TV2, Bergen
TV-studio och kontor i teknikens framkant

bättre travsport med akustik
Vi besöker Stall Marlin Cheval

Akustik
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Tips för inredaren
Hur använder du absorption och diffusion?

11

Med västerhavet
som granne
Akustik är en inspirationstidning från götessons och Akustikmiljö till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer.
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En villa med fokus på akustik

KONTOR KONFERENS HOTELL 2019

FROM WORKPLACE
TO CREATIVE SPACE™
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AKUSTIK11 / innehåll
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På sidan 34 pratar vi med Louise
Hoffsten om hennes musikaliska
bakgrund samt hur nervöst det
var att sjunga andras originallåtar
i TV4:s Så mycket bättre. Louise
fick också sätta betyg på
nybyggda Argle Bargle Studio.
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Sidan 24. Vi besöker norska
TV2:s nya huvudkontor i Bergen
och talar med Kjetil Frugård. Det
nya kontoret gör ett kvanthopp
i modern TV-teknik med
datorstyrda kamerarobotar och
nya grepp för TV-grafik.

På sidan 30 läser du om hur
Padel Zenter i Årsta flyttat in i ett
gammalt lagerhus och byggt om
det till en anläggning för padeltennis. Hur ska man tänka när det
gäller banbygge och akustik?
Thomas Sandström, vd, förklarar.
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AKUSTIK 11

i måste ”leva som vi lär!” sa alla när
vi planerade för en ny lagerbyggnad
på Götessons i Ulricehamn. Det slog
oss att vi först hade tänkt fel när vi såg på
nybygget som ”det är ju bara ett lager”. Om inte
vi som arbetar med inredning, belysning och
akustik sopar rent framför egen dörr, varför
ska då andra bry sig?
När denna insikt hade lagt sig startade ett
intressant samtal där nya idéer sattes samman.
Varför ska man inte göra ett lager lika fräckt
som ett showroom, var det någon som sa.
Leverantörer och medarbetare är minst lika
viktiga som våra kunder.
Ett lager är egentligen en väldigt enkel
byggnad, men med hög takhöjd. Höga hyllor
bildar en labyrint där truckar kör omkring
på betonggolv. Med mycket hårda ytskikt och
fokus på lagring/logistik snarare än estetik,
detta skapar givetvis en skarp ljudbild.
Vår lösning blir att montera ljudabsorbenter
i hela taket, precis som vi gjorde i Zlatans
Padel Zenter. Dessutom är fler designade
akustiklösningar är på väg. Jag lovar att
återkomma med bilder så du får se det färdiga
resultatet när allt står klart 2019.
Jag vill också passa på att tacka alla er
byggare, arkitekter och inredare för det
positiva gensvar vi fått under det gångna
året. Det är särskilt roligt att se tillväxten för
vårt sortiment med akustikprodukter och för
vårt dotterbolag Akustikmiljö som
levererat allt fler speciallösningar
inom området.
I detta nummer kan du läsa
mer om hur man kan leva som
vi lär med akustiken i
villareportaget på
sidan 5.
Emil Johansson
Vd, Götessons och
Akustikmiljö

MEDARBETARE I Detta nummer

Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö och Götessons
i samarbete med Spiro kommunikation.
ansvarig utgivare Johan Götesson, Ambassadör/Affärsutvecklare
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 25, 411 16 Göteborg, spiro.se
fotografer Pamela Hanné och Anders Sällström
tryckeri Vindspelet Grafiska. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,

PEFC, EU Eco-label & Svanen.
kontakt akustikmiljo.se, info@akustikmiljo.se, 0346-714 850

gotessons.se, info@gotessons.se, 0321 687 700
Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.

Anders Wennerström
är redaktör för Akustik och
bor i den lilla orten Slöinge
söder om Falkenberg.
Anders, eller Ante som
jag kallas, arbetar på
kommunikationsbyrån
Spiro och brinner för den
oväntade infallsvinkeln –
den ingen tänkt på.

Pamela Hanné
Mitt jobb är min hobby.
Jag jobbar med fotografi,
konst och styling. Mina
kunder är både företag
och privatpersner och
uppdragen sträcker sig
från reklam och modemagasin till porträtt och
fotokonst för inredning.

Anders Sällström
I mina bilder är det oftast
människan som står i
centrum. Det handlar
både om att bilderna
komponeras med ett
mänskligt perspektiv och
om förmågan att få ovana
modeller att slappna av och
känna sig naturliga.

04 Nyheter
I korthet

White Guide prisar årets ljudmiljö

Neurodesign i praktiken

White Guide fick i år ett nytt pris – Årets Ljudmiljö. Det handlar om att lyfta fram

Götessons nya styrelseledamot Isabelle Sjövall sätter avtryck i företagets

restauranger som är föredömen när det gäller akustiken vilket skapar möjlighet till

verksamhet genom sin särskilda inriktning på Neurodesign. Isabelle är en av

goda samtal vid borden för alla. Restauranglivet har förändrats stort de senaste

författarna bakom boken Neurodesign där vetenskapliga studier visar hur människor

decenniet. Idag är många restauranger öppna hela dagen med olika verksamheter

påverkas av olika sinnesuttryck såsom dofter, former, mönster, ljud och natur. Med

där matsal, bar, café och nattklubb kan samsas i samma lokal. Samtidigt har

många exempel pekar boken på designens betydelse för vårt välbefinnande i

restaurangen för en allt större skara blivit både en arbetslokal och ett vardagsrum,

hemmet, jobbet, skolan och sjukvården. Visste du till exempel att revisorer ska ha

något som ställer högre krav på ljudmiljön. Allt fler hotell och krögare satsar nu därför

lågt i tak och konstnärer högt eller att patienter med naturutsikt blir friska snabbare.

på en miljö där man kan föra ett normalt samtal utan att störas av buller.

Köp boken via Götessons eller adlibris.com.

Nybyggda Hotell Norge i Bergen är ett utmärkt exempel på hur man arbetat aktivt
med rätt sorts akustik i olika delar av hotellets lokaler.

Isabelle är neurodesigner och expert på hur hjärnan reagerar på fysiska miljöer.
Hon driver företaget Stargo som arbetar med forskningsbaserad design i syfte att
främja hälsa, prestation och välmående.

Akustiken flyttar in i konstvärlden

Vackra valv med god akustik

The PhotoGallery i Halmstad är en av de största och mest välkända fotogallerierna

IES Halmstad (Internationella Engelska Skolan) huserar i en byggnad från sent

i Skandinavien med fler än 60 olika fotografer. Här samsas världskända namn

1800-tal, något som märks på alla vackra trapphus med valv. De hårda materialen

med nya som är up-and-coming. Under 2018 fick fotografen Pamela Hanné sin

av sten och puts på ytor som används som passager gjorde akustiken besvärande.

första egna utställning. Pamela började sin karriär som makeup artist och stylist.

Akustikmiljö kunde här med en relativt enkel lösning drastiskt minska bullret från

Efter många år i branschen började hon även att fotografera. Hennes konst, stil och

elever, lärare och besökare. Skolans historia börjar redan på 1850-talet då en

nyfikenhet gör hennes kreativa bilder populära. Vissa av bilderna har Pamela Hanné

privat flickskola inrättats av två mamseller Hamnerin. Man undervisade i tyska och

låtit trycka upp som ljudabsorberande tavlor, något som hon tycker tillför en extra

franska, men utbildningen låg på en enklare nivå. 1889 togs en ny skolbyggnad i

dimension. Tavlan skapar ett lugn som blir en del av bildens uttryck.

bruk som engelska skolan idag använder, ritad av arkitekt Knut Beckeman.

