive miljø for byggemateria-
ler, man kan forestille sig, indsky-
der den nuværende bygningschef 
Jan Persson. Værst er eddiken og 
saltet fra fiskelagerne, som danner 
aerosoler sammen med den fugt-
mættede luft. Dernæst kommer de 
stærke vaskemidler, som er nødven-
dige til at rengøre lofterne. Det hele 
ætser og nedbryder skinnesystemets 
beskyttende lakering og åbner op 
for korrosion.

– Det er ekstremt vigtigt for os 
at forhindre ”sårede” bygningsdele, 
da de er vanskelige at holde rene og 
giver risiko for vækst af mikroorga-
nismer, eller at der kommer forure-
ninger i sildedåserne, fortsætter Jan 

Persson. Derfor har vi hidtil været 
nødt til at udskifte skinner og loft 
fra tid til anden på visse steder, frem 
for alt der hvor der er lidt lavere til 
loftet, eller hvor maskinerne er høje 
og stænk fra produktionen når op til 
skinnesystemet. Det forstyrrer pro-
duktionen og har kostet penge!

Korrosionsklasse C4 = 
syrefast stål

Efter mange års erfaring har Ecophon 
fundet den langsigtede løsning på 
et akustikloftsystem, som opfylder 
kravene i levnedsmiddelindustriens 
mere aggressive miljøer. I syste-
met Ecophon Hygiene Advance™ 

C4 er hver eneste lille skrue, clips 
og andre dele til skinnesystemets 
profiler fremstillet af en homogen 
rustfri, syrefast ståltype (INOX), 
som opfylder korrosionsklasse C4. 
Sammen med nyudviklede lydab-
sorbenter med en mattere og mere 
robust overflade end nogensinde er 
de svage led elimineret.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
er et akustikloftsystem, som holder i 
mange år med minimal vedligehol-
delse og uden ubehagelige overra-
skelser, som koster penge.

Den tidligere bygningschef Göran Sjögren og den nuværende Jan Persson i 
samtale om indretningens betydning for, hvor godt man kan leve op til de 
hygiejniske krav i en fiskeindustri.

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Fakta om Abba Seafood

Abba Seafood AB, med godt 350 
ansatte, er Sveriges førende leverandør 
af alt godt fra havet. I sortimentet ind
går sild, ansjos, matjesfileter, kaviar, 
postejer, fiskeboller, tunfisk, muslinger 
og skaldyr.
 Produktion foregår på virksomhedens 
fabriksanlæg i Kungshamn ved skærgården i Vestsverige. Abba Sea
food AB indgår i den norske børsnoterede koncern Orkla.
 Ved at udvide sortimentet af MSC  og KRAV mærkede* produkter 
og samtidig fjerne de ”rødmarkerede arter” i WWF’s Fiskeguide, har 
Abba Seafood opnået WWF’s udmærkelse Den Grønne Fisk. 
 Abba Seafood er certificeret efter BRC’s (British Retail Consortium) 
standard for bedømmelse af leverandører af produkter under detail
handlens egne varemærker, for at beskytte sine kunder og sørge for 
at bestemte myndighedskrav opfyldes. Blandt andet fokuserer man på 
gentagne kontroller af hygiejnen i produktionen og foretager risiko
analyser.

*MSC’s (Marine Stewardship Council) miljømærkning er en garanti for, at pro-
duktet kommer fra veldrevet fiskeri, og at det ikke har bidraget til miljøproblemet 
ved overfiskning. KRAV-mærket er Sveriges mest kendte symbol for økologisk 
produceret mad.

Akustiklofter hvor skinnesystemet er 
korroderet. Et bærværk af homogent, 
syrefast stål ville ikke være blevet 
påvirket.

Med det nye skinnesystem Ecophon 
Connect C4™ ville akustikloftet stadig 
være intakt.
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– Før vi planlagde det nye centralkøkken, 
gennemførte vi flere besøg til lignende anlæg, 
siger arkitekt Jürgen Busack. Det, der slog os, 
var det elendige lydmiljø og de nøje 
lydniveauer i køkkenerne. Vi blev 
overbevist om, at det måtte være muligt at 
skabe en mere menneskelig arbejdsplads 
ved at tage rumakustikken alvorligt.

