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eco – For sustainable Design är ett magasin som fokuserar på en hållbar design av innemiljöer. vår strävan är att 
belysa innemiljön ur såväl ett funktionellt som ett estetiskt perspektiv, genom en kontinuerlig dialog med dig som läsare. 
tveka därför inte att ta kontakt med något av våra bolag via hemsidan www.ecophon.com!

”här kan du läsa om forskning om hur ljud 
påverkar människor, om termiskt aktiva 
byggnader, den nya ljudstandarden, och få 
många goda exempel på akustiska lösningar 
på kontor runt om i europa.”

vi medlemmar inom ecophon officenet hjälper dig som ritar, bygger, förvaltar eller ansvarar för 
kontorslokaler. vi ger ger dig kostnadsfria råd, tips och kunskapen du behöver för att planera och 
förbättra innemiljön i allmänhet och ljudmiljön i synnerhet. välkommen att höra av dig till oss med 
dina frågor, via www.ecophon.com, under fliken Akustik finner du din närmaste kontaktperson för 
kontor. vi erbjuder även en omfattande seminarieverksamhet, för en bättre kontorsmiljö, som du 
kan anmäla dig till. 
 ecophon officenet medlemmar: (bakre raden från vänster) Arto rauta, finland; Yoan le Muet, 
frankrike; Paige hodsman, Storbritannien; Alexey Archakov, ryssland (främre raden från vänster) 
rainer Machner, tyskland; frans davidsson, Sverige; ricardo canto leyton, centralt ansvarig. 
Saknas i bild: Yvette tietema, nederländerna.
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hur AkuStiSk deSign   
skaPar hållBara kontor

vi hAr AllA uPPlevt känslan av ljud. 
vi förknippar olika ljud med situationer 
och ögonblick i livet vi aldrig kommer att 
glömma. vi reagerar, vi minns, vi känner 
något. och ändå är vi ofta förvånade när 
vi inser hur mycket ljud påverkar oss.

kanske är det inte så konstigt. För länge 
sedan, när vi levde utomhus, var det nöd-
vändigt att lyssna på främmande ljud, ofta 
för att identifiera hot, inte minst när vi sov. 
vad var det för ljud och var kom det från? 
sambandet mellan att höra och reagera 
var viktigt för att hålla oss vid liv på den 
tiden.

en bra ljudmiljö ökar effektivitet 
och välbefinnande
Dagens hektiska värld är så annorlunda 
från då vi levde utomhus. nu sitter vi ofta 
vid våra skrivbord på kontoret och över-
sköljs av olika ljud – från kollegor som talar 
och från folk som sitter i telefon etcetera. 
Detta gör att vi reagerar, även om vi inte 
vill. så blir det bara. vi förlorar fokus och 
känner oss störda och även irriterade – och 
vi behöver lägga mycket tid på att återgå 
till koncentrationen igen.

med en förbättrad kontorsakustik kan 
problemet lösas genom att skapa miljöer 
som stöder människorna i deras arbete i 
stället.

nya utmaningar för innemiljön
Dagens kontor måste vara hållbara och 
därmed drivas med låg energiförbruk-

ning. ett sätt att nå målet är termiskt aktiva 
byggnader (taBs), med aktiverade 
betongbjälklag. Dessa byggnader drar 
nytta av bjälklaget för att kyla ner byggna-
den och därmed undviker man att installera 
energikrävande ac-system.

ett annat krav för kontor idag är flexibili-
tet där öppna planlösningar är att föredra. i 
stället för ett traditionellt kontor, där var och 
en har sin egen avdelade arbetsyta, byggs 
kontoren idag utifrån ett verksamhetsbase-
rat arbetssätt där det inte längre finns en 
specifik arbetsyta för varje medarbetare.

Detta innebär en akustisk utmaning 
för dagens kontor. eftersom beslut om hur 
de olika zonerna ska användas ofta sker 
i ett sent skede, finns en stor risk för att de 
rumsakustiska lösningar, som redan byggts 
in, inte blir lämpliga för verksamheten.

Då traditionella mellanväggar ska bort 
för att öka öppenheten och glasväggar 
används, är den akustiska miljön i riskzo-
nen. Ändå visar forskning att rumsakustiken 
är vad folk klagar mest på i öppna kontors-
utrymmen.

kunskap inom räckhåll
inom saint-gobain ecophon har vi ett 
nätverk av experter inom kontorsakustisk 
design, oFFicenet. tillsammans kan vi 
överföra kunskap mellan alla våra länder. 
vi diskuterar och utbyter erfarenheter om 
olika lösningar och vi stöder standardise-
ringsarbetet i de länder vi är verksamma 
etcetera.

oFFicenet:s medlemmar, kan hjälpa till 
att förbättra arbetsmiljön på våra kontor, 
genom att hjälpa till att specificera de akus-
tiska kraven. Ju tidigare i processen akustisk 
design planeras, desto större är chansen 
att lyckas. De akustiska kraven bör ingå i 
samband med arbetsplatsens utformning. 
varför inte skriva en separat ljudpolicy, en 
kravbeskrivning för varje rum eller verksam-
hetszon, redan vid planeringsstadiet?

den nya standarden – en 
”lägstanivå”
För att skapa en hållbar kontorsmiljö måste 
kontorets akustiska design också vara håll-
bar. att uppfylla de nya ljudstandardkraven 
är det minsta man måste göra för att uppnå 
detta. se den nya standarden (iso3382: 
2012) som en ”lägstanivå”, men tänk på 
att utforma kontoret akustiskt genom att 
stödja den verksamhet som avses i de olika 
arbetszonerna.

välkommen till eco Magazine!
i den här tidningen kommer du att kunna 
läsa om forskning om hur ljud påverkar 
människor, om termiskt aktiva byggnader, 
den nya ljudstandarden, och få många 
goda exempel på akustiska lösningar på 
kontor runt om i europa.

trevlig läsning önskar
ecophon oFFicenet medlemmar
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tony rydberg som driver ideas AB.

”lokalerna påverkar människorna 
som är verksamma där”

Foto: m
årten g

ullstrand
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SverigeS
snyggaste kontor
gör kontoret till en upplevelse. låt alla sinnen vara med och 
inspirera medarbetare, kunder och samarbetspartners. 

hiSSen uPP och sedan är vi inne i ideas 
nya lokaler och showroom, med en pano-
ramautsikt över malmö centralstation och 
omgivningar. kontoret ligger insprängt i ett 
parkeringsgarage i malmö.

idésprutan tony rydberg välkomnar 
oss till ett charmigt ombonat rum med en 
överraskande inredning. 

– så här tycker jag mycket väl att ett 
kontor kan se ut, säger han. varmt, ombo-
nat men inte minst – en upplevelse för alla 
sinnena! Jag tror att flesta vill längta till sin 
arbetsplats. att inspireras av inredningen 
för att kunna känna arbetsglädje. i en 
miljö som denna blir det också lättare att 
slappna av inför möten och komma i rätt 
stämning inför viktiga samtal och kunna ta 
rätt beslut.

– Det får heller inte bara bli ”spektaku-
lärt”. Funktion och estetik måste gå hand 
i hand.

ideas kontor fortsätter även längre in i parkeringshuset…

Foto: m
årten g

ullstrand
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ideas AB har fyra anställda och arbetar nära med andra specialister i ett stort kreativt nätverk: 
event, koncept, upplevelser och inredningar. här ett exempel på ”en tråkig passage” i ett 
ombyggnadsprojekt på Malmö centralstation som fick människor att lyfta på smilbanden under 
de dystra höstmånaderna under renoveringen av stationen.

Svävande takabsorbenter
Det är svårt att slita blickarna från taket. 
ventilationen ligger helt synlig och är 
svartlackerad. svävande takrondeller i 
varierande format, höjder och avstånd 
från taket lyser upp den ”svarta himmeln”. 

takabsorbenterna är försedda med 
infällda downlights i ett utförande och 
placering så att de ger rätt ljusmängd, 
upplevelse och inte bländar.

ljudmiljö med estetiska värden
– Jag blev tidigt inspirerad av det nya sor-
timentet frihängande ljudabsorbenter och 
det kändes självklart att rita in dem när jag 
formgav fastighetsbolaget heimstadens 
svenska huvudkontor i malmö, säger tony. 
Fast då valde jag den rektangulära formen. 
Det är just möjligheten att skapa en tredi-
mensionell känsla som är så spännande, 
där det enkelt går att skapa olika lösningar. 
ett bevis på att även ljudmiljön kan ha stora 
estetiska värden.

inspirerad av ecophon
– Jag fick bra lösningar för mina idéer 
efter att kikat på ecophons hemsida, och 
allt kändes bara rätt, när jag sökte efter 
ljudabsorbenter till rummet. ljus, ljud, färg, 
och form ingår i min verktygslåda för att 
skapa rummet.

Skapa starka varumärken!
tony rydberg, som är uppväxt i en känd 
svensk teatersläkt, menar att det är viktigt 
vad människor upplever och känner. att 
hitta ”själen” eller berättelsen om ett företag 
försöker vi göra i alla våra projekt. kunder, 
medarbetare och samarbetspartners ska 
känna starkt inför företagets varumärke och 
identitet. Detta kan ta sitt uttryck i form av 
inredning, koncept, möten och händelser. 
helhetsintrycket, utifrån och den inre miljön, 
bidrar till en ökad konkurrenskraft. Det är 
viktigt att tolka företagets själ och knyta 
ihop konceptet för att tydligt visa vad 
företaget står för.

– Jag tror mycket på hur ljud kan 
påverka, säger tony övertygat. att tillföra 
ljudupplevelser till en arbetsplats i form av 
behagliga, naturliga ljud, som varierar uti-
från var du befinner dig i rummet, använder 
jag mig mycket av. alla sinnen kan aktiveras 
och stimuleras!

Sveriges snyggaste kontor?
Den svenska tidningen lokalnytt, utlyste en 
tävling med landets största portal för uthyr-
ning av lokaler. totalt 34 kontorslokaler 
blev nominerade till tävlingen om att bli 
”sveriges snyggaste kontor”. svenska 
folket har röstat på sin favorit, kombinerat 
med en professionell jury. och vinnaren 
är… tony rydberg och ideas aB!

”jag är 
övertygad 
om den  
effekt som 
ljudet har 
på oss.”

Foto: m
årten g

ullstrand
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tony rydberg på ideas AB fick ett 
”erbjudande han inte kunde motstå”, 
tyckte han, när han sökte nya lokaler 
till företaget. ett ”överblivet” utrymme 
i ett parkeringshus i Malmö. han 
menar att det gäller att kunna se 
möjligheterna…

från parkeringsutrymme till kontor och Showroom. en sanslös metamorfos, 
eller hur? den infällda belysningen i de svävande takabsorbenterna kan dimras 
efter dagsljusets intensitet. ljudabsorbenterna kan även belysas underifrån och 
färgsättas med kulört belysning. tänk dig upplevelsen utifrån! Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™ circle

Foto: m
årten g

ullstrand
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AkuStiktAk viSAr
riktningen På arkitektkontor
i arkitektkontoret har akustiktaken använts på ett kreativt sätt för att 
skapa en tydlig riktning i lokalerna. genom att kombinera ett visst antal 
absorbenter med ett passande antal belysningsarmaturer och arbetsplatser, 
har arkitekterna också komponerat en tydlig visuell rytm i lokalen. 

när gloBAlt verkSAMMA arkitektbyrån 
Broadway malyan renoverade sitt kontor 
i centrala Warszawa, gjorde man det 
grundligt och med sikte på att bygga in 
en energikick för personalen. här var rums-
akustiken en oerhört central fråga. med 
facit i hand konstaterar robert kamiński, 
chefsarkitekt på Broadway malyan:

– vi nådde målet. våra anställda har 
noterat en enorm förbättring av komforten 
i arbetsmiljön.

när arkitekterna beslutade att flytta till 
de nuvarande lokalerna, var dessa i ett helt 
annat skick. Det 200 kvadratmeter stora 
kontoret var uppdelat i små cellkontor för-
enade med en lång korridor. och ovanför 
akustiktaket var det ett skräckinjagande 
ormbo av rörig och ful installationsteknik.