PRINT från Akustikmiljö kan fås i olika storlekar och med olika typer av ram.
Pamela Hanné ingår i Nordic Art Signature Series – en serie där utvalda konstnärers
bilder levereras tryckta och inramade på ljudabsorberande tavlor från Akustikmiljö.

Efterklangen minskades avsevärt med ljudabsorbenter vid sidan om belysning
i trapphusens tak på IES Halmstad. Takets välvda form bryts via SOUND OFF från
Götessons så att ljudvågor inte reflekteras och riktas ned mot hallarna.
Foto: Maria Berg

VILLA 05

Frösakull

Att leva som
man lär
text

Anders Wennerström foto Anders Sällström

När familjen Götesson byggde hus i Halland var
akustiken lika viktig som estetiken.

06 VILLA

Frösakull

I kök och vardagsrum är glasväggarna stora och öppningsbara med en
sömlös övergång till det stora däcket utomhus med matplats, solhäng
och närhet till det matchande attefallshuset. Husets alla gardiner bidrar
till en lugnare miljö för både ögat och örat. Gardiner från Akustikmiljö.

När familjen Götesson hittade
tomten till sitt husbygge så stod där en
liten charmig sommarstuga. Tanken
var att den skulle rivas redan året
därpå. Men förälskelse till den gamla
stugan väcktes och rivning skedde
först fem år efter köpet.
– Vi tog tid på oss och hade absolut
ingen brådska att skapa och skissa fram
vårt drömhus, säger Johan Götesson.
I Halländska Frösakull, hundra meter
från stranden och i skydd bakom
mäktiga sanddyner, står familjens nya
hem färdigt och vi gör ett besök med
arkitekt Tomas Stringdahl.
– Tomas kom in i projektet på ett

tidigt stadium eftersom vi arbetat
tillsammans med produktdesign på
företaget Götessons som startades av
min pappa. Både jag och Agneta gillar
Tomas idéer och arbetssätt som tar sig
uttryck i så vitt skilda områden som
kontorslampor och exklusiva villor,
berättar Johan Götesson.
Tomten är egentligen en plan förlängning av stranden med en gles strandskog mot norr samt havet med sin
kvällsol i väst. Utmaningen blev att få
huset att smälta in utan att förlora de
givna kvaliteterna som platsen erbjöd.
Med tomten fanns både möjligheter

och begränsningar. Det fick max
byggas ett 1.5-planshus och närheten till havet med vind och saltstänk
ställde krav på vilka material som kan
användas.
Akustiken skulle
vara hotellik trots
hårda material i
betong och glas.
Johan Götesson om
vikten av att leva som
man lär.

Första idén var just ett hus i ett och ett
halvt plan med ett välvt tak där framsidan öppnade upp mot havet.
– Vackert, men bristerna i den formen
avslöjade sig ganska snabbt. Vem vill bo
så nära havet utan havsutsikt? I ett hus
som döljer sig bakom flera meter höga
sanddyner? frågar sig Tomas.
Nu började ett arbete som löpte som
en röd tråd i husbygget, att jobba fram
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SNYGGARE LJUD
Följ oss på FB & Insta

VI HJÄLPER DIG
MED TIPS, RÅD
OCH SUPPORT I
DITT PROJEKT.

Överst: Vy från takterrassen över havet vid Frösakull i väster och Tylön i söder. Arkitekt Tomas
Stringdahl i samtal med beställare Johan Götesson.

olika siktlängder och vyer, både i och
utanför huset. Familjen berättar glatt
om hur skumt det måste sett ut när
de stod på olika stegar på tomten för
att avgöra hur utskiken skulle bli från
olika ställen och höjder.
– Tur att ingen granne var hemma
och såg oss. De måste ha sett ut som
om vi var inbrottstjuvar! skrattar
Agneta.

och vardagsrum centralt placerade,
och sovrummen på samma plan i
varsin ände av huset. Inga trösklar,
och ett stort trädäck som löper längs
husets hela sida, berättar Agneta och
Johan.

Förslag nummer två landade sedan
helt rätt, en enplansvilla i spansk
stil med en gigantisk takterrass från
vilken man kan ta in hela landskapet
och njuta av utsikten.
– Vi ville ha sociala ytor som kök

En viktig sak var att materialen skulle
tåla det tuffa klimatet men även
att det skulle stämma överens med
naturen. Slipade betonggolv är både
lättskötta och ger en behaglig yta
även när man går barfota. Betong är

Nu gick projektet in i en snabbare fas
och de satte upp ett antal ”regler” för
hur huset skulle kännas och upplevas.

facebook och instagram:
# akustikmiljo
# GOTESSONS

08 VILLA

Frösakull

En helkroppsspegel tjänar som dörr till det stora badrummet. Rummets innerväggar är isolerade med ljuddämpande absorbenter av EcoSUND
från Akustikmiljö vilket minskar så kallad transmission. På så sätt störs nattsömnen inte av exempelvis TV-tittande i vardagsrum.

som bekant tillverkat av sand vilket
ger en naturlig övergång från den
intilliggande stranden.

Lugn atmosfär trots hårda ytor
En annan viktig sak var akustiken.
Johan arbetar med inredningar, bland
annat med akustik som var en viktig
faktor att ta hänsyn till i designen.
– Enplanshus med öppna ytor är en
känd utmaning. Här dessutom med
hårda material såsom betonggolvet
och glasytorna som vetter mot väster
längs hela långsidan, berättar han.
Lösningen blev ett innertak av
vitpigmenterad ek som används
genomgående i huset, inte bara

inomhus utan även ute vilket ger
en sammanbindande visuell effekt.
Ljudet bryts upp av stavarna genom så
kallad diffusion. Resterande ljudvågor
passerar mellan träribborna igenom
en svart akustikduk innan de ”fastnar”
i ljudabsorbenter som ligger överst
och täcker hela innertaket. En vacker
och mycket effektiv akustiklösning.
I projektet tillkallades även kollegor
från Akustikmiljö som förbättrade
lösningen ännu ett snäpp. Familjen
ville kunna sova ostört, så hela
bjälklaget har ljudisolerande EcoSUND
från Akustikmiljö och gips som har en
hög densitet. Sammantaget minskar
det ljudets transmission mellan
rummen dramatiskt.

– I princip kan vi ha kalas utan att
dottern ens kan höra det i sitt sovrum,
berättar Johan.
– Eller snarare kan Nova ha fullt
med kompisar och spela musik utan att
vi hör det, tillägger Agneta.
Många små detaljer
gör stor skillnad
Tomas Stringdahl om
duschar från Vola i
borstad koppar

Det stora trädäcket ritades som en lång
och bred brygga längs fasadens havssida. Den är åtkomlig från alla rum via
stora skjutdörrar i glas. Tillsammans
med den matchande gäststugan skapas
en skyddad gård där solen värmer under
blåsiga dagar. Husets utskjutande tak
gör dessutom att trädäcket känns som
inomhus då man inte behöver stänga
skjutdörrar ens under regniga dagar.
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Ribbtaket gjort av 4.000 meter vitpigmenterad ek med underliggande
akustikduk och EcoSUND ljudabsorbenter, utgör en effektiv och vacker
och akustiklösning. Ljudabsorbenter från Akustikmiljö.

10 VILLA

Frösakull

Över: Havsutsikten är fantastisk både från terrass och ute-spat på taket.
Under: I hallen möts man av ett konstverk målat direkt på väggen.

Uppseendeväckande detaljer
Huset omfattar även en hel del oväntade och spektakulära designlösningar.
Redan vid ingången noterar man den
breda entrédörren som enkelt öppnas
tack vare vridpunkten som placerats
en tredjedel längre in än brukligt. Det
fungerar som ett pivotfönster ställt på
ända. Väl inne i entréhallen möts man
till vänster av Arne Jacobsens fåtöljklassisker ägget som samspelar med ett
konstverk av Emil Olsson, målad direkt
på väggen av konstnären själv.
Inne i vardagsrummet som definieras
av en betongklack, vilket ger en liten
mezzanin-effekt, syns husets kanske
mest ovanliga detalj. Hela kortsidan
består av en glasruta där man ser in i
garaget där familjens nöjesfordon står
parkerad, en Lamborghini Gallardo
LP 570.

