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På sidan 08 träffar vi personerna
bakom Studio Padel och ett antal
ägare av padelhallar. Hur har de
hanterat en explosiv utveckling
med fler än 1/2 miljon utövare?
Och hur tänker de kring att bygga
hallar spelarna trivs i?

Sidan 18. Vi besöker nybyggt
fritidshus i Halland baserat på
idéer om Shinrin-yoku eller
skogsbad på svenska. Akustikmiljös Andreas Hultfeldt berättar
om lösningar som möjliggjorde
god akustik.

24
På sidan 24 intervjuar vi Aksel
Alvarez Jurgueson, ansvarig för
metodik på White Arkitekter i
Uppsala. Han berättar om
Celsius, ett unikt BIM-projekt som
bland annat omfattade ett atrium
med 1310 ljudabsorbenter.
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n uppochnedvänd
värld! Det gångna
årets pandemi ställde
många saker på sin spets. Hur
kan vi leva och arbeta under helt
nya förutsättningar? Trender som
redan kunde anas har förstärkts och
kommit för att stanna.
För oss som arbetar med att skapa funktionella
och vackra miljöer är det en spännande tid som
kräver nya produkter och lösningar.
Möten över video är idag ett naturligt sätt att
mötas på. Akustikmiljö har en lång erfarenhet av
att förbättra akustiken i såväl större konferens- och
mötesrum som att utforma mindre utrymmen på
sätt som är anpassade just för videomöten. Vi menar
att en bra akustik helt enkelt är nödvändig för att
göra träffen så effektiv som möjligt.
Allt fler arbetar från hemmakontor, ofta vid
köksbord som inte är anpassat för yrkeslivet. Vi får
därför fler förfrågningar från företag som söker
akustiklösningar, inte bara till den formella arbetsplatsen, utan även till hemmiljö eller till lokalt
cooffice där de har sina medarbetare.
För att ytterligare vässa vårt erbjudande har vi
på Akustikmiljö breddat vårt sortiment med bland
annat gardiner och mattor – vi inreder det kompletta rummet.
I en tid av isolering blir mötet människor
emellan allt viktigare. Det är kanske därför som
padelsporten exploderat med över en halv miljon
utövare vilket gör den till en av de största folksporterna. Här i tidningen kan du läsa om vårt bidrag
till sporten – att skapa padelhallar som är trivsamma att vistas i, med god akustik och trevliga
biytor runt banorna som bjuder in till ett skönt
”häng” med vänner och spelare.
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
fotograf Pamela Hanné
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 privatpersoner och
uppdragen sträcker sig från reklam och
modemagasin till porträtt och fotokonst
för inredning.
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Bättre ljud i Petters & Samis studio

GöteborgsOperan får nya scener

Artisterna Petter och Sami vände sig till Akustikmiljö för en bättre arbetsmiljö i sin

Akustikmiljö har tidigare fått förtroendet att skapa en god arbetsmiljö för musikerna

studio. Fokuset låg helt på att skapa den bästa akustiken i producentstolen. ”Det är

i GöteborgsOperans övningslokaler, något som uppnåddes med hjälp av tygklädda

verkligen häftigt att det märks en sådan enorm skillnad på något som är så diffust

SINGLE från Akustikmiljö. För att förbättra akustiken i två nya blackbox övnings-

som ljud”, berättar Petter. ”Nu kommer vi helt klart att orka sitta längre i studion utan

salar/scener har man anlitat akustiker från Artifon. I projektet har Akustikmiljö

att bli helt slut och att vi får renare ljud på det som spelas in akustiskt är såklart

tagit fram en skräddarsydd version av EcoSUND med en extra tjock ljudabsorbe-

toppen.” Akustikmiljö satte in NIVÅ takabsorbenter direkt ovanför bordet och tio

rande kärna i svart Raw Edition, dvs utan textil yta där ljudabsorbenten är synlig.

väggabsorbenter NIVÅ vilket gav en god akustik. Samis problem med 60 Hz löstes

Lösningen ligger i linje med operans miljömål då EcoSUND-materialet till hälften

med Varitune V-4, Basabsorbenter. För att komplettera studions design och akustik

består av återvunnen PET. Projektet omfattar även så kallade Helmholzresonatorer

pryds väggarna av stora PRINT med naturmotiv.

vilka kan liknas vid inverterade högtalarlådor stoppade med ljudabsorberande
EcoSUND.