– ett nyckelbeslut vi tog var att slå ut 
väggarna, ta bort det befintliga undertaket, 
och öppna upp ytorna, berättar robert 
kamiński.

nu var det fritt fram att bygga upp 
precis det kontor arkitekterna ville ha som 
sin egen, inspirerande och funktionella 
arbetsplats.

Foto: Bartosz m
akow

ski Fotograf
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upptill skymtar ventilationstekniken. de utvalda akustiska lösningarna ger en 
sammanhängande känsla av undertak, och binder ihop lokalens delar.

Öppet och instängt knyts ihop
Det resulterade i att man skapade en zon 
med öppet kontorslandskap som komplet-
terades med en ”kub” där man byggt in två 
konferensrum och ett personalkök.

två väsensskilda lokaler under ett och 
samma tak, men som smälter samman 
mycket tack vare den kreativa använd-
ningen av akustiktak.

– med ecophon Focus lp i kuben 
koordinerade vi ventilation och belysning 
i en bestämd riktning. samma känsla upp-
når vi i den öppna delen av kontoret med 
ecophon solo och belysning, som harmo-
niserats med placeringen av arbetsbord.

med akustiktaken sida vid sida, monte-
rade på samma höjd och med en enhetlig 
riktningskänsla, upplever man kontoret som 
harmoniskt och välorganiserat. Den spar-
smakat hållna färgskalan i grå-vitt bidrar till 
att hålla ihop miljön visuellt.

För att bygga in en energikick gällde 
det att skapa en arbetsmiljö för kommuni-
kation som också är flexibel och stödjer 
affärsverksamheten. men det handlade 
lika mycket om att medarbetarna ska ha 
individuell kontroll över belysning och 
temperatur, och att arbetsplatserna är 
ergonomiskt riktiga.

Broadway malyan har funnits i 55 år, 
har 15 kontor kontor runt om i världen och 
sysselsätter över 500 personer. Företaget 
var ett av de första att sätta upp ett kontor i 
forna sovjetrepubliken, närmare bestämt i 
azerbajdzjan och staden Baku. i Polen har 
företaget designat bland annat Domoteka 
home furnishing and decoration center i 
Warszawa.

robert kamiński är chef för 
Warszawakontoret och mycket nöjd 
med bland annat rumsakustiken.

Arkitekt:

Broadway Malyan (eget kontor)

Akustiksystem från ecophon:

ecophon focus™ lp

ecophon Solo™

Akustik får i de flesta fall 
inte samma grad av upp
märksamhet som värme, 
ventilation och andra 
arkitek toniska och bygg
tekniska hänsyn.
(salter et al. 2003)

”vi nådde 
målet. 
våra an
ställda har 
noterat en 
enorm för
bättring av 
komforten 
i arbets
miljön.”

Foto: Bartosz m
akow

ski Fotograf
Foto: Bartosz m

akow
ski Fotograf

Foto: Bartosz m
akow

ski Fotograf
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ett frAMgångSrikt vAruMärke
Bygger På såvÄl helheten som minsta DetalJ

en exklusiv och annorlunda exteriör i kombination med en mänsklig 
och inspirerande innemiljö är avgörande för identiteten.  
välkommen till kaffee Partners nya huvudkontor.

Att SkAPA en ArBetSPlAtS och en kontors-
miljö som är vackrare än ett vardagsrum, 
var målet för kaffee Partners grundare 
andreas ost och delägaren michael 
koch. Företaget lämnade sitt gamla kontor 
i Wallenhorst och flyttade in i sin futuristiska 
byggnad, skräddarsydd för kaffee Partners 
med varumärket i fokus. 

här samsas nu 300 medarbetare 
om en u-formad yta på nästan 10 000 
kvadratmeter för att serva 60 000 kunder 
som efterfrågar kaffe och varma drycker av 
högsta kvalitet. kaffee Partner är tysklands 
ledande leverantör av professionella kaf-
femaskiner.

ljudet största problemet
5 000 kvadratmeter består av kontor och 
det mesta är öppna ytor. kaffee Partner 
insåg redan från början att höga ljudnivåer 
är det största problemet med att få med-
arbetarna att acceptera ett öppet kontor.

Mät ljudet rätt
Det duger inte att beräkna rumsakustiken 
i rum med stora djup och stora ytor bara 
med hjälp av de ”klassiska” rumsakustiska 

”Svävande ljudabsorberande segel” över arbetsplatserna dämpar ljudet och 
minskar radikalt ljudutbredningen samtidigt som ljuset reflekteras mjukt och 
behagligt från taket.
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parametrarna (till exempel efterklangsti-
den). Detta har de skandinaviska forskarna 
Dr. erling nilsson och Professor Björn hell-
ström kommit fram till i sin studie ”sound 
Design of open Plan offices” (ljuddesign 
av kontorslandskap).

konceptutvecklare rainer machner på 
ecophon, som deltog i den rumsakustiska 
delen av projektet kaffee Partners, säger 
så här om studien: 

”i öppna planlösningar har under-
taket en avgörande betydelse hur ljudet 
breder ut sig i rummet. ett heltäckande, 
ljudabsorberande undertak reducerar 
ljudutbredningen radikalt. För att förhindra 
störningar, såväl visuellt som ljudmässigt, är 
det nödvändigt att installera skärmar mellan 
arbetsplatser. ”

lika viktigt är att ta hänsyn till vilken akti-
vitet som rummet är avsedd för, planera för 
hur arbetsplatserna ska placeras, minska 
störande ljud från omgivande verksamhet 
och tänka igenom hur kommunikationsytor, 
fikaplatser, områden för teknisk utrustning 
(skrivare, fax o.s.v.) ska organiseras. ”

kaffee Partner följde 
”regelboken”
Beroende på arbetets art och innehåll 
varierar även den subjektiva upplevelsen 
av hur mycket ljudet stör, enligt studien.

kaffee Partner har följt de senaste 
rumsakustiska rönen från studien ”acoustic 
design of open-plan offices” och därmed 
också den nya ljudstandarden iso 3382-
3:2012. läs mer om standarden på sidan 
36.

de olika våningsplanen bildar ett dynamiskt rörelsemönster med vitalitet och lätthet 
som symboliserar byggnaden. inte minst vill man associera till själva verksamheten 
– en ”latte” med sina lager av mjölk, espresso och skum. lyckat, eller hur?

ett slätt undertak med dolt bärverk.
Arkitekt: 3deluxe

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™ Square

ecophon focus™ ds

ljud verkar ha en given 
tillgång till minnet. även  
när uppmärksamheten 
riktas någon annanstans, 
registreras det och bearbetas 
av hjärnan.
(Banbury, macken 2001)

Foto: hans georg esch

Foto: h
ans g

eorg esch
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arkitektur,
konSt och ljud
i samverkan
tidningen eco ringer upp konstnären Maria dubin i hennes ateljé i Paris, för 
att få veta hur det går till att skapa ett konstverk av en 1 000 kvadratmeter
ljudabsorberande vägg i en kontorsbyggnad. Beställare är rambøll i 
danska århus.

– det vAr inte sixtinska kapellet precis, 
men stort var det, säger en inspirerad maria 
Dubin, när hon skulle dekorera 1 000 kva-
dratmeter ljudabsorbenter. utmaningen var 
att finna en fungerande kombination mellan 
teknik, färg och underlag. och utrymmen 
för misstag fanns inte med den färdigmon-
terade ljudabsorberande väggytan. Det 
gällde att hålla tungan rätt i mun ...man får 
bara en chans...

lärde känna ytskiktet
– Därför fyllde jag min ateljé med 100 
akustikplattor, som ecophon var behjälp-
liga med – och med goda råd, och 
provade mig fram då jag måste lära mig 
ytans egenskaper, poängterar maria. Jag 
provade alla tänkbara färger – inte minst 
måste de vara ljusäkta och inte blekas 
med tiden! ett krav var att färgen inte fick 
täcka porerna som släpper genom ljudet 
till den bakomliggande ljudabsorberande 
stommen. ytskiktet är ju dessutom smutsav-
visande och tål allehanda ”föroreningar”…

till sist fann jag lösningen, en ljusäkta 
tusch utan bindemedel, som annars täcker 
igen porerna i ytskiktet! tuschen fäste som 
jag ville och i kombination med rätt penslar 
fick jag den där ”kalligrafiska, svepande 
touchen” som jag ville ha.

vann tävlingen
maria Dubin har under ett års tid tecknat 
och målat vilda blommor från hela världen, 
och det ville hon överföra till monumentala 
motiv. i en tävling med andra konstnärer 
valdes hon att utföra väggmålningen på 
rambølls tillbyggnad av kontoret i århus.

maria menar att konsten måste accen-
tuera arkitekturen. Den nyuppförda bygg-
naden är integrerad med den ursprungliga 
kontorsbyggnaden. arkitekturen är snarast 
”maskulin” med sina strikta linjer men allt 
skulle hänga samman med det nya rummet 
– men samtidigt inte. genom de avbildade 
växterna skapades en skön kontrast mellan 
hårt och mjukt. glastaket bidrog till idén 
med motiven – en känsla av att befinna 
sig i ett växthus.

en tillbyggnad med svart aluminiumfasad och djupa 
fönsternischer. rent och enkelt för att inte störa helheten 
och den äldre byggnadens arkitektur. 
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– visst har jag fått mycket hjälp och stöd 
på vägen, medger maria. i ”diskussions-
panelen” fanns arkitekten rasmus holm, 
sakkunniga från konstmuséet i århus och 
naturligtvis, beställare, representanter för de 
som skulle flytta in.

Autentiska växter
– min resa till madagaskar i fjol var 
också fantastiskt inspirerande, säger hon. 
i en hel månad tecknade och målade jag 
tropiska växter. när jag kom hem tog jag 
kontakt med anders Barfod, som ansvarar 
för Biologisk institut på århus universitet. 

resultatet – en skön kontrast mellan hårt och mjukt i ett ”levande” rum och med en fungerande 
ljudmiljö! Överallt där folk vistas och arbetar sitter naturligtvis effektiva ljudabsorbenter och 
akustiksystem.

han var till stor hjälp för att jag skulle kunna 
tolka ”den lyriska rytmen” ur växternas olika 
karaktärer.

en öppen, dynamisk läromiljö
– rambøll ville i och med utbyggnaden 
och förändringarna av kontoret sända ”nya 
signaler” om hur kreativt och nytänkande 
ett globalt teknikföretag kan gestalta sig, 
säger arkitekt rasmus holm. För gick det 
inte att se vad som skedde i andra delar av 
byggnaden. nu är allt öppet och tillgäng-
ligt och korridorerna är borta. här finns 
nu mötesplatser av alla slag. kaféet och 

”amphie-scenen” för utbildning, konferenser 
och andra aktiviteter är visuellt tillgängliga 
redan när man kommer in. ett kunskapsföre-
tag som rambøll bygger hela sin verksam-
het på kontakter, spontana möten och en 
dynamisk läromiljö. kontoren är öppna och 
möteslokalerna har glasade väggar.

Absorbenter där det fanns plats
i den äldre byggnaden förekommer 
olika ytmaterial och i samband med 
tillbyggnaden ville man inte tillföra ännu 
mer ”komplexitet”, menar rasmus holm. 
Därför valdes en stilren och strikt fasad av 

Foto: Jakob m
ark
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fakta rambøll
ramböll är ett teknikföretag på 
den nordiska marknaden, och med 
uppdrag i hela världen. ramböll-
koncernen har över 9 000 med-
arbetare på nästan 200 kontor i 
19 länder.