Över: I samtliga badrum sitter duschar från Vola i borstad koppar. Master badrum
har dubbla duschar och en fem meter hög bakvägg samt ett takfönster längst upp.
Under: Stor entrédörr med pivotfönsterliknande öppning.

– I designprocessen märktes det
tydligt att Johan är påverkad av sitt
arbete med kunder inom upplevelsebranschen. Det ska vara lite showbiz
liksom, och väldigt roligt för mig som
arkitekt, säger Tomas.
Husets spanska stil kröns slutligen av
takterrassen på hela hundra kvadratmeter som nås via en trappa i husets
kortsida. Vid utgången till terrassen
finns en liten utkiksvrå där man kan
sitta i skydd av glas från alla håll
under den kalla årstiden.
Då familjen har ett stort umgänge passar takterrassen väl in i deras livsstil
med stranden som en vacker fond. I
söder ses Tylön och i väster och nord
stränderna vid Frösakull. På taket
finns sällskapsytor och även ett spabad med samma storartade utsikt.

När huset nu står färdigt, hur ska det invigas?
– Vi har redan haft ett antal bjudningar men ingen riktig
fest, säger Agneta och Johan leende.

Fakta
Tomas Stringdahl
Tomas är arkitekt och industridesigner med
bas i Falkenberg. Han har tagit fram produkter
inom en lång rad områden såsom medicinteknik, ljusarmaturer och möbler (för bland annat
Götessons). Med en bakgrund som designingenjör och magister i produktutveckling
kommer Tomas från ett ovanligt håll som
arkitekt. Efter 15 år som industridesigner på
bland annat Innovation Team och Etteplan
arbetar idag Tomas i egen regi som industridesigner och som arkitekt. Läs mer på stringdahldesign.se. Tomas arbete inom arkitektur kan
även ses i Svt:s program Husdrömmar (Villa
Onsjö). Läs mer på stringdahldesign.se.
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144 lag och
350 miljoner TV-tittare

VM i Bordtennis 2018
Götessons inredde området kring prisutdelningen.

Inredning av lounger

Götessons fick äran att bygga miljöerna

Världsmästerskapen som spelades på Halmstad

kring lag-VM i bordtennis 2018 som var en av

Arena sponsrades av Götessons som bidrog

årets största nordiska idrottshändelser med

med inredning av sju olika lounger. Under

över 140 lag från 100 nationer. Det blev

tidigare VM har det varit vanligt att

ett unikt evenemang där den skandina-

de lokaler som spelare, tränare och

viska designen satte sin prägel.

funktionärer vistas i mellan matcher
Jörgen Person, flerfaldig

enbart fyller grundläggande behov.

VM-medaljör var svensk

Det är inga lokaler man lägger

ambassadör under

märke till.

världsmästerskapet och har
Götessons är en leverantör som

mottagit lovord från internationella
kollegor. ”Jag har träffat spelare

brinner för att tillföra en extra

från Kina, Storbritannien och

upplevelse av rummet. Det handlar
om moderna smarta funktioner,

Tyskland i veckan och de är

ofta med en designtwist. Bolaget

supernöjda med årets arrangemang.

ville därför ge VM-lokalerna en extra

Warm up-arean har varit speciellt

dimension genom att göra loungerna till

uppmärksammad tack vare den

trendiga, sportiga och avkopplande miljöer.

moderna inredningen. Förhoppningsvis
dröjer det inte länge innan Sverige får ta sig
an ett stort mästerskap igen med tanke på det
fina intrycket vi gjort”, säger Jörgen Persson.
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Att skapa umgängesytor som bjöd in till såväl
avkoppling som uppladdning inför nästa match.

12 BAKOM KULISSERNA
Bordtennis-VM och TV-serie

Utöver de sju loungerna fick alltifrån träningshallen till pressläktaren en
ansiktslyftning som bland annat omfattade funktionella möbler, växter,
belysning, gardiner, etc – allt för att spelare, funktionärer och press skulle få
en större upplevelse av under evenemanget.
VIP-utrymmen och Warm up-lokaler
I arbetet med att skapa loungerna tog Götessons hjälp av Bolon och Johanson
Design. I VIP-utrymmet lade man bland annat in en Bolonmatta och Johansons
Designs fåtöljer fanns på plats vid området för prisutdelning. Götessons Office
Ballz blev väldigt populära. Det är en typ av sittmöbel i form av en boll som
bjuder in till ett mer aktivt sittande, ett alternativ till traditionella stolar.
Warm up-arean har varit speciellt uppmärksammad av spelarna tack vare den
moderna inredningen med växter, bollar, sköna liggsäckar och små ljudabsorberande ”hus” där man kunde gå in och sätta sig när man var i behov av
avskärmning och en lugn stund.

Ljudabsorberande PRINT-tavlor från Akustikmiljö skapade en lugnare miljö.

Modern skandinavisk design i avslappnad stil var en genomgående designidé.

Kina vann lag-VM och Sverige tog en hedrande bronsmedalj.

Det svenska landslaget här i väntan på bronsmedaljer.

Warm up-area med nya idéer om form och funktion var uppskattade av såväl
spelare som tränare.
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”Visst är det fint? Skapar bra energi.” säger
Jessica Liedberg till Liv Mjönes i öppningen
av kriminalserien Sthlm Rekviem när
de går igenom kontoret. Liv Mjönes
spelar Bergman en fd lovande violinist
som skolat om sig till kriminolog efter
en olycka. Hon börjar som civil utredare
på Stockholmspolisens särskilda grupp
för grövre brottslighet när vi först får
träffa henne. Jonas Karlsson spelar den
egensinnige kommissarien Alex Recht och
Alexej Manvelov den mer ilskne Peder
Rydh. Se serien streamad eller sänd på C
More eller TV4.

Foto Johan Paulin

Polisstationen är i serien uppbyggd kring
en lång rad avslappnade och futuristiska
möbler och inredningsdetaljer, fjärran från
dagens polisstationer. På bild ser vi bland
annat skärmar, Office Ballz och OFFICE
NAP, klädd saccosäck-sittmöbel samt THE
HUT från Götessons. Även ”gardiner”
av LOD akustisk lamellstav och NIVÅ
ljudabsorberande vägg- och takpaneler från
Akustikmiljö.

Bakom kulisserna på TV-serien

STHLM Rekviem
När Kristina Ohlssons böcker
om Fredrika Bergman skulle bli tv-serie
ville produktionen ha en scenografi så
långt från en klassisk och steril polisstation
som möjligt. Detta för att visa att specialstyrkan behöver en kreativ arbetsmiljö för
att lyckas i sina svåra utredningar.
Tidigt kläcktes idén att polisernas
arbetsstationer inte skulle ha vanliga
kontorsstolar utan kunna sitta ledigare på
genomskinliga bollar. Man sökte på nätet
och hittade snabbt Götessons tygklädda
pilatesbollar och insåg att dessa kunde

sätta en ledig stil för hela interiören.
Götessons Jessica Carlstein tog sig an
uppdraget att assistera tv-produktionen
med tips om matchande möbler och
inredning.
– Jag brukar hjälpa inredare med kontor,
skolor, hotell, osv. Så för mig var det mest
ovanliga i projektet att vi inte behövde
tänka på det som inte syntes i bild, berättar
Jessica.
I svensk film- och tv-produktion tas ljud
och bild upp på en och samma gång till

skillnad från länder där allt ljud och tal
spelas in i studio efter filming. En oväntad
bieffekt med alla ljudabsorberande
produkter från Götessons och Akustikmiljö
innebar att arbetet med ljudupptagning
förenklades.
– Produktionsteamet berättade att
ljudupptagningen blev enklare då efterklangstiden kortades och studion blev mer
stum. Det gjorde också att skådespelarnas
röster kom närmare oss tv-tittare, avslutar
Jessica.