ARKITEKTEN SOM TOG LYDMILJØET ALVORLIGT

3.600 portioner produceres der dag-
ligt i det moderne storkøkken på det 
psykiatriske sygehus i Rickling nord 
for Hamburg.
En ”standardløsning” ville måske 

være at gøre, som man altid tidligere 
har troet, man var nødt til – at instal-
lere et loft med en hård overflade af 
hygiejniske årsager. Men metalred-
skaber og kogekar i kombination 
med hårde materialer på gulv, vægge 
og loft fører altid til et håbløst stø-
jende og stresset arbejdsmiljø.

Gå ikke på kompromis med 
rumakustikken

Gudskelov fandt arkitekt Jürgen 
Busack løsningen på støjproble-
met – et effektivt lydabsorberende 
akustikloftssystem, som lever op til 

de hygiejniske krav. Hemmelighe-
den ligger i akustikloftets evne til 
at slippe lydbølgerne igennem til 
det bagvedliggende lydabsorberende 
materiale.
Samtidig er den glatte overflade 

smuds- og fedtafvisende og tåler 
rengøring i form af jævnlig våd-
aftørring med desinfektionsmiddel 
samt endog spuling. Overfladen er 
desuden modstandsdygtig mod bak-
terievækst, hvilket er meget vig-
tigt i miljøer, hvor der håndteres 
fødevarer. Sammen med et robust 
bærerammesystem, som tåler fugt 
og kemikalier, har man fået et aku-
stikloft, som bevarer sin funktion i 
mange år.

– Det var al besværet værd at 
lægge os lidt ekstra i selen for at 
gøre livet enklere for vore 60 med-

arbejdere, siger Ralf Lenschow, som 
sidder i bestyrelsen for køkkendrif-
ten i Rickling. Det er fantastisk, hvor 
stille der er, selv når produktionen er 
i fuld gang. Det er nok usædvanligt 
for et køkken af denne størrelse.

Storkøkkenet er et anlæg, som 
ikke bare tilbyder catering til syge-
huset i Rickling. Kødet, som kom-
mer fra eget EU-certificeret slagteri, 
behandles og udskæres her, og brø-
det fra det eget bageri distribueres 
også til andre institutioner i området. 
Et samlet areal på 2.700 kvadratme-
ter er nu dækket med akustiklofter 
og lydabsorbenter.

– Den støj, som ofte hersker i køkken
miljøer, afskrækkede mig efter mine 
besøg i storkøkkener – et urimeligt 
arbejdsmiljø for de ansatte. Effektive 
akustiklofter og lydabsorbenter 
reddede lydmiljøet i centralkøkkenet i 
Rickling, fortæller en overbevist 
arkitekt, Jürgen Busack.
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En karakterfast murstensbygning, som rummer centralkøkkenet i Rickling, 
matcher omgivelserne.

Et heldækkende akustikloftsystem af højeste absorptionsklasse dækker de store 
køkkenarealer til madproduktion.

Her kombineres heldækkende lydabsorbenter i loftet med vertikale 
lydabsorberende paneler. Opvaskerum er ellers meget støjende miljøer.

Også køkkenets eget slagteri er udstyret med akustiksystem i loftet.

Arkitekt

Busack+Göb

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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Elinebergsskolan i Helsingborg i 
Sydsverige har fået et nyt ansigt.  
De gamle, støvede lokaler er blevet lyse 
og moderne, og energiforbruget er 
halveret. Oven i købet har lærere og 
elever fået et klart bedre lydmiljø.

UDNYT LOFTET TIL BÅDE LYD OG LYS

– Vi, der forvalter skolebygninger, 
har nået vores mål om at sænke 
elforbruget ved at mindske belysnin-
gens energiforbrug med 50 procent, 
siger ejendomsforvalter Thomas 
Augustsson i det kommunalt ejede 
ejendomsselskab Kärnfastigheter. 
Et hvidt loft med evnen til at reflek-
tere og sprede lyset ud over hele 
lokalet kombineret med effektivt 
styrede uplight-armaturer bidrager 
til de store besparelser. Den ensar-
tede belysning øger fleksibiliteten 
i lokalerne, som kan møbleres og 
ændres efter behov. Og smukt og 
frisk er det blevet sammenlignet 
med før.