Maria dubin i sitt esse. Skyliften 
bär henne ända upp till taket, där 
väggen är 16 meter hög och 1 000 
kvadratmeter!

Foto: Jakob m
ark

Foto: Jakob m
ark
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Arkitekt:

3Xnielsen

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Wall Panel™ c/texona

aluminium – utan störande detaljer! Även 
enkelhet dominerar interiören. ljusa golv, 
vita väggar och andra ytor i den nya bygg-
naden samspelar med naturstensväggarna 
från den äldre.

– tack vare det goda samarbetet med 
ecophon kunde vi genomföra den läckra 
utsmyckningen av den ljudabsorberande 
väggen i tillbyggnaden. 

– Det var lite knepigt att skapa en bra 
ljudmiljö i ett så volymiöst rum med hårda 
ytor och samtidigt inte kunna använda 
taket för ljudabsorption, inflikar ole 

ebbensgaard, akustiker hos rambøll. men 
lösningen var väggabsorbenter på alla de 
väggytor som fanns tillgängliga, bortsett 
från de äldre naturstensväggarna, alumi-
niumkassetterna och andra förutbestämda 
ytmaterial i rummet.

en positiv ”snackis” hos 
personalen
rambølls områdeschef ole Bech poäng-
terar glädjen av att personalen engagerat 
sig i hur konstverket vuxit fram i den nya 
tillbyggnaden. Det är också hedrande att 

huset blev nominerat till århus kommuns 
arkitektpris 2011. Byggnaden vann priset 
redan 1997, men då var huset bara hälften 
så stort.

maria Dubin ser fram emot sin nya konst 
på ljudabsorbenter och är på gång med 
ett nytt projekt i Paris. nu har hon dessutom 
blivit konstnärlig ledare för att bygga upp 
en hel stad, utifrån en övergiven militärbas 
i serbien.

i praktverket ”the Wall” kan du se och läsa om den 
spännande historien om hur rambølls väggmålning växte 
fram. Beställ boken, som har såväl engelsk som dansk text, 
direkt via mariadubin@hotmail.com genom att lämna dina 
kontaktuppgifter, så hör Maria dubin av sig.

Maria dubin: Övning, övning och åter övning. Allt för att tolka växternas ”lyriska rytmer”.

”lösning en 
var vägg
absorben
ter på alla 
de vägg
ytor som 
fanns till
gängliga”
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hur nYA ArBetSSätt Ställer krAv 
På utFormningen av våra kontor
frank duffy, degW:s grundare, har arbetat internationellt som arkitekt 
och arbetsplatsstrateg i fyrtiofem år. i denna artikel beskriver han 
vilka utmaningar som vi står inför och diskuterar förutsättningarna för 
rumsakustikens roll i en växande virtuell värld.

”ruMSAkuStiken fick stor betydelse inom 
kontorsdesignen när jag började i arkitek-
turbranschen under början av sextiotalet. 
man måste nästan ta till lite fantasi för att 
inse från vilken låg nivå våra kontorsmiljöer 
har förbättrats under ett halvt sekel fram tills 
idag.

under början av sjuttiotalet fick jag 
bevittna hur man förkastade DegW:s 
arbete med iBm, som planerade att bygga 
kontorslandskap över hela europa. medan 
öppna planlösningar först blev motvilligt 
accepterade i vissa länder, blev konceptet 
helt förkastat av iBm i andra länder, med 
början i skandinavien och sedan i övriga 
nordeuropa.

att tvinga alla ovilliga användare att 
bruka öppna planlösningar på sina kontor 
skulle skapa en dramatisk spänning mel-
lan lojaliteten till koncernen och kulturella 
värderingar

kunskapsarbete och 
obegränsad rörelsefrihet
i framgångsrika ekonomiska strukturer före-
kommer vad man kallar ett ”kunskaparbete”. 

att skapa, utveckla och sprida tankar och 
idéer på ett växande interaktivt, kreativt och 
öppet sätt kommer att bli den avgörande 
lösningen för våra produktionsmetoder. 
allmän tillgång till informationsteknologi 
erbjuder ’kunskapsarbetare’ obegränsad 
rörelsefrihet, möjligheter till att variera plats 
för att utföra sitt arbete med åtkomst till 
flöden och en utvidgad tidsplanering.

vilka utmaningar ställs kontorsmiljön i 
allmänhet och rumsakustiken i synnerhet 
inför, med tankar på dagens snabba och 
genomgripande metodskifte?

generellt kan man säga att de aktivite-
ter som omfattas av kunskapsarbete kom-
mer att växa och antalet människor som är 
involverade i kunskapsarbete kommer att 
växa kolossalt. 

en växande fysisk rörlighet och valfrihet 
innebär att platsen att utföra arbetet inte 
längre begränsas till ett kontorshus utan 
arbetet kommer att utföras överallt – i 
våra hem, i semesterstugor, i skolor och 
på universitet, under transporter, i affärer, 
i restauranger, på flygplatser – ja, i stort 
sett överallt.”

Professor frank duffy är arkitekt och 
grundare av degW för strategisk 
design och arkitektur med huvud
kontor i london och sammanlagt 
fjorton kontor i europa, Asien, 
Australien och nordamerika.

”en väx
ande fysisk 
rörlighet 
och valfri
het inne
bär att 
platsen att 
utföra ar
betet inte 
längre be
gränsas till 
ett kontors
hus”
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det finns sex trendriktningar 
som presenteras här och som 
avgörande påverkar den 
urbana designen, inrednings
arkitekturen – och så klart, 
ljudmiljön.

Första utmaningen. Från ett statiskt 
arbetssätt till ett mobilt.

Folk kommer att vänja sig vid att jobba 
mobilt uppkopplad på alla tänkbara sätt 
och ständigt finna nya platser för sitt arbete, 
inte bara på kontoret, utan antalet externa 
möjligheter för att utföra jobbet kommer att 
växa.

Andra utmaningen. Från gemen-
samma arbetsplatser till valfrihet.

enskilda personer och organisationer 
kommer få mer och mer befogenhet av att 
välja var de vill arbeta och disponera sin 
tid efter egna önskemål, vanor och livsstilar. 
kontorsanställda kommer att kunna välja 
den plats och det arbetssätt som passar 
dem bäst.

Tredje utmaningen. Från likformighet 
till mångfald.

många fler möjligheter till att välja lokal, 
arbetsmiljö och att disponera sin egen tid 
kommer att erbjudas enskilda personer, 
arbetsgrupper och organisationer. De 
flesta lokaler kommer att anpassas för 
många olika användningsområden. en 
mindre del av lokalerna kommer dock 
att utformas efter speciella aktiviteter (till 
exempel för utbildning och presentationer) 
och mer tekniskt krävande uppgifter (till 
exempel avancerade bildvisningar och 
hologram) som kräver speciellt anpassade 
utrymmen.

Fjärde utmaningen. Från individuell 
arbetsyta till gemensamma lokaler.

trots att den individuella valfriheten av att 
välja arbetsställe växer, kommer behovet 
av lokaler som flera delar på att vara 
mer och mer viktigt för att kunna utveckla 
gemensamma värderingar vilket ställer 
höga krav på lokalernas egenskaper. Då 
man kommer att frivilligt kunna använda 
dessa utrymmen, tillfälligtvis och delade 
med andra, måste arkitekter och designers 
bli alltmer införstådda med att anpassa 
de fysiska arbetsmiljöerna till en växande 
virtuell värld.

Femte utmaningen. Från ineffektiva 
lokaler till ett växande nyttjande av varje 
kvadratmeter.

man blir mer och mer angelägen om lång-
siktiga krav på ett mer intensivt nyttjande 
av lokalernas olika möjligheter. Dagens 
kontorsytor, och då speciellt möteslokaler, 
ligger högt på listan över de lokaler där 
resurserna nyttjas dåligt i affärsverksamhe-
ten.

Sjätte utmaningen. Från särskiljande 
till kompletterande.

Den växande nyttan av överlappande 
nätverk och integrerade, oplanerade och 
spontana möten, kommer att medföra ett 
korsvis nyttjande av ytorna inom kontoret 
och mellan lokaler i andra kontorsbyggna-
der. Bortsett från betydelsen av säkerhet 
kommer lokalerna att utnyttjas till att föra 
affärsverksamheterna och dess aktiviteter 
allt närmare till varandra.

Det nätverksbaserade kontoret har 
utvecklats ur en modell som beskriver 
2000-talets kontorsdesign. arbetsplats-
strategin baseras på ett flöde med kunder, 
kontorsarbetare och leverantörer fördelade 
på olika platser beroende på när arbetet 
utförs.

Foto: Peter Bliek
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frihängande ljudabsorbenter i form av löv.

frihängande ljudabsorbenter i form av moln.
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feStligt google
lockar Flest stuDenter

vAr vill MAn helSt joBBA som it- eller 
ingenjörsstudent?

Just det: hos sökmotorjätten google. 
Det visar en undersökning gjord bland 
144 000 studenter runt om i världen.

ha kul på jobbet. var kreativ. ”Don´t 
be evil”. googles recept på företagskul-
tur har lyckats ganska bra, törs man väl 
säga. i dag hör företaget till den absoluta 
världstoppen vad gäller börsvärdet och 
värdet på varumärket. De övriga som är 
med högst däruppe och slåss är tre andra 
it-giganter – apple, microsoft och iBm.

självklart skulle Dublinkontoret i irland 
designas så att mungiporna åker upp och 
de kreativa idéerna flödar. 

Över 1 800 frihängande enheter
Dublinkontoret fungerar som huvudkontor 
för google i europa, mellanöstern och 
afrika. kontorskomplexet omfattar tre 
byggnader: one grand canal, gasworks 
samt femton våningar höga google Docks 
som lokalt också är känd som montevetro 
building.

Arkitekt:

camenzind evolution

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™

Fler än 1 800 frihängande enheter 
sörjer för god rumsakustik i montevetro. 
Det rör sig om 34 olika specialformer på 
ecophon solo Freedom-paneler och vidare 
nio olika ecophon solo i standardutföran-
den – runda och rektangulära. Panelerna 
tillverkades i sju olika standardfärger plus 
fyra specialkulörer.

google – varifrån kommer då namnet?
Jo, 1997 ville grundarna larry Page 

och sergey Brin döpa om sin ganska 
färska sökmotor som hette Back rub. 
man började leka med det matematiska 
begreppet ”googol” som står för ett tal som 
skrivs med en etta följt av 100 nollor. idén 
var att anspela på deras målsättning att 
organisera den till synes oändliga mängd 
information som finns på internet. Datorer 
arbetar som bekant med ettor och nollor. 
resultatet blev google, och en blivande 
internetjätte började resa sig.

fler än 30 000 i dag
året efter, 1998, flyttade företaget in i 
sitt allra första kontor, ett garage i menlo 

Park, kalifornien, usa, och anställde 
medarbetare nummer ett. Företagets första 
kontorshund, yoshka, dök upp 1999.

sedan dess har personalen vuxit med 
över 30 000 personer (hur många djur 
som står på foderlistan är okänt). i dag är 
google mer än bara en sökmotor. andra 
populära tjänster är till exempel google 
earth och gmail. Företaget är numera 
också ägare till youtube och avancerar 
inom sociala media med google+.

tiden när man nöjde sig med ett garage 
känns avlägsen, även om det bara är 15 
år sedan. nu duger inget annat än spe-
cialdesignade akustiktak för att få rätta 
vinnarkänslan i kombination med moderna 
krav på god ljudmiljö.

”Tempora mutantor et nos in illis” – 
tiderna förändras och vi med dem.