14 AKUSTIKLÖSNING STALL
Marlin Cheval Stall, Halmstad

Osteopaten Lasse Hagelskytt hjälper Marcus att hålla hästarna i topptrim,
något som ger ökad trivsel och prestation.
Marcus Lindgren med hästen Stoletheshow, som gjorde just det! Vann
loppet Norska kriteriet, ett megastort travlopp för treåringar.

foto

Anders Sällström

Stall Marlin Cheval
Historien om unghästen Maze Runner berättar något om stallet Marlin

erfarna och mycket duktiga hästskötare, eller hjälptränare om man så vill.

Cheval och dess huvudtränare Marcus Lindgren. Hästen hade precis klarat
livhanken efter att som ettåring blivit anfallen av en kamphund. Det var nog inte

”Vi vill jobba modernt. Själv kommer jag från humansidan från början och vill jobba

många som trodde att den traumatiserade hästen Maze Runner skulle bli en

förebyggande och låta veterinärer hjälpa till först när det behövs. Där menar jag att

storloppsvinnare och miljonär när han kom till stall Marlin Cheval. Men efter fysisk

vi ligger i framkant”, berättar Marcus.

och inte minst mental träning vände han från vrak till lovande, för att också vinna det
näst största tvååringsloppet i Sverige. En riktig solskenshistoria.

Sammantaget hade stallet en väl fungerande verksamhet för både människor och
hästar. Men bra kan alltid bli bättre. Stallets lunchrum behövde en översyn och

Marlin Cheval är ett modernt tränings- och tävlingsstall som drivs av Marcus

mycket handlade om en förfärlig akustik. ”Det gick inte att vara där tidigare. Fick ont

Lindgren i Halmstad, med ett helt team av meriterade personer inom travsporten

i huvudet och jag hörde ingenting om det var fler som åt eller vilade. Nu kan vi vara

bakom sig. Stallet har ambitionen att göra det bästa av varje häst. Därför har man

upp till 15 personer på lunch och på tävlingsdagar ännu fler”, fortsätter Marcus.

byggt ett stall som kunder beskriver som ”hästarnas Grand Hôtel”. Det är ljust och
rent, boxarna är betydligt större än vanligt och det har en härlig atmosfär. Det är 8,5

På frågan hur man kom in på idéer kring bättre akustik får vi förklaringen att trav

meter i takhöjd!

är ett bullrigt jobb med stallets maskiner, dån från hovar och ett rejält vindbrus från
de höga hastigheterna. Då behövs ett riktigt avkopplande rum att smita undan till,

På Marlin Cheval finns en hel stab som arbetar med att ge optimala förutsättningar

menar Marcus.

för hästarna. Osteopaterna Lasse Hagelskytt och Dennis Jensen jobbar med både
tvåbenta och fyrbenta klienter. Patrik Nygren är equiterapeut och Cecilia Nyström,

Medan vi talas vid droppar alla in. Någon torkar bort sand från pannan innan de slår

hästmassör. I teamet finns även hovslagare och kanske framför allt ett koppel av

sig ned för en lugn stund i det numera avstressande lunchrummet.
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I lunchrummet ser vi ljudabsorbenter från Götessons och

Akustikmiljö. NIVÅ ljudabsorberande paneler i hörnet, här i RAW
edition där absorbentens material i EcoSUND är synlig. I tak,
cirkelformade SOUND OFF i vitt.

16 ATRIUM
SEB, Solna

För att lösa akustiska problem i de stora

atriumytorna placerades ljudabsorbenter
av EcoSUND från Akustikmiljö längs
väggar och trapphus.

SEB: landets snyggaste kontor 2017
I tävlingen landets snyggaste kontor 2017 kammade SEB hem första pris för det
nybyggda kontorshuset i Arenastaden, Solna. Wingårdhs har ritat inredningen till
de tre huskropparna som kontoret består av. Akustikmiljö levererade skräddarsydda ljudabsorbenter till bland annat atrium och trapphus.

17
De vita trapphallarna har livats upp med
ledstänger i rött med inspiration från
företagets färgskala. Ljudabsorberande tavlor,
STORPRINT från Akustikmiljö, klär väggarna
och ger uppgången en lugnare akustik med kortare
efterklang. En fördel med denna form av print är att
bilden kan bytas vid behov. Ljudabsorbenten är kvar
på plats, redo att återanvändas. Man planerar nu att
ljudsätta trapphallen med naturljud för en behaglig
atmosfär. I projektgruppen har medarbetare från Exertis
CapTech, Anna Wallsten och Mats Roosemark, arbetat
tillsammans med inredaren Jenny Aldenborg.

För att skapa värme och bättre
akustik i konferensrummen,
valde man gardinlösningar
från Akustikmiljö längs de
långa fönsterpartierna. Varje
konferensrum har sitt eget
färgschema. Här i blå toner
med orange som accentfärg.

Världskarta,
TELL-US från
Akustikmiljö
med företagsröda
nålar som
markerar
lokalkontoren
världen över.
I bakgrund:
Mini-lounge
för kaffe eller
korta informella
möten.

Matsalen kan delas av med gardiner på skena för en lugnare
och mer intim känsla. Växtväggen matchar gardinens färg och
verkar diffuserande (ljudspridande). På bild Anna Wallsten.

Exertis Captech i nya kläder
Exertis CapTech är en stor distributör av teknik och konfigurationstjänster.
Bolagets nybyggda huvudkontor i Mölndal inreds nu med idén om att förvandla de
hårda och ljusa ytskikten med mjukare material för en mer ombonad känsla. Man
har också konsekvent arbetat med företagfärger som en identitetsskapare.

18 AKUSTIK Tipsar
Det tysta kontoret

#2 SKÄRM VID SKRIVARE
Absorberar maskinljud och skärmar av
både akustiskt och visuellt.

#1 NIVÅ VÄGG
NIVÅ med sin 3D-struktur absorberar
och diffuserar ljudvågor vilket ger kortare
efterklangstid och behagligare akustik.

#3 SKÄRM ARBETSPLATS
Här ett exempel med patenterade THE
RISING golv- och bordsskärm. Vid behov
kan man dra upp den ljudabsorberande
bordsskärmen.

Så funkar akustik
Efterklangstid är tiden det tar för ett ljud att bli ohörbart. Lång efterklangstid kan

Reflektion

vara störande och göra det svårt att uppfatta talljud och behålla koncentrationen

Hårda ytor som glas reflekterar ljud. Akustiker kan använda detta dels i konsert-

vilket orsakar stress. På Götessons och Akustikmiljö arbetar vi ofta med lokaler

lokaler där man inte vill använda elektrisk förstärkning, dels när man vill reducera

såsom kontor, skolor, restauranger, där kort efterklang på cirka 0,5 sekunder är

ljud genom att hindra det att passera vidare. Se tips #5 om gardiner som tar bort

önskvärd.

ljudreflektioner från hårda glasytor.