Model for kommende 
renoveringer

Bedre lyd, bedre lys, lavere ener-
giforbrug og et mere attraktivt og 
effektivt arbejdsmiljø er de store 
fordele, mener Thomas Augusts-

son. Den nye udformning af sko-
len skal tjene som model for kom-
mende ændringer af skolelokalerne 
i kommunen.

Skolen har fået nyt liv

Elinebergsskolan, som blev bygget 
i tresserne, er gennem årene blevet 
udvidet og renoveret i flere omgan-
ge. I dag er skolen tilpasset efter 
moderne krav til undervisning. Alle 
lokalerne i skolen – klasseværelser, 
korridorer, personalerum, aula og 
trapper – holder samme høje stan-
dard. Godt lys, godt lydmiljø og et 
æstetisk løft har gjort skolen til en 
attraktiv arbejdsplads for alle.

Skolebetjent Anita Olsson, som 
har været med til at køre projektet 
fra starten, ler, da magasinet ECO 
ringer hende op.

– Før så det ud, som om nogen 
havde strøet halm på lofterne i klas-
seværelserne. Mørkt og skummelt 

var det. I dag er der ligefrem bedre 
lys i lokalerne, selv når den kunstige 
belysning er slukket, fordi det er 
lyst udenfor. Dagslyset reflekteres 
ind i  rummet via  loftfladerne. Før 
måtte vi altid have lyset tændt på 
fuld styrke.

Anita Olsson, som har fået mange 
spontane og positive kommentarer 
efter renoveringen, mener, at sko-
len  er  blevet  ”sjovere,  luftigere, 
varmere, lysere og ganske enkelt 
moderne”.

Bedre lydmiljø for alle

Fem af lokalerne har man brugt eks-
tra krudt på. Foruden en veltilpasset 
belysning har akustikloftet fået en 
forstærket lydabsorption med ekstra 
tykke absorbenter for også at kunne 
absorbere de lavere lydfrekvenser, 
hvilket er ekstremt vigtigt for per-
soner med nedsat hørelse. En ruma-
kustisk løsning som egentlig gavner 

alle – både elever og lærere, som kan 
høre hinanden bedre.

Samarbejde giver mere

Elinebergsskolans nye arbejdsmiljø 
er frugten af et samarbejde mellem 
eksperter inden for to af de vigtigste 
arbejdsmiljøfaktorer i skolen – lyset 
og lyden. Ecophon har udviklet et 
akustikloftssystem med en over-
flade, der har evnen til at reflektere 
et blændfrit lys, som spreder såvel 
dagslys som kunstig belysning over 
hele lokalet. Ecolux, som er eksper-
ter i belysning, tilbyder et sortiment 
af effektive belysningsarmaturer til 
indirekte belysning med supplerende 
direkte lysarmaturer.

Lyd- og lyseksperternes samar-
bejde er et eksempel på, hvordan 
en god rumakustik kan kombineres 
med et effektivt lysmiljø.
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Før. Direkte belysning via lysrørs
armaturer i et træuldsloft, som har 
en begrænset lydabsorption, og som 
ikke har evnen til effektivt at 
reflektere lyset i lokalet.

– Det er blevet langt lysere, og lydmiljøet er bedre end før, påpeger lærer Frida Wirén, som her har time med sin syvendeklasse. 
Akustikloftet i kombination med vægabsorbenterne til højre giver optimale forudsætninger for kommunikation og taleforståelighed.

Efter. Noget kønnere resultat, ikke 
sandt? Uplightarmaturerne kaster et 
ensartet lys over hele klasseværelset 
takket være akustikloftets evne til at 
reflektere lyset blændfrit. Loftet 
opfylder kravene i den bedste 
lydabsorptionsklasse, klasse A, 
hvilket bidrager til en effektiv 
kommunikation, hvor alle kan høre 
hinanden bedre.