Dålig rumsakustik har däremot aldrig 
varit kul.

kvalificerat pussel med leverantörer 
henry J lyons architects i Dublin koordinerade designen av ecophon solo-panelerna, baserat på 
ansvarig arkitekts idéer hur olika kreativa utrymmen skulle gestaltas. För att säkerställa att tillverkning 
och leveranser passade in i produktionsschemat, samarbetade ecophon med byggnadskonsultföreta-
get gardiner & theobald. installationerna sköttes av Platt and reilly Drywall.

foto: Peter Wuermli Photography
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frihängande rektangulära ljudabsorbenter.

frihängande cirkulära ljudabsorbenter.



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

21

Foto: Peter W
uerm

li
Foto: Peter W

uerm
li

frihängande kvadratiska  ljudabsorbenter.

frihängande ljudabsorbenter i form av bokstäver.
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tAnkAr MåSte få tA tid: 
sÖnDerstyckaD tiD och Brist
På stÄlltiD krossar Dagen

Bodil jÖnSSon beskriver skillnaden mel-
lan klocktid och upplevd tid i sin bok ”tio 
tankar om tid”. 

ge dig själv tillräcklig ställtid
Bodil Jönsson menar att allt man ska göra 
kräver ställtid.

– somligt blir mycket bättre gjort om 
man gör det inte bara ostört utan också 
efter en viss ställtid, menar hon. ställtid 
innebär tid att ställa i ordning, ställa av 
och ställa om (som när man kalibrerar och 
ställer om en maskin från en produkt för att 
tillverka en annan). Det handlar om ditt inre 
– hjärnan måste ställas in och förbereda sig 
för att kunna genomföra ett uppdrag med 
framgång. Det mesta blir bättre gjort och 
roligare om du får den ställtid du behöver. 
tankar måste få ta tid.

olika saker kräver olika lång ställtid. 
Det går förstås åt minst ställtid till det lätta. 

Medveten tidplanering
• gör klart för dig vad som menas med styckad och ostyckad tid, och tänk 

efter hur du kan påverka din situation. en sak i taget, så långt det nu går…

• skilj på klocktid och upplevd tid. ta befälet över din personliga, upplevda 
tid och låt inte bara klocktiden styra!

• låt hela livet genomsyras av dina nya tankar – jobbet, fritiden, familjen 
o.s.v. gör sedan dina val medvetet och planera aktiviteterna så ostyckat 
som möjligt.

• intala dig själv ”jag har gott om tid”.

Photo: adam
 h

aglund

Bodil jönsson är en svensk fysiker 
och författare. hon är professor 
i rehabiliteringsteknik vid lunds 
universitet sedan 1999.

– låt inte klockan styra ditt inre. Se till att utveckla din 
personliga och egenupplevda tid, den tiden som du har nytta 
av och som du kan påverka för att undvika stress, säger Bodil 
jönsson, professor vid lunds universitet.

tyvärr lockas vi till att göra det som är lätt 
och tråkigt först, till exempel tömma pap-
perskorgen och koka kaffe. Då luras man till 
att tro att ”vad skönt nu har jag detta gjort” 
och skjuter upp det viktiga.

ta istället itu med de svåra uppgif-
terna först, och ha inte för bråttom med 
de små enkla uppgifterna. ställtiden och 
startsträckan behöver du för att kunna för-
bereda dig för de svåra uppdragen och 
för att du ska kunna bli färdig i tid med ditt 
arbete och inte känna stress.

Styckad eller ostyckad tid?
säkert kommer du ihåg sommarlovet som 
barn. ständiga solskensdagar med ett 
flöde av aktiviteter som aldrig ville ta slut. 
sällan blev du störd och aktiviteterna fick ta 
den tid som behövdes, ett gott exempel på 
ostyckad tid där den upplevda tiden totalt 
dominerar över klocktiden.

– ostyckad tid är för många av oss 
mycket mer värd än den styckade. skillna-
den är så stor att de båda tiderna egent-
ligen inte borde mätas i samma enhet, 
klocktidens timmar, hävdar Bodil Jönsson. 
hon menar att svårare, kognitiva uppgifter 
kräver längre ställtid, vilket innebär att stän-
diga avbrott skapar stress och nya ställtider 
var gång någon blir avbruten i sitt jobb.

tio tankar om tid
ingen annan bok om ledarskap och 
management har sålt så bra i sverige som 
”tio tankar om tid”. Boken har översatts 
från svenska till engelska, amerikansk eng-
elska, franska, tyska, spanska, italienska, 
holländska, portugisiska, ryska, danska, 
norska, finska, estniska, litauiska, tjeckiska, 
hebreiska, koreanska och thailändska.

”ostyckad 
tid är för 
många av 
oss mycket 
mer värd 
än den 
styckade.”
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Buller StYckAr SÖnder 

tiDen På JoBBet
de fleStA MänniSkor har behov av att 
börja och avsluta en uppgift från a-Ö 
så ostört som möjligt för att undvika nya 
ställtider (se vidstående artikel). kognitiva 
uppgifter kräver längre ställtid, vilket inne-
bär att ständiga avbrott skapar stress och 
nya tidsödande ställtider var gång någon 
blir avbruten i sitt jobb.

På ett kontor är människor ofta ständigt 
beroende av att kommunicera med varan-
dra vilket ställer till problem när någon är 
fullt uppe i ett projekt. i det öppna landska-
pet har de flesta visuell kontakt, eller har 
snabbt möjlighet att få det. med respekt 
och rätt beteende kan man se om någon 
verkar upptagen eller ej, och ta hänsyn till 
detta. å andra sidan störs man kanske av 
en ständig rörelse i rummet, ringsignaler 
och höga röster.

kombikontor eller cellkontor kan vara 
förrädiska på ett annat sätt. Är man bero-
ende av varandras kommunikation kanske 
man ropar på varandra genom öppna dör-
rar och stör övriga medarbetare. i andra 
fall kommer folk och ställer sig vid dörren 
till kontorsrummet och väntar på respons 
från någon som är fullt upptagen med en 
arbetsuppgift eller sitter i telefon. känns det 
igen? Detta skapar stress för bägge parter. 
Den som blir avbruten får återta sina upp-
gifter med nya ställtider som följd, medan 
den andre irriteras av att inte snabbt nog 
få ett besked och kanske måste återvända 
för ny kontakt.

sådant tar tid. mycket tid. se till att 
lyssna på din inre tidsupplevelse och få 
lugn inför dina arbetsuppgifter – ställ upp 
regler för dig själv och andra och undvik 

störningskällorna så mycket du kan. Buller, 
oönskat ljud, kan väsentligt reduceras till 
förmån för den nödvändiga kommunikatio-
nen – på individens egna villkor.

Säkert kommer du ihåg sommarlovet som barn. Ständiga solskensdagar med ett flöde av aktiviteter som aldrig ville ta slut. 
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energieffektivitet
och rumsakustik

Att lAgrA värMe och kYlA i fastighetens 
betongstomme är en idé som ofta används 
när man vill bygga energieffektivt. Betongen 
är lagom trög vad gäller att släppa ifrån sig 
värme och kyla in i lokalerna, och fungerar 
därför utmärkt som reservoar för att lagra 
och avge energi.

Är man samtidigt på jakt efter en god 
rumsakustik finns det ett hinder som man 
måste ta sig förbi.

akustiktaket, som är en förutsättning för 
att rumsakustiken ska bli tillräckligt god i 
betongdominerade lokaler, måste tillåta att 
värmen eller kylan kan passera från och till 
det ovanliggande bjälklaget. 

i detta fall är frihängande enheter 
ett lämpligt val, eftersom akustiksystemet 
erbjuder fri passage för energin. samtidigt 
är systemet mycket effektivt ur ljudabsorbe-
rande synvinkel.

Det var två av faktorerna som fick arki-
tekten Pierre cara vid hobo architecture att 
välja just detta akustiksystem till försäkrings-

termiska bjälklag kan kombineras effektivt med höga krav på rumsakustiken. 
det fick arkitekten att välja ecophon till franska försäkringsbolaget MAAf:s 
nya kontor. här hade medarbetarnas ständigt pågående telefonsamtal 
riskerat att bli en ljudmässig plåga i den betongdominerade byggnaden med 
sina hårda väggar och tak.

bolaget maaF:s nya kontor i den franska 
staden chauray.

unik akustisk approach
ecophon har genom många års erfarenhet 
utvecklat en akustisk approach för att på så 
sätt hjälpa arkitekter, akustiker och andra 
att anpassa rumsakustiken utifrån verksam-
heten som bedrivs i en lokal och uppnå det 
man brukar kalla för room acoustic comfort. 
Är nivån på ljudstyrkan viktigast? Är det 
taluppfattbarheten eller klangfullheten 
som man först och främst ska ta hänsyn till? 
eller handlar det om, som i fallet maaF, att 
framförallt minska ljudutbredningen?

i maaF:s lokaler arbetar personalen 
i öppna kontorslandskap där kravet var 
att minimera ljudspridningen och därmed 
kontrollera ljudtrycksnivån i lokalernas olika 
delar.

eftersom personalen talar i telefon större 
delen av arbetstiden, riskerar man att störa 
varandra. samtidigt som rumsakustiken ska 

fungera så att medarbetarna inom ett team 
kan kommunicera effektivt sinsemellan, och 
göra det utan att det blir för bullrigt för 
andra arbetsgrupper i samma lokal.

Pierre chigot, Julien Damy och yoan 
le muet från saint-gobain ecophon har 
drivit den rumsakustiska delen av projektet.

nytt kontor för skadehanterare
maaF:s kontor har byggts för att samla 
den del av företagets personal som arbe-
tar med skadehantering på fordonssidan. 
kontorsytan är 8 100 kvadratmeter och 
utgör arbetsplats för 475 personer.

maaF står för mutuelle d´assurance 
des artisans de France och bildades 1950 
för att erbjuda bilförsäkringar till hantver-
kare. i dag är maaF nummer ett i Frankrike 
bland ömsesidiga försäkringsbolag, alltså 
bolag där försäkringstagarna också är 
delägare. Bolaget är det femte största 
på fordonsförsäkringssidan och erbjuder 
dessutom andra typer av försäkringar.
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Arkitekt:

hobo Architecture

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™

ecophon gedina™

”traditionellt använder man 
måttet efterklangstid (t) equivalent 
Absorptions Area (eAA) för att 
bedöma om rumsakustiken är bra 
eller dålig, påpekar Yoan le Muet, 
konceptutvecklare på Saintgobain 
ecophon i frankrike. Men det är 
ett otillräckligt mått för att uppnå 
rätt rumsakustik. för att uppnå en 
bra ljudmiljö, det vi kallar för room 
acoustic comfort, har vi utvecklat 
en akustisk approach som tar ett 
större och mer rättvisande grepp 
om rumsakustiken än att bara utgå 
från efterklangstiden. i till exempel 
ett öppet kontor påverkar lokalens 
geometri och proportioner hur ljudet 
sprids, och är en av de viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till i arbetet 
med att välja rätt akustiksystem.”

MAAf:s nya kontor i den franska 
staden chauray. energieffektiv 
betongstomme och med solpaneler på 
taket.

för att göra fastigheten maximalt flexibel vad gäller att arrangera olika rumslösningar, 
frångick arkitekten den allmänna franska standarden som föreskriver att prefabricerade 
betongelement ska vara 2 700 millimeter breda. i stället har man satsat på element som 
håller halva måttet, 1 350 millimeter, vilket ökar möjligheterna att skapa just de rum man 
behöver. här fann arkitekten att dimensionerna på de frihängande ljudabsorbenterna 
passade väl in.

kontorsfastigheten är med sin energilag-
rande betongstomme byggd enligt princi-
pen thermally activated Building systems 
(taBs). Den klassas enligt hQe (haute 
Qualité environmentale) – ett franskt system 
för miljöklassning – som en så kallad BBc-
byggnad (Bâtiment Basse consommations) 
och BePos (Bâtiment à energie Positive). 
Det innebär att fastigheten producerar mer 
energi än den konsumerar. solpaneler på 
taket ska tillgodose det planerade behovet 
av energi. kylan som lagras i stommen 
under svala nätter avges och svalkar 
inomhus under varma dagar, och ger en 
behagligare upplevelse än luftkonditione-
ringar som ofta upplevas dragiga genom 
att sätta luften i kraftig rörelse.