Absorption

Transmission

Ljudabsorbenter bromsar ljudvågor vilket ger kortare efterklang. Ofta används

En viktig del i akustikdesign är så kallad ljudtransmission som avgör hur mycket

vägg- och taklösningar då de kan täcka stora ytor av ett rum utan att rummets

ljud som tar sig igenom tak och väggar i en byggnad. Bra vägg- och takabsorbenter

karaktär blir lidande. De stora ytorna kompletteras med lokalt placerade

hjälper till att minska transmissionen så att oönskat ljud inte sprider sig från rum

ljudabsorbenter. Idealiskt nära ljudkällan, exempelvis en print-tavla upphängd i

till rum. Se artikel om villan i Frösakull som fick absorbenter specialmonterade för

talhöjd vid ett konferensbord. Se artikel om TV2:s studioabsorbenter.

minskad transmission.
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#4 NIVÅ TAK

#5 GARDINER

Kompletterar det befintliga innertaket
med bättre ljudabsorption direkt ovanför
arbetsplatsen (bullerkällan). Ger en visuell
effekt och stoppar även ljudutbredning.

Bra komplement som tar bort
ljudreflektioner från hårda glasytor. Plocka
upp ett färgschema eller förstärk med en
accentfärg.

#6 PRINT BAKOM
KAFFEBRYGGARE
Ljudabsorberande tavla minskar ljud från
kaffemaskinen. Absorbenten får ökad
effekt när den placeras nära bullerkällan.

#7 MÖBLER och VÄXTER
Möblerade rum får en ljuddiffuserande
effekt, något som förstärks av växter.

VERKTYGEN
Diffraktion

pCon Planner

Ljudvågor kröker sig runt objekt som ”står i vägen”, ett fysikaliskt fenomen som ljud

Gratis 3D-program för att skapa rum och miljöer där alla produkter från

delar med alla sorters vågor. Långa ljudvågor böjer sig mer än korta. Exempelvis

Götessons och Akustikmiljö finns med. Programmet har även en tillhörande

hörs mest bas utanför en nattklubb. Ta hänsyn till diffraktion när du till exempel i ett

AR-app (Augmented reality). I kameraläget på din telefon/padda kan du se

kontorslandskap vill ha olika zoner, vissa tystare än andra. Använd flera skärmar på rad

hur ditt rum blir ”i verkligheten”. Läs mer på pcon-planner.com.

för att minimiera diffraktion.

Diffusion

Acoustic Facts
Skapa ett konto på webbtjänsten och beskriv dina rum. Placera in produkter

En diffusor bryter upp ljudet och reflekterar det åt olika håll. Rätt placerad i rummet

från Götessons och Akustikmiljö och andra leverantörer och systemet

kommer ljudkvaliteten att förbättras samtidigt som efterklangstiden minskas. Se tips

räknar ut akustiken före montage. Läs mer på acousticfacts.com.

#7 om möbler och växter.
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Passage, Svenska Mässan, Göteborg

Passagen mellan mässan och hotell Gothia Towers kan ibland vara mycket trafikerad. Svenska Mässan står som värd för evenemang såsom Bokmässan,
Eurohorse, MyDOG och Båtmässan. Det handlar om hundratusentals besökare, varav många går mellan hotell och mässa. Idén om att göra passagen till
en upplevelse hade två syften. Dels att med ljudabsorberande tavlor erbjuda ett lugn på väg till och från mässområdet, dels erbjuda vyer som berättar en historia
om Göteborg via jättelika prints. För att visa staden på ett fullgott sätt valde man att använda STORPRINT från Akustikmiljö då denna lösning innebar en mycket hög
bildkvalitet i kombination med att man kunde böja ljudabsorbenten längs gångens välvda form.

Tystare passage till Svenska Mässan
Svenska Mässan ligger i centrum av Göteborg i anslutning till Nya och gamla
Ullevi, Liseberg, Valhallabadet och Världskulturmuseet. Granne med mässan är ett
av Europas största hotell med 1200 rum – Gothia Towers. En gång löper mellan
byggnaderna och många mässgäster har tidigare upplevt den som bullrig.
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Designer Profile

WORKSPACE & THE HUT
Om Workspace
Workspace är en multidisciplinär designbyrå som grundades 2006. Vi

I skapandet av The HUT fokuserade man därför på idén om att

är pionjärer i designtänkande och vi påverkar hur människor jobbar och

arbetsplatsen ska underlätta korta, snabba och informella möten.

deras omgivning. Genom design som understödjer kundens affär kombi-

Det traditionella mötesrummet som ofta måste bokas i förväg gör det

nerar vi de analoga och digitala världar i en enhet som genererar värde.

krångligt att vara spontan. Vidare finns en rädsla hos oss människor inför
det formella mötet, menar man på Workspace, och ville istället slå ett

Workspace skapades för att utveckla framtida arbetsmiljöer. Vi införde

slag för allas inneboende kreativitet.

ett nytt perspektiv på design genom att placera användaren i centrum
och låta själva rummet påverka förändringen av verksamheten. Vårt

Akustiken är en central byggsten i konceptet. Därför byggdes The HUT

arbete har utvidgats från kontor till olika servicemiljöer. Vi skapar

helt av ljudabsorbenter för att maximera taluppfattning och skapa en

koncept för hur man utnyttjar rummet och kundens processer, vilket

lugn miljö. I Workspaces projekt fanns många lokaler med ett atrium med

förbättrar både användarupplevelse och hur varumärket upplevs.

högt i tak. Här erbjöd The HUT en möjlighet att ”sänka taket”.

Med rumsdesign främjar vi kundens strategiska mål och förändringstakt.

En annan förutsättning var mobilitet då arbetsplatsernas behov är i

Vi menar att modernisering bäst görs genom att se verksamheten

allt snabbare förändring. Mellanväggar av traditionellt snitt hämmar

från flera vinklar och med fokus på användarnas vardag. Därför

möjligheten att snabbt göra en förändring. The HUT är enkel att flytta.

finns på Workspace många specialister inom olika områden, allt från
affärsutveckling till servicedesign. Vårt mål är att utmana och förbättre

Slutligen ville Workspace skapa en produkt som var modulär precis som

våra kunders idéer.

LEGO. Ett objekt med en grundform som låter sig användas som en solitär, eller repeteras för att skapa en hel by. Det var också viktigt att kunna

Så föddes the hut

inreda med olika tillbehör och färger för en unik kundlösning.

På Workspace ställer man sig fortlöpande frågan, vad behöver våra kunder

Workspace vände sig till ett flertal producenter av kontorsmöbler och när

– egentligen? Många gånger finns det färdiga produkter eller lösningar

Götessons kom med sin version på rekordtid var The HUT född. Idag kan

man kan anpassa i det enskilda projektet. Men inte alltid. I början av

produkten fås i ett otal kombinationer. Med eller utan soffa, olika tyger,

10-talet diskuterades behovet av en bättre lösning för spontana möten.

belysning, etc. Workspace vision om behovet av ad hoc-möten har visat

Allt fler kontor och arbetsplatser byggdes med öppna landskap, därför

sig korrekt, något som förklarar The HUTs status som designprodukt idag.

behövdes avskärmade ytor för ett mindre antal mötesdeltagare.

WE WORK TOGETHER
För att kunna leverera en helhetstjänst inom akustik samverkar Akustikmiljö och
moderbolaget Götessons på många plan. Vi är representerade med kontor och
showroom på fyra olika ställen i Sverige – Falkenberg, Stockholm, Malmö och på
bilden Ulricehamn. Tillsammans levererar vi kompletta akustiklösningar för alla rum.

Götessons huvudkontor i Ulricehamn blev 2015 framröstat som
Sveriges tredje snyggaste kontor med Gert Wingårdh i juryn.

24 TV-STUDIO
TV2, Bergen

TV2
Ny studio

i Bergen
text

Anders Wennerström foto Pamela Hanné
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Fakta
TV2, BERGEN
TV 2 är en norsk reklamfinansierad tv-kanal som som går
att jämföra med svenska TV 4. Kanalen startade 1992 och
är en kommersiell kanal som erbjuder nyheter, aktualitetsprogram, sport och underhållning. TV2 har sitt huvudkontor i
Bergen men har även lokala sändningar från Tromsø, Bodø,
Trondheim, Ålesund, Hamar, Oslo och Stavanger.