Petter och Sami i egna studion.

På GöteborgsOperan är en perfekt ljudmiljö av yttersta vikt för att kunna skapa konst.

Lagermiljö med god akustik

Akustikmiljö på Novo Nordisk LIFE

De allra flesta förstår vikten av en bra arbetsmiljö för sina anställda och det

I samarbete med GHB Landskapsarkitekter och COWI håller Vilhelm Lauritzen Arki-

mervärde bra akustik ger besökare i kommersiella lokaler. Samtidigt finns andra

tekter nu på med att utveckla och designa utbildningscentret LIFE i danska Lyngby.

typer av lokaler vi inte tänker på som även de har en orimlig ljudmiljö: källare,

Det är Novo Nordisk Foundation med mobila laboratorier och digitala satsningar

kulvertar och lager för att ta några exempel. Akustikmiljös ägare Götessons ville ta

som ska distribueras över hela Danmark. Byggnaden som är under byggnation utgör

sig an devisen om att ”leva som man lär” och bestämde sig för en akustikåtgärd i sitt

huvudkontoret för LIFE-organisationen. Målet är att fungera som ett centrum för

höglager vid huvudkontoret i Ulricehamn. Höjdlagret har en stor volym som agerar

utveckling av naturvetenskapliga ämnen i danska skolor. Gemensam nämnare för

som klanglåda med långa efterklangstider. Lösningen blev LÄTT bygelabsorbent

alla delprojekt är att de är baserade på olika vetenskapliga experiment. Akustikmiljö

som kan monteras styckvis vilket innebär att man inte behöver ta hänsyn till

har blivit utvalt som leverantör av en mängd akustikförbättrande lösningar och

befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar och belysning.

produkter vars syfte är att gynna lärande genom en bättre ljudmiljö.

LÄTT Bygelabsorbent på väggar och tak i Götessons höglager i Ulricehamn.

Exteriör bild av LIFE, Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

RESTAUR ANG TITUS TAPAS

Restaurang Titus Tapas på Hotel Tylösand behövde en
bättre akustik för att göra miljön behaglig för gäster.
Lösningen blev ett välvt innertak av träribbor med
integrerad belysning och 200 kvm ljudabsorbenter.

foto

Pamela Hanné

text

Anders Wennerström

Välvt akustiktak
HOTEL TYLÖSAND
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RESTAUR ANG TITUS TAPAS

Hotel Tylösand är ett resorthotell som hämtar sin kraft
från västerhavet.
Restaurangbild vänster:
Integrerat LED-ljus i
ljudabsorberande innertak
med utsikt över Kattegatt.

V

I SITTER i senaste restaurangtillskottet, Titus Tapas, och talar med

frågor som kom från olika håll, såväl från fastighetschef som från restaurangsidan.

hotellchef Elisabeth Haglund. Atmosfären är avslappnad och medan

Vågformen hade vi fått visualiserad i 3D-program men det var en stor hjälp att

gästerna spanar ut över en av Kattegatts bästa havsutsikter dukas olika

Akustikmiljö tog sig tid att bygga en fysisk modell som förklarade hur allting skulle

smårätter influerade av såväl Huesca som Harplinge fram på borden. Restaurangen

fungera. De hade även en tidplan för genomförande och montage så redan från

har fått ett nytt innertak signerat Akustikmiljö med en välvd vågform som passar

början visste vi hur vi var tvungna att anpassa vår verksamhet, avslutar Elisabeth

rummets utformning och knyter an till havet. Taket är byggt av träribbor och har

Haglund.

integrerad beslysning med släpljus och downlights. Hemligheten bakom den
fina akustiken är cirka 200 kvm ljudabsorbenter som är dolda bakom en svart
akustikduk som kan anas mellan ribborna.
– Tidigare låg här en betydligt mer lågmäld matsal med avsmakningsmeny. Nu