Foto: nicolas claris
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unik FÄltstuDie visar att
frihängAnde ljudABSorBenter
Är en eFFektiv klimatkomBination meD taBs

frihängAnde ljudABSorBenter är det 
självklara valet i byggnader konstruerade 
enligt principen thermally activated 
Building systems (taBs). Där fungerar 
inte heltäckande akustiktak som monteras 
från vägg till vägg. De hindrar kylan från 
bjälklagets ingjutna kylsystem att strömma 
ut i lokalen.

men hur fri passage har egentligen 
kylan mellan frihängande absorbenter? 

”Den första stora fältstudien som gjorts 
för att få svar på den frågan tyder på att de 
inte är några hinder att tala om”, berättar 
yoan le muet, lokalt ansvarig för studien. 

0,3°c skillnad
i den unika fältstudien jämfördes tempe-
ratur och även rumsakustik i två lika stora 
cellkontor. 

med halva bjälklaget täckt av frihäng-
ande absorbenter i det ena kontoret, var 
det bara 0,3°c varmare där än i det andra 
kontoret i vilket bjälklaget var helt expo-
nerat. en mindre skillnad som var endast 
1/10 av den tillåtna dagliga variationen 
på 3°c. samtidigt förbättrades akustiken 
avsevärt.

Fältstudien pågick under fem sommar-
veckor 2012 och genomfördes i bygg-
nadskomplexet WooPa i vaulx-en-velin 
som ligger i utkanten av den sydfranska 
staden lyon.

För att jämförelsen skulle bli rättvisande 
var kontoren obemannade. i stället använ-
des speciell teknik för att skapa naturtrogna 
luftströmmar och simulera värmen från 
människokroppar och värme från kontors-
maskiner. 

WooPA – spjutspetsbygge i lyon
WooPa är designat av amsterdambaserade arkitekten thomas rau och är ett spjutspetsprojekt i 
miljösatsande lyon. Byggnaden är co₂-neutral och energipositiv och producerar alltså mer energi är 
den förbrukar, bland annat med hjälp av solceller. glas och glasförstärkt betong som återanvänts är 
exempel på miljöanpassade byggnadsmaterial.

WooPa är en mix av kontor, butiker, bostäder och parkeringsytor. Den totala ytan är 21 000 m2.

”Woopa” står för ett förtjust utrop enligt webbforumet urban Dictionary.

Miljövänlig kollektivtrafik intill co₂neutrala och energipositiva WooPA där kontor 
samsas med 92 lägenheter, butiker och parkeringsutrymmen.

Foto: c
hristine c

haudagne
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”ett viktigt resultat av fältstudien är 
uppgiften om att 50% täckning av bjälk-
laget med frihängande ljudabsorbenter 
förbättrar ljudmiljön effektivt i byggnader 
med taBs, med en begränsad påverkan 
på den genomsnittliga rumstemperaturen”, 
säger hanneke Peperkamp, projektledare 
inneluftklimat på konsultfirman Peutz, som 
genomfört de termiska mätningar på 
WooPa.

ny standard i praktiken
i projektet studerade man även rumsakus-
tiken i öppna kontor. resultaten visar att 
såväl ljudutbredning som ljudnivå minskar 
markant ju fler frihängande ljudabsorbenter 
man använder. 

i båda fallen rör det sig om centrala 
problem i öppna kontor som har lett fram till 
en ny internationell rumsakustisk standard, 
iso 3382-3, vilken användes i projektet.

iso 3382-3 är utvecklad med syftet att 
ersätta det otillräckliga måttet efterklangstid 
med andra mått som är viktigare för att rätt 
bedöma rumsakustiken i öppna kontor. 
nationella standardiseringsorgan i 163 
länder ingår i iso, international organi-
zation for standardization, och den nya 
rumsakustiska standarden började gälla 
förra året.

Arkitekt:

rau Architects

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™

Bred samverkan i 
fältstudie
i WooPa-projektet har ecophon 
i Frankrike (yoan le muet, thomas 
Bonnet)  och ecophon r&D (Jonas 
skeppås)  i sverige samarbetat 
med:

• saint-gobain research

• konsultföretaget Peutz i Frankrike 
(akustikmätningar) och neder-
länderna (termiska mätningar)

• cogeci (brukare och äger  
22 procent av WooPa)

• katene (konsult inom flödes-/
kylteknik)

• Dic (installationer)

Bild från fältstudien: här syns cellkontoret som försetts 
med frihängande ljudabsorbenter. i bilden förekommer 
testapparatur som till exempel ”mannekänger” – de 
två runda blå, upprättstående rören som användes för 
att dels avge värme liknande den från människor och 
från kontorsmaskiner och dels för att skapa naturtrogna 
luftströmmar.

de holländska arkitekterna rAu fick 
uppdraget att utforma WooPA:s 
byggnad i lyon efter att presenterat en 
co₂neutral och energipositiv design 
i fråga om utformning och hållbarhet 
som var bättre än den begärda 
standarden. Arkitekt thomas rau i ett 
rum med tABS (termiskt aktiverade 
bjälklag).

vattenledningar i betongbjälklaget kyler 
kontoren under sommaren, vilket skapar ett 
behagligt klimat för alla anställda.

frihängande ljudabsorbenter gör det möjligt att 
överföra den avkylda luften från taket ned till 
lokalen.
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kiA Ställer hÖgA krAv 

På lJuDmilJÖn

SYdkoreAnSkA kia motors är ett bilmärke 
som snabbt vunnit köparnas hjärtan i de 
över 170 länder som företaget hittills eta-
blerat sig i.

snitsig design, bra kvalitet och inte minst 
en generös garanti är några av framgångs-
faktorerna som gjort att märket marscherar 
raskt mot toppen.

när kias holländska verksamhet flyt-
tade till ett nytt huvudkontor i Breukelen 
strax söder om huvudstaden amsterdam, 
var det självklart att lokalerna skulle andas 
framgång, tillväxt och positiv framtidskänsla.

För att understryka att kia är ett märke 
som vill bjuda på det lilla extra, utveckla-
des ett experience center med ett perfekt 
exponeringsläge intill den starkt trafikerade 
motorvägen a2.

här hittar man bland annat huvudkontor, 
showroom, personalmatsal och verkstad. 

kia är ett koreanskt bilmärke som gör succé runt om i världen. 
Märkets snabba marsch mot toppen speglas i det nya holländska 
huvudkontoret, som andas tillväxt och framtidstro. här har man 
förstås också tänkt på att skapa rumsakustik av toppklass. 

hållbarhet och stil
– För kia var principen ”hållbarhet och stil”, 
berättar inredningsarkitekt chiel heijnsdijk 
vid D+Z architecten+projectmanagers.

i sitt arbete fick D+Z följa riktlinjerna i 
kias globala space identity guide som 
föreskriver lämpliga val av färger, former 
och inredning.

ett 70-tal relativt unga personer arbetar 
i anläggningen, och chiel heijnsdijk förkla-
rar att personalen var mycket engagerad i 
nybyggnationen.

tillsammans med den tidigare vD:n för 
kia i holland, cor Baltus, sökte man sig 
fram till det bästa undertaket, såväl visuellt 
som tekniskt och rumsakustiskt.

– vi ställde höga krav på ljudmiljön, slår 
chiel heijnsdijk fast.

ecophon Focus™ Dg motsvarade 
kraven på alla områden, och monterades 

Foto: m
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i bland annat kontorslandskapen, styrelse-
rummet och matsalen.

– taket är exakt vad vi sökte rent visuellt, 
och det är också tekniskt perfekt.

hårda ytor kräver högsta 
absorptionsklass
akustiken i kontor är avgörande för att med-
arbetarna ska trivas och arbetet fungera, 
menar heijnsdijk, som berättar att man fått 
ta hänsyn till att väggarna är hårda efter-
som de är gjorda av slät betong, samtidigt 
som golvet är relativt hårt. ett akustiktak i 
högsta möjliga absorptionsklass var abso-
lut nödvändigt för att minska ljudtrycksnivån.

en matsal är ett utrymme där mycket folk 
samlas, pratar och slamrar med bestick, 
porslin, glas och drar ut och skjuter in stolar. 
samtidigt som bullret sprider sig ska miljön 
vara avkopplande. För att få ned ljudet till 

Populära bilar. i utställningshallen kan kunderna bekanta sig med kias breda modellprogram.

chiel heijnsdijk, d+Z Architecten+Projectmanagers.

en så trivsam nivå som möjligt föll valet på 
ecophon solo™ circle i kias matsal, där 
det är nedpendlat från ecophon Focus™ 
Dg i en effektiv och formstark kombination.

– Det var vårt omedelbara val. taket är 
superfunktionellt och även vackert att titta 
på, konstaterar chiel heijnsdijk om det 
frihängande akustiktaket.

Foto: michael oosten Fotografie
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färgkodat à la kia: rött är ett av färginslagen i kias globala 
Space identity guide som arkitekterna fick följa vid arbetet 
med det nya holländska huvudkontoret. heltäckande 
akustiktak med infällda armaturer.

interaktion och kommunikation i kontorslandskap ligger 
rätt i tiden för kias ungdomliga organisation. hårda, 
ljudreflekterande ytor på väggar och i golv kompenseras 
av akustiktak i högsta absorptionsklass (A).

funktion och dekor går hand i hand. nedpendlat akustisk tak kompletterat med 
frihängande enheter i två olika nyanser ser till att dämpa matsalsbullret som 
annars kan bli störande. under lunchen ska man kunna koppla av och ladda 
batterierna för resten av dagen. en dämpad ljudmiljö underlättar den saken.

Sinnrikt rakt igenom. konferens och styrelserummet gömmer flera listiga 
lösningar: arkitekterna konstruerade bordet så att det vilar på en diskret 
ramstruktur som innebär att ingen runt det stora bordet störs av bordsben 
som är i vägen. teknik döljs bland annat ovanför akustiktaket. displayer för 
exempelvis multimediapresentationer är monterade på den inre träsargens 
samtliga fyra sidor, väl synliga för alla närvarande. 

Arkitekt:

d+Z Architecten+Projectmanagers

Akustiksystem från ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon Solo™

en annan faktor att ta hänsyn till är arbetets 
karaktär, som kan vara mer eller mindre  
påverkat av buller, beroende på hur mycket 
som krävs av den mentala aktiviteten.
(martellotta 2011)
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det ÖgAt
inte uPPFattar
går det att kombinera ett öppet kontor med obegränsat 
utrymme för individuella behov? frågan berör arkitekter, 
brukare och akustiker över hela världen. 

en hÖgAktuell Bok, ”om kontorsland-
skapens akustik & arkitektur (vad örat hör 
men ögat inte ser)” (förlaget arkus), skissar 
upp en väg som kan leda till en fungerande 
kombination. Boken är författad av den 
svenske professorn Björn hellström, som 
också är akustisk designer och docent i 
arkitektur. 

interaktion till varje pris?
Björn hellström konstaterar i sin bok att 
ökad interaktion och kommunikation mel-
lan medarbetare är två viktiga drivkrafter 
bakom den snabba utbredningen av 
öppna kontor.

men är interaktion och kommunikation 
alltid bra? 