Bergen är hemort för världsarvslistade brygghus och för norska TV 2.

Media City i Bergen är Europas
största mediacenter och huvudkontor
för norska TV 2. Vi besöker den nya
studion och intervjuar Kjetil Frugård
som arbetat med att sy ihop mötet
mellan arbetsflöden och teknik.
2017 hade det gått fem år sedan man sist hade byggt om TV 2:s
nyhetsstudio. Tidigt drogs planer upp för att göra ett omtag och det
var en lång rad nya behov som kom fram i ljuset.
TV 2-Gruppen som har huvudkontor i Bergen hade växt kraftigt. Inte
bara med nya TV-kanaler utan även med ägarskap till andra mediaföretag såsom det teknikfokuserade Vizrt, ett bolag som arbetar med
TV-grafik och kameraföretaget Electric Friends. Tankar växte också
fram att sammanföra alla mediaverksamheter i Bergen som helhet
för att skapa ett kluster. Totalt är 1.200 anställda samlade på de
45.000 kvm som utgör centret Media City Bergen, vilket gör det till
Europas största mediacenter.
Till vänster i bild: För att skapa lagom högt bakgrundssorl
i sändningarna inreddes studion med svarta NIVÅ
ljudabsorberande väggpaneler från Akustikmiljö. Med sitt
tredimensionella utförande tillförde NIVÅ ett dramatiskt
uttryck som passar nyheter. Stilen förstärktes av svart färg i
så kallat RAW-format där man låter kärnmaterialet synas.

Bygget stod klart sommaren 2017 och sändningarna från lokalerna
startade i november samma år. Tidigare satt TV 2-medarbetarna i tre
olika byggnader på sex våningsplan, något som försvårade kommunikationen mellan kollegorna. Det var svårt att bygga kultur och skapa
förutsättningar för de enkla lösningar som uppstår i vardagen när
människor möts.
– Jag får ofta höra kommentaren ”Vad kul att få så många nya
kollegor!” av journalister och andra som nu sitter gemensamt på bara
ett och halvt plan på 7.000 kvm, berättar TV 2:s Kjetil Frugård.
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TV 2:s Kjetil Frugård som varit en del av teamet bakom projektet.

Samtliga videoredigeringsbås består av The HUT från Götessons.

Tre videoskärmar ”inramade” med NIVÅ ljudabsorbenter. Används ofta av sporten.

Ankare Kjetil H. Dale presenterar eknominyheterna. Här uppdatering av laxpriser.

Lena Akselsson på Metropolis Arkitekter i Oslo ligger bakom planering
och inredning av kontorsdelar och själva studion gjordes av experter
in-house då TV 2 har tillgång till världsledande mediateknikbolag i
form av tidigare nämnda Vizrt och Electric Friends.

Tidigt i designprocessen med Metropolis Arkitekter ville man knyta an
till Bergen, en stad som är känd för de gamla husen från hansatiden
vilka är en del av UNESCOs världsarvslista. Det var grunden till att
använda den stiliserade ”stugan” The Hut som även passade in av rent
praktiska skäl. TV 2 hade behov av mötesrum som inte är så formella
då hela konceptet med det öppna landskapet syftar till att skapa möten
medarbetare emellan. Tack vare sina ljudabsorbernade egenskaper
används även The Hut för specialfunktioner, exempelvis sitter videoredigerare i var sin stuga utan att bli störda av omgivningen.

Kontoren
Runt den centralt placerade TV-studion finns kontorsplatser och
mötesrum för de cirka 350 medarbetarna. En 100 meter lång röd
löparbana, vilket är en referens till kanalens sportsändningar,
sträcker sig längs hela våningsplanet och fungerar som företagets
blodomlopp. De flesta medarbetarna har ingen egen arbetsplats, man
slår sig ner där det finns plats i det öppna kontorslandskapet.
På många ställen i lokalen finns skåp för jobbmaterial och privata
tillhörigheter då man jobbar efter modellen med så kallad clean desk.
Olika specialfunktioner har särskilda platser, men vanligtvis sätter sig
folk i olika grupper som passar deras fackinriktning.
Arbetsmodellen med öppet landskap och fri placering kräver också
särskilda mötesrum, något som det är gott om. Som en hyllning
har kanalens mest populära TV-program fått ge namn åt de olika
rummen. Farmen, Dag, Idol, och andra rum ligger i anknytning till
”löparbanan” och pryds av jättelika bilder från programmen.

Att öppna kontorslandskap ställer krav på akustiken kom inte som någon överraskning för kontorets designteam vilket gjorde att man redan
på planeringsstadiet planerade in en lång rad åtgärder. Kontorsdelen
har ett golv med mjuk matta för att dämpa fotsteg och taket består av
traditionella ljudabsorbenter vilka får stor effekt tack vare dess storlek.
Takabsorbenterna kompletterades med åtgärder fokuserade på vissa
”hot spots” med särskilt utmanad akustik.
– För att sätta en mer dramatisk stil valdes den svarta ljudabsorberande väggpanelen Nivå som har en 3D-effekt. Absorbenten från
Akustikmiljö används genomgående i både kontor och TV-studio,
säger Kjetil.
Vid de enskilda arbetsplatserna har man valt en kombination av ljud-

En sprinterbana löper som en nerv genom hela lokalens
längd, något som ska påminna om att sport är en viktig
del av TV 2:s programutbud. För att minska buller i
korridor används olika typer av ljudabsorbenter i form av
print-tavlor och väggpaneler. Här NIVÅ från Akustikmiljö i
samma utförande som i studiomiljön.
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absorberande golv- och bordskärmar.
– Hur man vill sitta är väldigt personligt. Vissa paxar alltid en plats
med bordsskärm, andra vill ha en rejäl golvskärm bakom ryggen som
fungerar som en mellanvägg, säger Kjetil.

TV-studion
Efter fem år med samma typ av studiomiljö ville TV 2 få en ansiktslyftning. Och många av kompetenserna fanns redan på plats tack vare
kunskaper in-house eller via de delägda bolagen inom koncernen.
Man ville använda studion mer aktivt där nyhetsankare och gäster
kan använda olika skärmar som visualiserar nyheterna snarare än
att man klipper in filmade inslag. Studion skulle även ha en centralt
placerad nyhetsdesk där vi som tittare bjuds in att se det redaktionella
arbetet, åtminstone i bakgrunden. Man beslutade sig därför för att
strunta i den klassiska studiomiljön där inget naturligt ljus eller ljud
från redaktionen kommer med i sändningen.
– Givetvis kan man inte ha störande ljud i sändning och programledarnas tal måste vara tydligt och klart. Därför valde vi att använda
ljudabsorbenten Nivå av samma typ inne i studion som ute i kontorsdelen. Man ser dem både i fondväggar och som inramning till olika
skärmar som visar TV-grafik, berättar Kjetil.
Att TV-tekniken flyttat ut i redaktionsmiljön där journalister sitter och
jobbar skapar naturligtvis en del problem. En unik lösning är de nya
robotkamerorna som det egna företaget Electric Friends tagit fram.