– Som ved et trylleslag har vi fået en 
moderne skole i de gamle tresser
lokaler, siger skolebetjent Anita 
Olsson. Sikke en forskel!

Akustiksystem fra Ecophon 

Ecophon Master™ A  
med Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Nu er Ecophon Focus Fixiform™ 
her! En længe ventet løsning som 
bevarer æstetik og lydabsorption i 
forbindelse med lofter, der ligger i 
forskudte planer.

Overgangen mellem akustiklofter 
i forskellige niveauer og lodrette 
partier har som regel ikke været 
pæn på grund af forskellige over-
fladematerialer  og  kantløsninger. 

Desuden har det været nødvendigt 
at gå på kompromis med rumaku-
stikken, da niveauovergangen nor-
malt har manglet lydabsorberende 
egenskaber.

Ecophon Fixiform™, som inte-
greres med det eksisterende Ecophon 
akustikloftsystem, gør niveauover-
gangene homogene takket være 
standardiserede komponenter.

Smart og smukt mellem lofter  
i forskellige niveauer

Så enkelt foldes Ecophon Fixiform™ op, så den danner en vinkel mellem 
akustiklofter i forskellige planer.

En smidig, smuk og elegant løsning, der skaber overgangsniveauer i loftet og skjuler grimme installationer, som i svenske 
Finans & Försäkringsteamets reception. Lydabsorberende Ecophon Fixiform™ er her integreret med et heldækkende 
akustikloft, Ecophon Fokus™ Ds. Det hele i et og samme system.

– Når man som jeg tilbringer det meste 
af tiden herude i receptionen, er det 
skønt med et behageligt og lyddæmpet 
miljø. Og ikke mindst at alle de 
grimme rør nu er gemt oppe under 
loftet, siger mæglerassistent Ann
Charlotte Snygg.

Ecophon Fixiform™ har samme 
overflade som akustikloftet i øvrigt, 
hvilket sikrer, at det hele får samme 
udseende med smukke kanter og 
profiler.

Og enkelt og sikkert er det blevet 
for loftentreprenøren. De færdige 
lodrette partier kommer i flade pak-
ker og foldes derefter simpelt hen op 
i en 90 graders vinkel, som fikseres 
og monteres. Hele loftsfladen bliver 
lydabsorberende, hvilket er en for-
del i eksempelvis åbne planløsninger, 
hvor forskellige loftshøjder møder 
hinanden, samtidig med at der stilles 
store krav til et godt lydmiljø.
Svenske  Finans  &  För-

säkringsteamet, med hovedkontor 
i Helsingborg, er en uafhængig for-
sikringsformidler. Døren er åben for 
såvel virksomheder som personer, 
der søger løsninger inden for øko-
nomi, forsikringer og opsparing.
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Forskning og studier har vist, at lyd-
miljøet har en afgørende betydning 
for, hvordan patienter og personale 
trives på vore hospitaler og i andre 
plejelokaler. En effektiv lydabsorp-
tion og lydisolering bidrager i høj 
grad til øget velbefindende hos per-
sonalet. Patienterne sover bedre og 
føler sig mindre stressede, hvilket 
sænker behandlingstiderne og ple-
jeomkostningerne. Et godt lydmiljø 
bidrager også til øget integritet og 
sikkerhed.

Enklere at skabe et godt 
lydmiljø

Hvad menes der egentlig med et 
”godt”  lydmiljø, og hvordan opnår 
man det? Ejendomsforvaltere og ind-
købere kan nu bestille ”Lydguiden”, 
som forklarer, hvad man bør stræbe 
efter, og hvilke krav man bør stille i 
forbindelse med ny- og ombygning 
af plejelokaler. Det bliver nu lettere 
at skabe et godt lydmiljø for alle, som 
skal bruge lokalerne.

Lars Johansson, funktionsplan-
lægger hos ejendomsforvalteren 
Locum, efterspurgte en gang en tje-
kliste for at kunne stille de rigtige 
lydkrav i et projekt. Sammen med 
Locum har Ecophon nu udviklet 
Lydguiden.