Ja, hypotetiskt sett, menar hellström, 
men tillägger: ”om stora delar av kommuni-
kationen vore ljudlös.” Problemet är att ljud 
uppstår i samma sekund som interaktionen 
börjar, till exempel när någon passerar en 
annan persons arbetsplats och inleder ett 
samtal. ljud som berikar de inblandade i 
samtalet men kan störa övriga runt omkring.

vid sidan av att lösa rumsakustiska 
frågor, måste man se över arkitekturens 
funktionella sidor. ett par centrala begrepp 
som man bör ta hänsyn till är lägeskvalitet 
och förflyttning. 

Björn hellström varnar för ”one size fits all”
filosofi när det gäller att planera öppna kontor. 
i stället måste man i varje projekt noga studera 
hur rumsliga strukturer bäst anpassas till 
gemensamma och enskilda behov.
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Analysera och designa öppna 
kontor
För att analysera sambandet mellan läges-
kvalitet och förflyttning använder man sig 
enligt hellström med fördel av en metod 
som kallas space syntax. hur fungerar 
rummen ihop? hur ofta används rummet 
vid förflyttning? tack vare space syntax 
kan man studera och analysera människors 
beteende (interaktion) när de vistas på en 
given yta. metoden är också användbar 
för att designa ett kontor.

space syntaxanalyser brukar avslöja 
att de enskilda arbetsplatsernas lägeskva-
liteter skiljer sig märkbart åt på ett kontor. 
trots att ambitionerna har varit att skapa 
en platt organisation och full rörlighet på 

kontoret. arbetsplatserna visar sig ofta vara 
inordnade i strukturer. till exempel organi-
seras arbetsplatserna gärna runt enstaka 
trapphus eller en entré, vilket inverkar på 
rörelsemönstren. med två trapphus eller 
två entréer blir rörelsemönstret jämnare. 
olika planformer påverkar lägeskvaliteter 
och rörelsemönster, det måste man ha klart 
för sig vid planeringen av öppna kontor, 
poängterar professor hellström.

det ögat inte uppfattar, men 
örat
Björn hellström menar att en brist vid 
planeringen av öppna kontor är att man 
ensidigt utgår från det visuella, och missar 
den roll som ljudmiljön har för gestaltningen 

och upplevelsen av ett rum. synfältet är 
begränsat. hörseln fungerar däremot i 
360 grader och kan också fånga intryck 
från osynliga aktiviteter på andra sidan en 
vägg. ljud är rumsskapande. 

målet bör vara att skräddarsy akustiken 
så att den stämmer med rummets verksam-
heter. några problem tjänar på att lyftas 
fram i sammanhanget. hur ska beställare 
och andra som är lekmän inom rumsakus-
tiken kunna precisera sina önskemål, då 
de flesta inte vet hur man ska uttrycka sig 
och inte heller vad man kan få? hur ska 
akustikkonsulten få ett berättigat inflytande i 
planeringen? och kommunicerar konsulten 
med beställaren på rätt sätt?

Akustiker – bli offensiva!
i stället för att inrikta sig på främst ljudklas-
ser, absorbenter och dB-nivåer, rekom-
menderar Björn hellström akustikkonsulter 
att inta en mer offensiv hållning. Betona 
exempelvis ljudens rumsliga kriterier, 
ljudens påverkan på oss människor och 
hur ljud kan designas, är hans råd.

en viktig åtgärd för att lösa akustiska 
problem är att via rumsorganisatoriska 
åtgärder styra var kommunikationen äger 
rum. Placering av entréer, trapphus och 
stråk påverkar vilka som kommer att träffas. 
vidare kan gemensamma funktioner pla-
ceras så att möten bejakas och gruppers 
samhörighet stärks.

med en medveten utformning av plan-
former, inredning, möblering, installationer 
och verksamheter, kan man påverka kvali-
teter som rör rum, rörelse, integration och 
kommunikation.

i utvecklingen av framtidens öppna kon-
torslandskap tycker Björn hellström att man 
bör ställa sig frågorna: Är Jag produktiv 
för att kontoret är öppet? eller är kontoret 
produktivt för att Jag är öppen? 

det råder ingen tvekan om 
att buller är ett av de mest 
konsekvent rapporterade 
problemen i öppna kontor.
(navai, veitch 2003)
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rent, ljust och fräscht blev resultatet. nu kan alla kommunicera med varandra och ändå inte bli 
störda i onödan, tack vare den genomtänkta ljudplaneringen. ett heltäckande akustiktak av bästa 
ljudabsorptionsklass (A), som här på bilden, är en av de bästa grundförutsättningarna för att klara 
kraven på en god rumsakustik.

ÖPPet kontor 
Blev en kick 
efter ett par månader i de nya, öppna lokalerna förbyttes den tidigare 
oron och skepticismen till något positivt. tidningen eco frågade varför.

Foto: m
artin Palvén
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infÖr flYtten var flera medarbetare 
oroliga för att arbetsmiljön skulle försäm-
ras avsevärt när de skulle börja samsas i 
en öppen kontorsmiljö på en och samma 
våning. en av de skeptiska var Jessica Jons-
son, läromedelsutvecklare och redaktör 
som arbetat elva år på gleerups utbild-
ning i malmö.

– Jag har haft jobb tidigare där jag suttit 
i öppna kontorslandskap och jag tyckte att 
det var svårt att koncentrera sig. Det var för 
bullrigt, säger Jessica Jonsson.

i mötet med ledningen hänvisade en 
del anställda bland annat till artiklar som 
pekade på att öppna kontorslandskap 
innebar låg effektivitet och hög stress och 
sjukfrånvaro. 

delaktighet i planeringen
För gleerups ledning var flytten en strate-
giskt viktig händelse och de bestämde sig 
tidigt för att de nya lokalerna skulle ha en 
genomtänkt arbetsmiljö, med bästa möjliga 
ljud-, luft- och ljus. Dessutom skulle perso-
nalen vara delaktig i planeringen för de 
nya lokalerna. en medarbetarrepresentant 
för varje avdelning utsågs till flyttgruppen. 
gruppen tog hjälp av konsultföretaget 
Position a, som hjälper företag att skapa 
goda arbetsmiljöer, med att få lokalerna 
anpassade till de anställdas intressen och 
behov. 

anna Boman på Position a, som hade 
känt av de anställdas skepsis och frustration 
bjöd in Frans Davidsson, konceptutvecklare 
inom rumsakustik på ecophon, till gleerups. 
tanken var att låta en expert bemöta med-
arbetarnas farhågor. han fick förklara och 
svara på frågor kring hur man skapar en 
god ljudmiljö i öppna kontorslandskap 
genom att få byggnaden och kontorsin-
redningen att fungera bättre ihop. 

Bra ljud i öppna kontor?
– ett öppet kontorslandskap behöver inte 
stå i motsättning till en god ljudmiljö. Det 
handlar om att inreda rätt med ljuddäm-
pande material och placera arbetsgrup-
perna så att man sitter på ett vettigt sätt, 
säger Frans Davidsson. 

– man vill kunna höra det som de man 
jobbar ihop med säger, men inte det som 
sägs i andra änden av lokalen. Det är de 
företag som struntar i att åtgärda ljudmiljön 
när de slår ut väggarna och sätter med-
arbetarna i öppna landskap, som får en 
förfärlig arbetsmiljö, säger han. 

gleerups utbildning beslöt att använda 
absorbenter och ljuddämpande skärmar till 
alla bord. medarbetarna erbjöds hörlurar 
och man lät också bygga ett flertal tysta 
rum där medarbetare kunde gå in för 
längre telefonsamtal eller vid behov av 
att göra något koncentrationskrävande. 
kopiatorerna placerades i egna rum för 
att störa minimalt. en modern heltäcknings-
matta som dämpar stegljuden och absor-
berande undertak som sänker ljudnivån var 
redan installerade vid flytten.

ett halvår efter flytten genomförde gle-
erups utbildning en medarbetarenkät om 
flytten. nästan 71 procent tyckte att ljud-
dämpningen var bra eller mycket bra och 
85 procent var nöjda med sin placering. 
och nästan 70 procent tyckte att den nya 
arbetsmiljön ökat utbytet mellan kolleger. 
en av de som ändrat åsikt efter flytten är 
Jessica Jonsson.

den förra arbetsplatsen, var sitt rum.

”Sitta öppet kräver en god planering 
genom projektets faser och då 
kan man nå en god arbetsmiljö” 
poängterar frans davidsson, 
konceptutvecklare inom rumsakustik 
på ecophon.

Foto: o
le Jais
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Akustiksystem från ecophon:

ecophon Master™ A

fakta gleerups utbildning AB
år 1826 flyttade den unge, företagsamme christian 
Wilhelm kyhl gleerup från köpenhamn till lund. Där 
öppnade han samma år bokhandel och började idka 
förlagsverksamhet.
 Förlaget har gått från att vara ett traditionellt förlag till 
att även kunna erbjuda digitala lösningar för lärare och 
skolledare.
 idag har gleerups utbildning ca 60 anställda och är 
en av sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande.

jessica jonsson, läromedelsutvecklare på gleerups 
utbildning.

enkät: Personalen helnöjd 
ett halvår efter flytten i mitten av juli 2011, genomfördes en 
medarbetarenkät om flytten till Öresundshuset, och svaren 
kommer här:

58%  ljuddämpningen är bra
13 %  ljuddämpningen är mycket bra.
85 %  nöjd med sin placering.
44 %  sällan störd av andra
40 %  störd då och då av andra

Det öppna kontorslandskapet innebär:
40 %  …definitivt ökat utbyte kolleger emellan
29 %  …i viss mån ökat utbyte kolleger emellan
15 %  …definitivt ökad kontakt avdelningarna emellan
40 %  …i viss mån ökad kontakt avdelningarna emellan
34 %  …definitivt större delaktighet
15 %  …i viss mån större delaktighet
19 %  ...definitivt större arbetsglädje
52 %  …i viss mån större arbetsglädje

ljuddämpat och mer socialt
– Jag är mer positiv nu än vad jag var innan 
flytten. Jag kände att ledningen tog våra 
farhågor på allvar. min chef sirpa sternad 
lät mig önska hur och var jag skulle sitta, 
säger Jessica. 

– Det är lite mer socialt nu. Jag satt 
tidigare med dörren stängd. nu ser vi 
varandra. Jag kan snabbt ställa frågor 
till en kollega. visst kan jag bli störd, men 
företaget har gjort det bästa möjliga att 
skydda arbetsplatserna. Jag önskade att 
sitta nere i ett hörn, och det fick jag. Jag har 
skärmar runt om i min arbetsplats, både på 
sidan och framåt. rummet är ljuddämpat. 
luften och ljuset är bra i rummet. 

De tysta rummen betyder mycket för 
mig. Jag går in när jag behöver gå undan 
med ett telefonsamtal eller när jag behöver 
läsa. i min lokal är vi 17 stycken, och vi 
delar på tre tysta rum, vilket räcker. 

”jag är mer positiv nu än 
vad jag var innan flytten från 
vårt gamla kontor och in i 
våra nya öppna lokaler.”
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i nordic innovationrapporten ” Acoustic design of openplan offices”** visade sig 
komfortavståndet ha en stor roll i hur människorna i ett callcenter upplevde sin ljudmiljö. 
komfortavståndet ändrades från 16 till 4 meter och antalet som tyckte sin ljudmiljö var 
”dålig” gick från 40% till 10% och ”bra” gick från 20% upp till 60%. vill du veta mer? 
tveka inte att kontakta våra konceptutvecklare för råd.

hur långt Bort kAn du hÖrA

På Ditt kontor?
oM det är någon fråga du bör ställa dig 
när man utformar ett kontor, är det denna: 
Hur långt vill jag att ljudet ska färdas, innan 
det slutar att störa människor? ska jag 
acceptera att det tar 20 meter för ljudnivån 
på någons röst att sjunka till en nivå som 
inte stör, eller ska jag minska avståndet till 
10 meter, så att störningar mellan arbets-
grupperna minimeras?