Hur tänker man som beställare av större projekt till en restaurang som ska göras om?
– En stor utmaning är att stora restaurangprojekt går att likna vid att ”bygga på
flygplanet i luften” i meningen att det här är en verksamhet som är igång. Därför

när den ska passa för större sällskap och ett ledigare sätt att umgås förstod vi

är noggrann planering och snabbt utförande viktigt. I det här projektet hade

att ljudmiljön inte skulle göra det trivamt att gästa oss, berättar Elisabeth. Idag

jag stor hjälp av fastighetschef, restaurangchef och Akustikmiljö som var med i

kan man höra varandra bra även när andra gäster talar och skrattar och musiken

projektet från start till slut. Det var många saker som skulle fungera ihop; eldrag-

är på.

ning och belysning, brandlarm, ventilation, musik och akustik. Akustikmiljö hade
till och med tips om städ och underhåll som är viktigt i och med att en restaurang

Men vi backar bandet och till frågan: Varför är ljud, musik, akustik så viktigt för

måste ha kontroll på miljö och hälsa. Och slutligen, det ska vara vackert och väcka

Hotel Tylösand?

positiva känslor vilket är en röd tråd i all vår verksamhet. Jag tycker att vi har

– Hotellet har alltid haft en stark koppling till havet med vågor och vind som våra

lyckats.

gäster uppskattar, inte minst badgästerna på sommaren eller spa-besökare året
om. Men den stora förändringen kom med de nya ägarna Per Gessle och Björn
Nordstrand som tog över Hotel Tylösand 1995. De nya ägarna hade ett helt annat
fokus på såväl det affärsmässiga som på konst och musik. Runt om i hotellet hänger
konst i alla former, ofta inköpta av Per Gessle själv. Vi lägger också stor vikt vid att
all musik ska tillföra något till varje avdelning, att gästen ska få en upplevelse som
väcker känslor! Vi spelar inte samma musik i alla fyra restauranger och givetvis inte
heller i spa-avdelningen där musik varvas med naturljud. Nattklubbar och barer är
även de helt egna kapitel.
Kan du berätta om själva projekttiden?
– Redan från start kändes allt väldigt tryggt. Akustikmiljö hade svar på alla

FAKTA
HOTEL TYLÖSAND
Ett resorthotell där hotellet är reseanledningen med 200 anställda (400 anställda
under sommarsäsong), 230 rum, 4 restauranger, spa, gym, barer och nattklubb
samt ett av sveriges största konstgallerier. Hotellet fyllde 100 år under 2020 och
erbjuder en unik miljö vid kanten av Kattegatt.
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Lars Nordin
Konstnären Lars Nordin är inte bara en av galleriets grundare utan också en konstnär
i sin egen rätt. Lars äger världens största privata samling originalbilder av Greta Garbo
och beskriver sin konst:
– Jag har producerat ett 100-tal abstrakta målningar, och har fotograferat
10 000-tals bilder i mitt eget uppbyggda bildarkiv som jag ständigt rotar i. Jag utgår
alltid ifrån mitt eget måleri, egna illustrationer, spännande graffiti eller egna fotografier
som jag sedan blandar upp med små originaltexter, diverse handskriven information
(ofta taget från baksidan på originalbilderna). Därefter matchar jag detta material med
någon, eller några Garbobilder från mina samlingar som bearbetas på olika sätt för att
skapa en ny verkshöjd och en ny kontext.

Nordic Art Signature Series
Lars är en av konstnärerna i Akustikmiljös och Götessons satsning Nordic Art Signature
Series där akustik möter konst. I serien deltar en rad etablerade konstnärer vars
verk levereras tryckta och inramade på ljudabsorberande tavlor. Konstverken i serien
är i begränsad upplaga för ökad exklusivitet. Format är beroende på konstverkets
utformning.
Foto: Lars Nordin med ett av sina verk i mixed media med Garbo i fokus.

P

Å HOTEL TYLÖSAND finns även Galleriet Tres Hombres Art som grundades
i slutet av 80-talet av Per Gessle och Lars Nordin. Galleriet är idag en av
landets mest välkända aktörer inom fotokonst. På 23.000 kvadratmeter

väggyta visas konstverk från världsberömda fotografer så som Albert Watson, Terry
O’Neill, Anton Corbijn, Mary McCartney, Markus Klinko, David Yarrow men även en lång
rad nationella fotografer.
Utöver en stor samling av fotografiska verk visas även måleri, skulptur och grafik av
nutida skandinaviska och internationella konstnärer. Galleriet är i ständig förändring och
för tillfället hänger cirka 400 verk runt om på hotellet. Merparten av dessa är till salu
eller går att skaffa fram (dvs vid upplaga/edition). Du behöver inte vara hotellgäst för att
besöka galleriet, som är öppet dygnet runt med undantag för vissa lokaler. Konsthäften
finns att hämta i receptionen och visningar går att boka via gallerist.