– Jeg er overbevist om, at alle som 
planlægger plejebygninger har fået 
et værktøj, der håndterer lydspørgs-
målene enklere og tydeligere baseret 
på de aktiviteter, som foregår på 
et hospital, siger konceptudvikler 
Katrin Bergmark hos Ecophon. 
Almindelige akustiske begreber som 
efterklangstid, ækvivalent lydniveau 
og  lydabsorptionskoefficient  kan 
ellers godt skabe forvirring.

Formålet med Lydguiden er at 
være en støtte for indkøberen alle-
rede i den tidligere planlægningsfase, 
hvor lydspørgsmål skal diskuteres 
i projektgruppen. Desuden bliver 
det nu nemmere for indkøberen at 
tydeliggøre sine ønsker over for 
arkitekter, akustikere og bygnings-
entreprenører. Lydguiden omfatter 
råd om såvel rumakustik som luft-
lydsisolering.

Svar på tiltale

Lydguiden indeholder en række 
spørgsmål, som gennemgår lyd-
miljøet ud fra forskellige per-
spektiver. Kræves der fred og ro 
til patienterne? Opholder der sig 
mennesker i lokalet store dele af 
dagen? I hvilken udstrækning er der 
forstyrrende lyde? Svarene på disse 
og andre spørgsmål udgør grundla-

get for de prioriteringer, som skal 
fastsættes.

Afhængigt af svarene giver Lyd-
guiden råd om, hvilke akustiske 
aspekter, det er vigtigst at tage 
hensyn til, alt efter type af aktivi-
tet. Kræves der et lavt lydniveau, 
kort lydudbredelse eller god tale-
tydelighed? Lydguiden giver også 
råd omkring akustisk udformning 
af rummet.

Hjælp til netop din 
virksomhed

Lydguiden er blot et af mange 
eksempler på et samarbejde, hvor 
du kan få hjælp til at projektere et 
godt  lydmiljø. For  at finde ud  af 
hvilke hjælpemidler, som passer til 
netop dig og din virksomhed, kan 
du henvende dig til Ecophon.

Vi garanterer, at det kan betale 
sig.

Lydguiden – et værktøj til skabelse  
af gode lydmiljøer

– Vi vil først og fremmest anvende 
Lydguiden i diskussioner med vore 
lejere, læger og sygeplejersker, når vi 
planlægger om og nybygning af 
plejelokaler, mener Lars Johansson, 
funktionsplanlægger hos Locum. 
”Akustikamatører” som os har lidt 
svært ved at forstå og tolke indholdet i 
alle de retningslinjer og regulativer, 
der findes vedrørende rumakustiske 
krav, og det hjælper Lydguiden os nu 
med.

– Vi må ikke glemme de mennesker, som skal anvende lokalet, siger Katrin 
Bergmark, konceptudvikler af plejemiljøer hos Ecophon. Hvem er de, og hvad 
skal de lave i lokalet? Via svarene på spørgsmålene i Lydguiden får en 
ejendomsforvalter eller indkøber et billede af, hvad der kræves af lydmiljøet.

Hvad bør vi forvente os af lydmiljøet, hvad skal vi stræbe efter, og hvilke krav er 
det rimeligt at stille i et miljø som dette? Lydguiden hjælper os med at besvare 
spørgsmålene.

Foto: Nicklas RudfellFoto: Peter Lindström

Locum AB er en af Sveriges større ejendomsforvaltere 
med en ejendomsportefølje på cirka 2,1 millioner 
kvadratmeter lokaler i Stockholms amt. Blandt lejerne 
dominerer amtets sundhedssektor. Locum AB er ejet af 
landstinget i Stockholms amt.
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Før:
”Et virvar af stemmer, hvor man slet ikke 
kan snakke sammen, ikke en gang med den, 
der sidder ved siden af, når vi er mange.”
”Opholder mig her så kort tid som muligt.”

Efter:
”Slet ingen ekkoer nu. Mange kan tale 
samtidigt i forskellige dele af rummet,  
uden at det bliver stressende.”