Det har länge varit känt att dagens 
krav på efterklangstid i öppna kontor är 
ett otillräckligt mått för att definiera ljud-
miljöns egenskaper. istället kan forskning 
inom området bekräfta det faktum att i 

öppna plan är det främst rösters spridning 
som påverkar människors upplevelse av 
ljudmiljön. Behovet av att omdefiniera 
parametrar och sätt att mäta på har pågått 
under många år och har slutligen landat i 
en standard från international organization 
for standardization – iso 3382-3:2012.

standarden fokuserar på avståndets 
betydelse i ett öppet plan vilket gör att 
vi kan planera för ett öppet plan som 
minimerar störning mellan arbetsplaster i 
ett ”globalt” perspektiv.  kort och gott en 
miljö som gör det lättare för människor att 
kommunicera och koncentrera sig i. stan-

darden mäter fyra specifika målvärden. 
mätvärdena kan, så som presenterades 
vid euronoise 2012*, omvandlas till ett 
enda målvärde – ett ”avstånd för akustisk 
komfort” – ett värde som kan införlivas i 
utformningen av det öppna kontoret.

genom att definiera en acceptabel 
talljudnivå vid en viss arbetsstation, är det 
möjligt att bedöma avståndet som behövs 
i kontoret mellan en person som talar och 
arbetsstationen. komfortavståndet ger en 
bra indikation på hur man ska gå vidare 
i den akustiska planeringen av ljudabsor-
berande material, skärmar, inredning etc. 

*) canto leyton, nilsson: ”acoustic Design of oPos – 
subjective judgment”, en rapport som presenterades vid 
euronoise, 10-13 juni, Prag, 2012.
nordic innovation strävar efter att stimulera innovation i 
norden genom samarbete mellan de nationella innova-
tionssystemens aktörer inom och utanför regionen.
**) nilsson, hellstöm: ”acoustic design of open-plan 
offices”. nt teknisk rapport 619 (2010).
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tänk på andra faktorer som påverkar ljud
miljön, till exempel:

• information om för och nackdelar med 
öppet kontor

• Placera människor i rätt team

• inför akustisk etikett

• tillräckligt många tysta rum

• Bärbar teknik

• Minimera stegljud (trumljud)

Den acceptabla talljudnivån avgörs bland 
annat av konstruktionskrav, som kan variera, 
beroende på aktiviteten man vill stödja i just 
den arbetszonen eller i rummet.

en skillnad som kan upplevas
tack vare standarden  iso 3382-3:2012 
är det nu möjligt, till exempel i ett givet 
kontor, att kunna konstatera: ”Jag vill att 

avståndet för akustisk komfort sänks från 
nuvarande 20 meter till 10 meter och 
därigenom se till att en röst (~60 dB) 
understiger 40 dB inom en radie av 10 
meter istället för 20 meter” (se figur).

vill du veta mer? tveka inte att kontakta 
våra oFFicenet medlemmar för råd.

Photo: åke e:son lindm
an
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MoSkvAkontor i täten 
FÖr goD arBetsmilJÖ

när det gloBAlA fÖretAget schneider 
electric byggde om sitt kontor i moskva, 
valde man att gå en väg som är vanlig 
i stora delar av övriga europa, men fort-
farande ganska ovanlig i ryssland. man 
anlitade konsulter för att designa arbetsmil-
jön. något som gav god utdelning.

– vårt mål var att få bästa möjliga 
akustik, och vi fick många råd från vårt 
konsultföretag, berättar svetlana Pronina, 
administrativ chef vid schneider electric i 
moskva.

konsulterna rekommenderade bland 
annat ett tystgående ventilationssystem och 
högabsorberande akustiktak. målet var att 
hålla ned ljudnivån och ljudutbredningen 
i det öppna kontorslandskapet, såväl 
allmänt som vid varje enskild arbetsplats.

glada miner efter ombyggnaden av Schneider electrics Moskvakontor. 
företaget gjorde det oväntade genom att ta hjälp av konsulter för att 
designa arbetsmiljön – något som fortfarande är ovanligt i ryssland.

Slår föreskriven standard på 
fingrarna
arbetsmiljöns kvalitet överträffar med god 
marginal den som rekommenderas i lokala 
standarder.

Just rumsakustiken var en central del i 
ansträngningarna för att skapa en riktigt 
bra kontorsmiljö.

För att fånga upp medarbetarnas syn-
punkter, bildade man arbetsgrupper där 
alla avdelningar var representerade. grup-
pernas synpunkter var drivande för att få till 
stånd positiva förändringar i utformningen 
av kontoret.

som ett modernt kontorslandskap finns 
här naturligtvis väl avskilda mötesrum, där 
man kan träffas och konferera utan att störa 
omgivningen.

”kontorsmiljön är väldigt komfortabel, och allt är mycket 
logiskt organiserat”, berömmer dariya grigoeva (till 
höger), som arbetar med administrativa uppgifter.

intermittent buller är mer 
störande än kontinuerligt 
buller. effekterna blir starka
re vid talljud och i samband 
med resurskrävande, kogni
tiva uppgifter.
(szalma, hancock 2011)

Foto: Jenia Bolyukh
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extra stolta är personalen över idén 
att döpa mötesrummen efter berömda 
vetenskapsmän inom fysik och elektronik, 
till exempel einstein, newton och ohm. 
nästa steg blir att addera detaljer till 
interiören i dessa rum, som påminner om 
vetenskapsmännen i fråga.

rätt avkoppling ger ny kraft
kaffezonerna är ett omtyckt inslag i det 
nya kontoret. här har arkitekterna från line 
architect satsat på bland annat belysning 
som går att tona till en behaglig nivå, 
ergonomiskt möblemang som gör gott åt 
kroppen, och förstås bra rumsakustik som 
är skön för örat. allt för att skapa en njutbar 
och avkopplande miljö som ger ny kraft att 
gripa sig an dagens arbetsuppgifter.

För att hålla kreativiteten levande, och 
inte gå miste om någon snilleblixt, är bläd-
derblock utplacerade här och var, och 
bidrar till att skapa en kreativ miljö.

totalt arbetar cirka 900 personer på 
kontoret som är strax över 9 000 kvadrat-
meter stort.

Snabbfakta  
Schneider electric 
schneider electric är en global 
energispecialist med över 130 000 
anställda och verksamhet i mer än 
100 länder. Företaget fokuserar på 
energieffektivisering och erbjuder 
integrerade lösningar inom automa-
tion, avbrottsfri kraft, eldistribution 
och elinstallation. 
 schneider electric är noterat på 
den franska fondbörsen i Paris och 
försäljningen uppgår till mer än 20 
miljarder euro per år.

Arkitekt:

line Architect

Akustiksystem från ecophon:

ecophon combison™ 

rumsakustiken var en central del i ansträngningarna för att skapa bästa möjliga kontorsmiljö.

”vårt mål var att få bästa 
möjliga akustik, och vi 
fick många råd från våra 
konsulter”

Foto: Jenia Bolyukh
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nAturligt Steg när
uleåBorg Bygger nytt

när norrA finlAndS största stad, 
uleåborg, flyttade delar av sin verksamhet, 
gjorde man det till en byggnad med tydlig 
miljöprofil.

i den drygt 11 000 kvadratmeter stora 
femvåningsbyggnaden har man varit noga 
med att ta vara på så mycket som möjligt 
av det naturliga ljuset utomhus.

Den läckert brunröda fasaden är gjord 
av ett just nu högintressant material bland 
arkitekter, och skickar signaler till omgiv-
ningen att man satsat på naturmaterial.

och innanför väggarna är det upp-
byggt för att göra det enkelt att ta steget 
till nya rumsindelningar utan resurskrävande 
ombyggnationer. vartefter behoven föränd-
ras ska till exempel öppna kontor lätt kunna 
bli cellkontor, och tvärtom.

allt ligger i linje med aktuella trender 
vad gäller såväl miljön i stort som arbets-
miljön, i det här fallet handlar det om en 
kontorsbyggnad för cirka 260 anställda. 
verksamheterna som flyttat in är uleå-
borgs stads tekniska center, miljöenheten 
och byggnadstillsynsbyrån, samtidigt som 
teknisk service för kringliggande samhällen 
har placerats under samma tak.

Då nästan hälften av ytan består av kon-
torslandskap, hade frågan om rumsakustik 
en central plats när den nya byggnaden 
planerades.

god design ger bra rumsakustik
målet var att skapa en bullerfri kontorsmiljö, 
där ljudtrycksnivån och ljudutbredningen 
minimeras så långt som möjligt i de många 
öppna ytorna.

rumsakustiken var också en nöt att 
knäcka i den mycket luftiga entréhallen 
med högt i tak och stora glasytor. Den 
förbinder två sektioner med kontor, och 
inrymmer reception och restaurang.

ansvarig arkitekt var Jyri kotilainen från 
arkitektbyrån vauhtiviiva oy.

– vi kombinerade ljudabsorbenter med 
detaljer som sluttande tak och fönsterramar 
i trä som sprider ljudvågorna och sänker 
efterklangstiden, berättar han.

en annan rumsakustisk åtgärd var att 
montera väggabsorbenter på åtminstone 
två av väggarna i kontorslandskapen.

För att reducera störande ljud har man 
byggt särskilda rum för att tala i telefon 
och avskilda utrymmen för kopieringsma-
skinerna.

– till taken i de centrala korridorerna 
valde vi ecophon Focus™ Dg. Det gjorde 
vi för att den typen av akustiktakplattor kan 
demonteras nedåt, vilket var viktigt eftersom 
utrymmet ovanför är packat med teknik, 
förklarar Jyri kotilainen vidare.

För att smidigt kunna organisera om i 
byggnaden, har bland annat luftkonditio-
nering och belysning planerats på ett för-
utseende sätt så att nya rumskonstellationer 
kan byggas upp utan att materialåtgången 
och kostnaderna skenar iväg.

På det sättet räknar man med att bygg-
naden får extra lång livslängd.

inget slitochslängbygge
lång livslängd har också fasaden, som är 
klädd med ett naturligt baserat material – 
stål. men det är inte vilket stål som helst, 
utan corten-stål. en stålsort som utvecklades 
i usa på 1930-talet och som är legerad 
med koppar och står emot korrosion bättre 
än kolstål. corten–stål har fått en renässans 
bland arkitekter runt om i världen, där man 
på senare tid använt stålsorten till mer än 
exempelvis broar vilket annars är ett av de 
vanligaste byggnadsobjekten där man 
använder denna rosthärdiga typ av stål.

vid sidan av god rumsakustik var 

möjligheterna att modifiera lokalerna samt 
användandet av det naturliga ljuset priori-
terade områden.

en del anställda arbetade tidigare i 
cellkontor. 

– nu arbetar man i kontorslandskap, 
och det har varit mycket viktigt för oss med 
en miljö där människor kan koncentrera sig 
och som har en lugn atmosfär, slår adminis-
trative chefen Päivi saari fast.

– vi har en bra arbetsmiljö som är ljus 
och tillfredsställande tyst. när vi nu arbetar 
i en och samma byggnad är det enklare 
än tidigare för de olika avdelningarna att 
samarbeta.

Med ökat avstånd från ljudkällan 
minskar ljudnivån. d₂.s är beteck
ningen för det mått som beskriver hur 
mycket ljudet avtar per dubblering av 
avståndet. ju högre värde, desto kor
tare är sträckan som ljudet tillrygga
lägger. d₂.svärdet som uppmätts i 
uleåborgs nya miljöbyggnad, uppfyl
ler med marginal målvärdet på ≥ 7 dB 
enligt den internationella standarden 
för rumsakustik i öppna kontor – 
iSo 33823:2012.