Här har man arbetat mycket med att dölja kamerarälsen som man till
och med kan gå på. Inga lösa sladdar finns, allt är inkapslat i roboten
som kan styras manuellt eller vid programmeringen av sändningen.
Nyhetsankare kan röra sig fritt i studion och följs av kameran när man
visar förklarande grafik på skärmar eller när man gör en intervju.
– Det är inte farligt att bli påkörd av en kamera men folk känner sig
ändå tryggare när de kan se en röd lampa i toppen av kameraskåpet
som visar vilken kamera som ligger i sändning, säger Kjetil och
fortsätter.
– Idag kan vi till exempel visa en gallupundersökning på en lång
videovägg som presentatören passerar. Programledaren kan sedan gå
vidare till en annan del och använda en bildskärmsvägg för att virtuellt förstora upp en del av grafiken och föklara detaljer mer ingående.
Hela poängen med studion är att låta programledaren på ett
avslappnat sätt få tillgång till en rad olika verktyg för att presentera
nyheter på bästa sätt.
Kjetil menar att man under projektet lärt sig vikten av att kartlägga
arbetsmoment och processerna bakom. Exempelvis vet vi idag att det
behövs ett större avstånd mellan projektbord och funktionsplatser.
Vidare behöver vi tillföra zoner i kontoret för att ytterligare
koncentrera mötet mellan medarbetare inom olika specialområden.
– Team behöver exempelvis kunna boka en zon, så det gäller att
hitta en avvägning mellan så kallad activity based seating och att
kunna jobba ihop i effektiva grupper, avslutar Kjetil Frugård.

Kontorsdelar har mjuka mattor och ljudabsorberande skärmar vid varje
arbetsplats. Men mest anmärkningsvärt, en vidunderlig utsikt över Bergen.

TV-grafiker gör i ordning ”lax-pris-grafiken”. Redigeringsbås i bakgrunden.

Mötesrummen har namn efter kanalens mest populära tv-serier.

Ekonomijournalisten Piotr Wingaard förbereder sig för sändning.
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Robotkameran konstruerad av TV 2:s dotterbolag Electric Friends rör
sig ljudlöst på rälsen. Videoskärmar nära taket visar sändningar från
TV 2:s totala kanalutbud. Allt för att skapa en känsla av autenticitet –
vi tittare får vara med vid nyhetsdesken. Svarta NIVÅ ljudabsorbenter
från Akustikmiljö på bakre vägg i nyhetsstudion.

30 AKUSTIKLÖSNING RACKETHALL
Padel Zenter, Årsta

Världmästaren i padeltennis, Fernando Belasteguin och Zlatan Ibrahimovic spelar dubbel på invigningen av Padel Zenter i Årstad, Stockholm.

När Thomas Sandström och Zlatan Ibrahimovic bestämde sig för en satsning på den
nya racketsporten i Årstad visste man en sak:
Ska det göras, så ska det göras ordentligt.
”Det är en dröm som går i uppfyllelse. Padel
är en sport på frammarsch och därför är det
stort för mig att kunna erbjuda en modern hall
med de allra bästa förutsättningarna för alla
att spela, för både proffs och nybörjare”, sa
Zlatan till Expressen tidigare i år.
Padel Zenter i Årsta huserar i ett ombyggt
gammalt lagerhus vilket har haft både för
och nackdelar. Den viktigaste fördelen var att
det inte var något problem att få till en hög
takhöjd, något som sporten bygger på.
Thomas som har spelat mycket tidigare
och sett andra banor och deras brister ville

med Padel Zenter åtgärda dessa brister. Han
sammanfattar fyra punkter som måste vara i
absolut toppklass innan arbetet kan gå vidare
med att förbättra detaljer.
Banorna
På Padel Zenter i Årsta finns nio banor och
en center court av absolut toppkvalité. Alla
banor är godkända för spel på högsta internationella nivå. Banorna är levererade av det
företag som även bygger banorna för World
Padel Tour.
Högt i tak
Med hela 12 meter upp till tak hanteras alla
krav även för professionella turneringar. Det
ligger också en trygghetskänsla som spelare

att veta att lobbar inte är några problem
menar Thomas.
Belysning
Belysningen håller högsta internationella
klass med ett högt Luxtal och är speciellt
byggd för idrott med optimerad ljusspridning och minimerad bländning. Belysningen
är också viktig med tanke på det höga taket
då bollen även vid höga slag inte ska kunna
hamna i skugga.
Akustik
Thomas har vid spel i andra hallar blivit
störd av buller och dålig akustik. Padeltennis är en sport med hårda racketsmällar och
skrik mellan medspelare (padel spelas alltid i
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LÄTT Bygelabsorbent täcker hela innertaket. Till vänster syns STORPRINT, här med anläggningens namn.
Båda produkter från Akustikmiljö.
Padeltennis är en social sport som alltid spelas i
dubbel eller mixed dubbel.

dubbel) vilket ger höga ljud. I Sverige spelar
vi ofta inomhus på grund av klimatet, och i
kombination med att banorna omges av fyra
glasväggar, förstärks bullret ytterligare. För
att ta hand om buller som reflekteras mot
innertaket har man använt bygelabsorbenter
i taket, en praktisk lösning då ljudabsorbenterna kan monteras in i mellan andra
installationer såsom befintliga fläktsystem
och takkonstruktion. På Padel Zenter finns
även ljudabsorbenter med printmotiv som ger
inspiration och lyfter varumärket visuellt.
Resan för Padel Zenter fortsätter med nya
anläggningar runt om i Sverige. Näst ut
är Jönköping men fler orter är planerade.
Vi fortsätter medPadel Zenters idé om att

bygga större anläggningar med minst åtta
banor där padelsporten sätts i fokus, berättar
Thomas.

Fakta
PADELTENNIS
Padel är en racketsport som kan ses som en blandning
mellan tennis och squash. Padel är en av världens
snabbast växande sporter. Det är lätt att lära sig och
roligt att spela. Det är till exempel Spaniens näst
största sport efter fotboll. Reglerna sattes i början
av 70-talet och 1991 bildades International Padel
Federation. Sedan 1992 arrangeras världsmästerskap.

Thomas Sandström

Padel spelas på en 10×20 meter stor plan med ett nät
i mitten, precis som i tennis fast mindre. Till skillnad
mot tennis använder man sig av väggarna i likhet med
squash. Runt planen löper en 2,5 meter hög glasvägg
och över den ytterligare 1 meter galler.

32 SKOLBESÖKET
Brømsø kommun, Norge

M a ndag	

Tirsdag	

ro för elever och l är are

Bremnes ungdomsskole
en aktiv kund under hela projektet och skapade tydliga kravspecifikationer vilket gjorde projektet enklare och tydligare för de andra aktörerna.
Skolan är uppbyggd kring ett nav i form av ett auditorium med en
social yta samt tillhörande bibliotek och matsal. Runt den centrala
delen finns ligger lärarrum och skolsalar som nås via en lounge.
Redan i upphandlingen fanns lagkrav på akustiken. För skolsalar
finns en färdig standard för exempelvis efterklangstid, något som
delvis löstes med hjälp av akustiktak i alla rum.

Bremnes ungdomsskole rymmer 450 elever i åldrarna 13–16 år.

”Den finaste skolan vi har sett!” säger många besökare till Rektor Hans Arnevik.

lunsjpause

Nybyggda Bremnes ungdomsskole var efterlängtad i Bømlo kommun då den ersatte en sliten byggnad från 1965. Planeringen för en ny
grundskola startade redan år 2000 och både renovering av den gamla
skolan eller nybyggnad diskuterades i kommunen innan beslutet togs
om att bygga en helt ny skola. Man valde att placera skolan i ett område
där det redan fanns förskola, gymnasieskola och idrottsanläggningar.
Våren 2018 stod skolan på 5.300 kvm redo att tas i bruk av skolpersonal och de cirka 450 eleverna. Efter två terminer på skolan är man
väldigt nöjd med lokalerna. En framgångsfaktor var att skolledningen var

//ukeplan

Ovanför auditorium/trappa finns bibliotek och lunchrum. Den hängande svarta
”gardinen” är en motorstyrd ljudabsorbent som kan täcka hela glaspartiet.