ENDELIG ET LOKALE DER ER EGNET TIL AT FÆRDES I

PPersonalet på den medicinske 
akutmodtagelse skulle svare 
på spørgsmål, før og efter at 

lydabsorbenterne var blevet sat op. 
Resultatet var slående.

Klagerne over det usle lydmiljø 
havde været mange i det nybyggede 
frokost-, pause- og mødelokale i 
Landskrona lasarett i Sydsverige, og 
noget måtte der gøres. Med relativt 
enkle midler blev rummet forvandlet 
fra et lydmæssigt kaos til et samta-
lerum, hvor man kunne slappe af og 
hvile ud mellem de anstrengende 
arbejdsrutiner.

Et heldækkende akustikloft blev 
monteret, og der blev sat vægabsor-
benter op på den ene endevæg – det 
var alt, hvad der var nødvendigt, for 
at samtlige sygeplejersker, SOSU-
assistenter og læger skulle trives! 
Tænk på at mellem 20–25 personer 
opholder sig i rummet samtidigt, og 
hvad det betyder for lydmiljøet...

For at skaffe tekniske beviser 
på de akustiske forbedringer blev 
der gennemført objektive målinger 
af akustikere, og lydstyrken (lyd-
niveauet) viste sig at være faldet 
med 7 dB, en markant forbedring. 

Et andet akustisk mål er taletydelig-
hed, som angiver forholdet mellem 
tidlige og sene lydreflekser i rum-
met. De  tidlige  reflekser  bidrager 
positivt til, hvordan tale overføres 
mellem den talende og den lyttende, 
mens de sene lydreflekser forringer 
taletydeligheden. Også taletydelig-
heden blev væsentlig bedre, hvilket 
personalets besvarelser af spørge-
skemaerne også viser.
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Kommentarer om hvordan det var før...

”Der er meget ekko. Sidder man i midten af rummet, så kan man ikke deltage i 
nogle samtaler overhovedet, fordi lyden bare bølger rundt i lokalet.”

”Holder kun korte pauser. Undgår frokost sammen med andre.”

”Nogle gange må man spørge bagefter, hvad der blev sagt.”

”Et virvar af stemmer, hvor man slet ikke kan snakke sammen, ikke en gang med 
den, der sidder ved siden af, når vi er mange.”

”Opholder mig her så kort tid som muligt.”

... og efter at lydabsorbenterne blev sat op:

”Meget mere dæmpet miljø, det føles som om jeg slapper bedre af i rummet.”

”Vi kan tale sammen under rimelige forhold.”

”Mindre summende, når mange opholder sig i samme lokale.”

”Slet ingen ekkoer nu. Mange kan tale samtidigt i forskellige dele af rummet, 
uden at det bliver stressende.”

Room Acoustic Comfort™ – vigtige akustiske egenskaber, som 
er nødvendige for at opfylde kravene til lydmiljøet

Room Acoustic Comfort™ er et 
akustisk koncept, som er baseret 
på samspillet mellem menneskene 
i lokalet og aktiviteterne. Det går 
ud på at optimere udformningen af 
det akustiske miljø, så det passer 
til alle. Room Acoustic Comfort™ 
tager hensyn til, hvem der er i loka-
let, hvordan rummet er udformet, 
og den aktivitet, som personalet er 
beskæftiget med, og anviser løsnin-
ger der skaber den ønskede akustiske 
komfort. Der er fire akustiske egen-
skaber, som beskriver den subjektive 
oplevelse af lydmiljøet:

•  Lydudbredelse
•  Taletydelighed
•  Lydniveau
•  Efterklangstid

Afhængigt af lokalet er visse aku-
stiske egenskaber afgørende, når 
man skal forbedre lydmiljøet i et 
personalerum. Lydniveauet og tale-
tydeligheden ser her ud til at være 
de vigtigste akustiske egenskaber, 
baseret på personalets synspunkter 
efter at der var blevet gennemført 
akustiske forbedringer i persona-
lerummet.