Ståtlig stålfasad i uleåborg – stadens 
nya miljöbyggnad.
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avstånd till ljudkälla (m)

Foto: Pekka agarth
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Arkitekt:

vauhtiviiva oy

Akustiksystem från ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon Wall Panel™ A

”till taken i de centrala korridorerna 
valde vi ecophon focus™ dg. det 
gjorde vi för att den typen av 
akustiktakplattor kan demonteras 
nedåt, vilket var viktigt eftersom 
utrymmet ovanför är packat med 
teknik”, förklarar arkitekt jyri 
kotilainen.

korridorerna är ett kontors mest besökta lokaler. högsta ljudabsorptionsklass 
(A) håller ljudnivåerna och ljudutbredningen i schack, och med den här typen av 
akustiktak kommer man enkelt åt installationerna ovanför.

luftigt, välkomnande och ljust. 

för ett öppet kontor är den 
den viktigaste orsaken, som 
påverkar den akustiska 
integriteten, vanligtvis takets 
ljudreflektion. 
(Wang c, Bradley 2002)

Foto: Pekka agarth

Foto: Pekka agarth

Foto: ilpo o
kkonen
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hur fungerAr

skÄrmar?

är det alltid nödvändigt med 
skärmar?
i de flesta fall är ett ljudabsorberande 
undertak tillräckligt för ett vanligt rum. 
ibland måste de akustiska kraven höjas 
beroende på vilka aktiviteter som sker 
eller den arkitektoniska utformningen av 
rummet. i sådana fall kan skärmar eller 
andra lösningar såsom väggabsorbenter 
vara lösningen.

när är det bra att ha skärmar?
i akustiskt krävande miljöer, såsom öppna 
planlösningar, är skärmar avgörande för 
avskildhet och ljudmiljön. De begränsar 
spridningen av tal mellan arbetsplatser på 
öppna ytor. De kan även vara effektiva för 
att begränsa bullriga områden i industrilo-
kaler eller i större matsalar.

hur fungerar skärmar?
Det huvudsakliga syftet med en skärm är att 
fungera som en ”sköld” mellan ljudkällan 
och den som kan bli störd, så att ljudnivån 
minskar hos mottagaren.

var ska skärmar placeras?
generellt bör en skärm vara belägen nära 
ljudkällan eller den som kan bli störd. att 
placera skärmen någonstans mitt emellan 
är mindre effektivt.

hur hög bör skärmen vara?
För att vara effektiv, bör ljudkällan inte vara 
synlig från mottagarens position. Forskning 
visar att en skärm ska ha en höjd av minst 
1,3 m från golvet, så att den person som är 
ljudkällan (t.ex. någon som talar i telefon) 
och mottagaren, som kan utsättas för ljudet, 
är under nivån på skärmen när personerna 
sitter.

hur viktigt är skärmar i det öppna kontoret för den akustiska miljön? 
vad bör man ha i åtanke när du väljer en skärm? för att besvara 
dessa frågor bad vi två akustiska experter, erling nilsson (Phd) och 
helene Sallenhag (BSc), att förklara lite mer i detalj.

vad kan mer göras för att öka 
effektiviteten på en skärm?
genom att installera ett ljudabsorberande 
tak kommer väggabsorbenter eller andra 
typer av ijudabsorberande material att öka 
den avskärmande effekten. i öppna kontor 
bör taket helst vara heltäckande, nedpend-
lat och av bästa ljudabsorptionsklass (a). 
om arbetsstationerna är placerade långt 
från väggarna eller om väggabsorbenter 
monteras, kan man efterlikna den akustiska 
miljön utomhus, vilket innebär att effekten av 
skärmarna fullt ut utnyttjas.

Måste skärmar vara 
ljudabsorberande?
generellt är det av fördel om båda sidor 
av en skärm är täckta med tjocka, porösa 
absorbenter. i de fall där flera arbetsstatio-
ner är placerade i en rad och åtskilda av 
skärmar, kommer det absorberande mate-
rialet förhindra upprepade ljudreflektioner 
mellan skärmarna och därmed minska 
ljudnivån mellan dem. (se bild.)
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skärmar med absorberande material på 
båda sidor kommer också att bidra till en 
ökad ljudabsorption i rummet och därmed 
förbättra rummets totala akustiska miljö. i 
rum där ett heltäckande akustiktak inte är 
möjligt, till exempel i fall av termiskt aktive-
rade bjälklag (taBs), är skärmarna av stor 
betydelse för de akustiska förhållandena i 
rummet, tack vare en ökad ljudabsorption.

Avspeglas de akustiska kraven i 
någon standard?
inte för närvarande, men det pågår en 
översyn av standarden iso 10053, vilket 
kan leda till att flera akustiska parametrar 
ska kunna bidra till att bedöma effektiviteten 
på en skärm.

i fallet med ickeabsorberande skärmar (röd linje) mellan två motsatta skärmar, fortsätter inte ljudtrycksnivån att 
minska med avståndet (rak linje). På grund av de många ljudreflektionerna mellan de ickeabsorberande skärmarna 
är ljudnivån mer eller mindre konstant mellan skärmarna. i fallet med ljudabsorberande skärmar (gul linje) fortsätter 
ljudtrycksnivån att minska även mellan skärmarna, när vi går längre från ljudkällan.

ljudtrycksnivå 
dB(a) icke-absorberande skärmar

absorberande skärmar

Foto: studio e/rickard svensson
Foto: studio e/rickard svensson
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oMtAnke oM 
såvÄl Den yttre som
Den inre milJÖn
några exempel på ”gröna byggnader” med kontorslokaler där 
människor och miljö kommer i första rummet. inte minst ljudmiljön har 
stått högt på listan och där har ecophon bidragit med kunskap, råd och 
levererat akustiksystem. Byggnaderna uppfyller kraven för antingen 
leed, BreeAM eller hQe.

leed i Sverige
kontorsfastighet i stockholm. åtta våningar 
med restauranger i bottenplan. sveriges 
första leeD-certifierade fastighet.
märkning: guld.
Fastighetsägare: vasakronan
kontor: 10 426 m²

Arkitekt: reflex Arkitekter

Akustiksystem från ecophon:

ecophon focus™ ds

Fo
to

: g
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ka
ise

r Foto: vasakronan
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BreeAM i Storbritannien
Durham county council, seaham, st John’s 
square. Byggnaden inrymmer ett offentligt 
bibliotek och café samt kontor för grevska-
pet Durham och staden seahams stadsråd. 
ett byggprojekt med termiska bjälklag 
(taBs). Breeam-klassificerad.
märkning: very good.

leed i tyskland
mk3 norra station, Deutsche Bahn ag, 
Berlin. Den 9  550 kvadratmeter stora 
tomten i närheten till den nya högkvarter 
för Federala underrättelsetjänsten i chaus-
seestraße och några minuters promenad 
från centralstationen Berlin är planerad 
för utbyggnaden av centrala administrativa 
avdelningar för Deutsche Bahn ag vid 
norra station. leeD-certifierade fastighet.
märkning: guld
våningsyta: 50 980 m²
Byggnadsår: 2009–2010

hQe i frankrike
Försäkringsbolaget maaF har satsat på 
termiska bjälklag för att effektivisera energi-
hushållningen i sitt kontor i den franska sta-
den chauray. Byggnaden är klassad enligt 
hQe (haute Qualité environmentale) – ett 
franskt system för miljöklassning – som en 
så kallad BBc-byggnad (Bâtiment Basse 
consommations) och BePos (Bâtiment à 
energie Positive).
kontor: 8 100 m²

Arkitekt: Mouchel

Akustiksystem från ecophon:

ecophon focus™ e Wing

ecophon Solo™

Arkitekt: hobo Architecture

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Solo™

ecophon gedina™

Arkitekt: rkW

Akustiksystem från ecophon:

ecophon Master™ B

Foto: n
icolas c

laris
Foto: n

icolas c
laris

Foto: rainer m
achner
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eStetik och ljudMiljÖ
går hanD i hanD

idAg finnS ett stort urval estetiska ljud-
absorbenter och akustiksystem som bidrar 
till att skapa rummets karaktär. ecophons 
omfattande sortiment uppfyller estetiska 
behov och även akustiksystem med på krav 
på bästa ljudabsorptionsklass (a).

ecophon Solo™ circle både i taket och på vägg i foajén på lindab Arena i ängelholm (rögle Bk).

Skapa ditt eget rum!
en uppsjö med former, kulörer och mönster 
för vägg och tak, frihängande ljudabsor-
benter och paneler som kan monteras 
på olika distans. möjligheterna är i det 
närmaste obegränsade för att skapa ett 
eget rum.

då tak och väggar utgör rummets största fria ytor är det här som vi 
kan påverka hela rumskänslan. det är också de här ytorna som är så 
avgörande för att klara kraven på en bra ljudmiljö. ta vara på dem!

ecophon Wall Panel™
ecophon Wall Panel™ är ett system väg-
gabsorbenter med många kulörer och 
mönster att välja mellan, framtaget av 
professionella designers.

Foto: saint-g
obain ecophon
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gå in på www.ecophon.com 
och sök efter ecophon Solo™ 
och ecophon Wall Panel™ 
och låt dig inspireras av det 
nya sortimentet.

ecophon Solo™ Square i Whitstable community college, Storbritannien.

ecophon Wall Panel™ c/ texona i chilli, Sea salt, tangerine 
och garlic kulörer. Monterat med connect thinline och 
strukturprofiler på Woonincs kontor i eindhoven, holland.

ecophon Wall Panel™ c/ Muralis, mönster: glory på ecophons kontor i Prag, 
tjeckien.

ecophon Solo™
ecophon solo™ frihängande ljudabsor-
benter finns dels i 10 geometriska former 
i familjen solo regular, eller för den som 
vill skapa sin egen form, i solo Freedom. 
med tre olika upphängningssystem erbjuds 
många möjligheter till egna lösningar. 

ecophon solo finns också för vägg och 
kan monteras med olika distans.

Foto: Štěpán látal

Foto: h
ugo de Jong Fotografi

Foto: Faraday Fotographic ltd



tidningen du har i handen fokuserar 
på en hållbar utformning av våra 
innemiljöer. vår strävan är att 
belysa miljön ur såväl ett funktionellt 
som ett estetiskt perspektiv – 
med människa, effektivitet och 
välbefinnande i centrum.

Med talet och hörseln 
utbyter vi lärdomar, tankar, 
åsikter och erfarenheter.  
i en bra ljudmiljö utvecklas 
och mår vi bättre.

eco – for SuStAinABle deSign kommer framöver att finnas i fyra versioner, en för 
varje konceptområde som vi inriktar oss på kontorslokaler, utbildningslokaler, vård-
lokaler samt industrilokaler med hygieniska krav.
 vi vill ge dig kunskapen och råden du behöver för att fatta eller påverka beslut i 
planeringen av miljöer där folk vistas, arbetar och kommunicerar.
 Du kan själv prenumerera på eco – For sustainable design utan kostnad genom 
att gå in på www.ecophon.com/eco och fylla i dina uppgifter och ange vilka 
konceptområden som du är intresserad av: kontorslokaler, utbildningslokaler, vård-
lokaler eller industrilokaler med hygieniska krav. Du kan när som helst säga upp din 
prenumeration.
 Är du intresserad av ta del av de fyra tidigare utgåvorna av eco – For sustainable 
design? gå då in på www.ecophon.com och läs direkt på nätet eller tanka ner 
tidningarna som pdf-filer.

www.ecophon.com/eco

PrenuMererA 

gratis!