Lounger för elever: Den gemensamma ytan utanför klassrummen är en plats för umgänge och skolarbete. Här dominerar en
mjukare och lekfullare stil, inte minst i form av den lilla ”hytten”
(The HUT) från Götessons. ”Det finns något otroligt mysigt med att
kunna krypa in i en lugn miljö, tycker våra elever”, berättar rektor
Hans Arnevik. Eleverna har också tagit stolarna, tygklädda Office
Ballz från samma leverantör till sina hjärtan. Man ser det på att de
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Onsdag	

Torsdag

The HUT och Office Ballz har varit elevernas favoriter från första början.

Ljudabsorberande 3D-vägg, NIVÅ från Akustikmiljö. Här klädd med grå textil för
ett mer ombonat uttryck.

Inredning i lekfull och modern stil passar eleverna bra. Här ovanligt prydligt
ställda Office Ballz framför The HUT, båda produkter från Götessons.

rullas runt efter olika sociala grupper som uppstår. ”Det är festligt att
se hur barnen ordnar sitt eget vardagsrum med hjälp av våra lekfulla
möbler”, säger Hans.

som även används som en privat anslagstavla av den enskilde läraren.
Absorbenten ger med sin tredimensionella design en egen känsla
menar Hans.
Inredningsdesignen av Hildegunn Senneseth på Rambøll i Bergen
har verkligen blivit lyckad sammanfattar Hans Arnevik. Den mjukare
och mer textila stilen hon föreslog passar en skola väldigt fint.

LÄRARRUM: Varje sektion har sin egen avdelning med arbetsplatser
för lärare i modern stil med bra stolar och höj- och sänkbara bord. På
väggen sitter genomgående ljudabsorbenten NIVÅ från Akustikmiljö

34 MUSIKSTUDIO
Argle Bargle

Louise Hoffsten och Stefan Örn under inspelning av låtar till TV4s Så mycket bättre. I bild syns klassiska Gretsch (trumset) och Fender Rohdes stage piano MK1.
Ljudabsorbenter och inredning från Götessons och Akustikmiljö.
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Wow! Vad skönt att få komma till en studio som är så avslappnat
mysig och trevlig att spela in i – ja att bara vara i. Så säger Louise
Hoffsten, aktuell i TV4s musikprogram Så mycket bättre om nyligen
färdigställda Argle Bargle. Studion drivs av Stefan Örn och har gjorts
i ordning som en optimal arbetsplats för hur musik skapas idag.
Modern musik görs inte längre i studios med jättelika mixerbord i
nakna lokaler. Istället ställs högre krav på komfort, att det ska vara
en kreativ arbetsplats. Akustik fick en pratstund med Louise om
studios, musiken och hur hon arbetar idag.
Vilka är dina inspirationskällor och vad lyssnar du på idag?
Trist nog får jag erkänna att det är samma musik som när jag var 17
år. Jag jobbade i en skivaffär som min
pappa ägde, och nu pratar vi på den
tiden då man inte hade tillgång till all
musik, hela tiden. Led Zeppelin, blues,
ja det är mycket musik jag inte verkar
kunna slita ut.

samtliga låtar för TV-programmet här och ibland var vi väldigt många
i studion samtidigt. Så att studion är trivsam är otroligt viktigt. Bara
en sak saknas, det som sitter i väggarna. Jag har spelat in i ryktbara
studios i både Memphis och Stockholm, exempelvis i Polarstudion och
Atlantis. Känslan av att stora artister har jobbat där betyder mycket.
Men Stefan är på väg så det är väl bara en tidsfråga.
Har du något favoritljud/sound?
Jag gillar det lite rockigare soundet men som sångerska måste jag
ändå säga ”rösten”. I Så mycket bättre var det en otrolig känsla att
höra så olika röster och hur de låter. Tänker på själva klangen i till
exempel Albins (Lee Meldau) och Linneas (Henriksson) röster! Och
hur man behandlar tystnaden i
musiken, det är då det svänger
och kontrasterna kommer fram!
Rösten är också det känsligaste
instrumentet, du ska veta att det
var nervöst att sjunga de andras
låtar. Tänk själv. Att spela covers när
orginalartisten sitter där och lyssnar!

Så

Mycket
Bättre
ljud

Hur fungerar studioarbetet och ditt
musikskrivande idag?
Förr var studioarbetet mycket mer tekniskt. I studion fanns dyra mikrofoner
och mixerbord som var svindyra. Jag
var tvungen att vara väldigt förberedd
då studiotimmarna var dyra.
Idag sker så mycket på dator. Vilken
tonåring som helst med rätt kunskaper
kan i princip spela in musik som kan
slå i hela världen. Då är det andra saker
som blir viktiga med studiomiljön.
Nu för tiden skriver man låtar även i
studion. Och då är det extra viktigt
att man orkar vara på plats under
lång tid utan att bli trött i huvudet.
Här kommer givetvis en bra akustik
in i bilden. Jag har även en make som inte tål störigt ljud utan att
hjärntröttheten sätter in, så jag gillar bra akustik överallt!
Själv har jag även fått utveckla nya metoder i studion för att föda
fram min musik. Har MS sedan länge så gitarrspelet är det inget
vidare med. Jag sjunger och spelar upp ljudsnuttar hur jag vill att det
ska låta för Stefan och andra musiker. För sången, det har varit min
styrka hela tiden.

Stefan Örn om studion
Argle Bargle ligger dolt för omvärlden på Dalagatan i Stockholm. Man
kommer in via lummiga innergårdar
och in i en egen värld, en musikbubbla, berättar Stefan Örn.
Studion fungerar väldigt bra att
skriva låtar i eftersom den är så
ombonad att man trivs. Och här
kommer en bra studioakustik in i
bilden, fortsätter Stefan. Under studiobygget hjälpte Akustikmiljö mig
att få till en bra grundakustik med
ljudabsorbenter i tak och väggar.
Sedan tillförde vi extra absorbenter
för att kontrollera ljudvågor i vissa frekvenser.
Något som verkligen gett ett lyft till känslan är att jag kunde
välja färg och form på flera av de kompletterande absorbenterna
så de sticker ut visuellt. Det handlar om en riktigt fräck fondvägg
med 3D-känsla och matchande gardiner samt skärmar med snyggt
printmotiv som jag kan flytta runt efter behov. Jag ville också jobba
med ergonomin eftersom det blir en hel del sittande när jag jobbar
på datorn. Och jag kan verkligen rekommendera OFFICE BALLZ från
Götessons, den stärker core-musklerna så att man inte blir en sådan
där typisk soffpotatistekniker, avslutar Stefan med ett leende.

i Argle Bargle Studio

Hur ser en drömstudio ut?
Stefan har kommit långt med sin studio! Det finns en sådan skön
atmosfär som gör att jag känner mig helt trygg. Vi har ju spelat in

Fakta
LOUISE HOFFSTEN

Fakta
STEFAN ÖRN

Louise Hoffsten fick sitt stora genombrott 1993 med hitlåtar som ”Let the best
man win” och vann samma år både Grammis och Rockbjörnen som bästa kvinnliga
artist. I år släpptes hennes tjugonde album, ”Röster ur mörkret” som handlar om
livet på skuggsidan. På 90-talet fick Louise diagnosen MS (multipel skleros) och
har blivit en förebild för många genom sitt sätt att arbeta vidare trots sjukdomen.

Stefan Örn är en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare och producenter,
känd inte minst från sina framgångar i Melodifestivalen där han arbetat med
artister som Carola, Loreen och Louise Hoffsten. Stefan har även jobbat
tillsammans med Anders Bagge och gjort musik för bland andra Madonna, Janet
Jackson, Céline Dion och Enrique Iglesias.

STORPRINT
Stora ljudabsorberande bilder
utan skarv i eget format