Valg af akustisk materiale og pla-
cering af lydabsorbenter er afgø-
rende for opnå optimale værdier. De 
anvendte akustiske parametre er G 
(lydstyrke) og C50 (taletydelighed), 
og de værdier, som blev opnået, er 
en god reference for andre lignende 
projekter.

Et supertilfreds personale diskuterer før og efter

Fortsættes næste side
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Fortsättning från föregående sida

Billedet til venstre viser akustikloftet i 
lokalet, og billedet til højre væg
absorbenter på en af væggene. Alt er i 
højeste lydabsorptionsklasse, klasse A, 
hvilket bidrog til de fantastiske 
resultater.

Akustiksystem fra Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

Rumakustiske foranstaltninger som ændrede rummet

Lydmiljøet føles godt, når vi kun er 
nogle få personer i rummet.

Slet ikke enig 1

Før Efter Før Efter

Lydmiljøet føles godt, selv når vi er 
mange personer i rummet samtidig.

I hvor høj grad er du enig i påstandene?

Før Efter Før Efter

Det føles let at tale sammen 
med en kollega, selv om der er 
andre samtaler i gang i lokalet.

Det er let at opfatte, 
hvad der bliver sagt, når vi er flere, 

der deltager i en samtale.

2 3 4 5 Helt enig

”Oplevet lydmiljø afhængigt af, om mange eller få opholder sig i rummet”

”Lydmiljøets indvirkning på taletydelighed”

Før ændringerne syntes personalet, at lydmiljøet føltes 
relativt godt, når der kun var nogle få personer i rummet, 
men når der kom flere personer i rummet, føltes lydmiljøet 
ikke længere godt. Efter ændringerne er mange betydeligt 
mere tilfredse med lydmiljøet, selv når der er mange 
personer i rummet samtidig. Efter ændringerne opleves 
lydmiljøet endvidere som mere dæmpet.

Før ændringerne mente et flertal, at det ikke var let at tale 
sammen med en kollega, når der var andre samtaler i gang 
i lokalet samtidigt. Det var også svært at opfatte, hvad der 
blev sagt, når vi var flere, der deltog i en samtale. Efter 
ændringerne føles det betydeligt lettere at føre en samtale 
med en kollega, selv når der er andre samtaler i gang i 
lokalet. Det er også betydeligt lettere at deltage i samtaler 
med flere personer.
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På Acoustic Bulletin finder du det meste af, hvad du 
har brug for at vide om rumakustik til:

•	Kontorer

•	Undervisningslokaler

•	Health	care	lokaler

•	Industrilokaler

Favoritemnerne på bloggen er:

•	Rumakustisk	design	i	praksis

•	Rapporter	og	interviews	fra	akustiske	konferencer

•	Forskning	i	rumakustik

•	Regler,	retningsværdier	og	standardisering

•	Visualiseringer

•	Room	Acoustic	Comfort™

Abonnér gratis på   
www.acousticbulletin.com!

Acoustic Bulletin er en gratis online 
nyhedstjeneste om alt, hvad der 
vedrører rumakustik. Her kan du 
søge blandt 500 artikler. Et meget 
værdsat værktøj, når det gælder om 
hurtigt at skaffe viden, råd, ideer 
og løsninger til udformning af et 
bedre lydmiljø.

Indholdet opdateres løbende, og 
det er let at søge sig frem til infor-

mationer. Desuden tilbyder tjenesten 
automatisk opdatering. Med Bul-
letin Quarterly får du løbende et 
”kvartalsregnskab” med de bedste 
bidrag fra bloggen.

Acoustic Bulletin  
– din portal til rumakustisk design
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ECO – For Sustainable Design er et magasin, der fokuserer på en bæredygtig 
udformning af vore 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 selv gratis abonnere på Eco – For Sustainable Design ved at klikke ind på 
www.ecophon.com/eco og udfylde 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.

Er du interesseret i de to foregående udgaver af Eco – For Sustainable Design?  
Så gå ind på www.ecophon.com og læs dem direkte på nettet eller download  
dem som pdf filer.

Velkommen til et  
behageligere, mere effektivt  
og sundere indeklima

www.ecophon.com/eco