Hotel Tylösand rymmer en av Sveriges största samlingar av konst.

Jonathan Borofsky
Male Aggression
Mick Rock
David Bowie Life on Mars

Morten Qvale
Grand Central station
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TEMA: PADEL

text

Anders Wennerström foto Johan Götesson & Pamela Hanné

Bra akustik ger resultat
Med bra ljudmiljö skapas förutsättningar för alla
att prestatera på topp.

PON Active Padelcenter i Veddige. Bild från
anläggningens caféyta.
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På PON Active Padelcenter sitter färgmatchade LÄTT från Akustikmiljö i taket. Alla ljudabsorbenter i
svart Raw Edition där absorbenten inte är klädd i tyg utan fullt synlig med sin värmebehandlade yta.

När Söndrumshallen bytte banor
av filt mot modern hardcourt blev
oljudet olidligt. Problemet åtgärdades med LÄTT från Akustikmiljö.
På bild ser vi Sofia Arvidsson, fd
svensk stjärna på WTA-touren.
Världsettan i padel, Juan Lebrón,
var på besök i Söndrumshallen. Jag
förstår vikten av bra padelhallar
med tanke på klimatet, särskilt vintertid, kommenterade Lebrón.
Niklas Edin till höger med parhästen Fredrik Nordin leder landets största kanal för padelsport. Niklas
menar att utvecklingen går alltmer åt padelhallar som upplevelsecenter där akustiken spelar en stor roll.

M

ED 2 MILJONER visningar
och 17 tusen prenumeranter är Studiopadel Sveriges
största kanal för padelsport. Sändningarna på Youtube började som en
kompisgrej hemma i Sundsvall men
har idag blivit en heltidssyssla.
Studiopadel har varit med om
padelsportens hela resa, från exotisk
specialsport till en av landets största
folksporter med cirka 1/2 miljon
utövare. I takt med att sporten växer
med nya utövare ställs även ökade
krav på padelhallarna, menar Niklas
Edin.
– I början byggde allt på ren entusiasm, ett högt industriellt plåtskjul

med padelbana i mitten kantad av
sprängsten räckte. Man var så tacksam
att det fanns någonstans att spela!,
säger Niklas.
Idag finns drygt 2000 padelbanor i
Sverige och det tillkommer hela tiden
nya. Niklas tror ändå utvecklingen
kommer gå mot hallar som erbjuder en
större och trevligare totalupplevelse.
Niklas tror det kommer en tid när
spelare kan välja var de vill spela med
tanke på den stora utbyggnaden. Padel
är en social sport där man vill ha en
fin miljö före, under och efter spel med
sina medspelare.
– Hede padelcenter i Kungsbacka

”Spelarna gillar
att hänga med
varandra och
umgås vilket ökar
kraven på en
trevlig miljö.”
Niklas Edin på
Studiopadel

är ett bra exempel på hur man tagit
ut svängarna med allt runt omkring
banorna; växter, möbler och ljus, caféverksamhet. Jag tror vi kommer att se
många äldre hallar göra nysatsningar
på det.
– En annan hygienfaktor är akustiken. Trots spel på alla banor hör man
ändå vad alla säger, avslutar Niklas
Edin.
TIDNINGEN AKUSTIK BESÖKTE ett antal padelhallar i Västsverige som gjort
sig kända för att erbjuda en större
upplevelse för såväl elitspelare som
amatöridrottare. Vi talar med ansvariga på idrottsanläggningarna.
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TEMA: PADEL

Över: LÄTT bygelsaborbent från Akustikmiljö skimmrar i blått tack vare ljusets reflektion från de blå banorna. Under: Sportshop byggd av padelstolpar.

”Ska kännas som ett hotell”, Bernt
Mathiasson, delägare Hede Padelcener.
Hede padelcenter i Kungsbacka drivs av
tre entreprenörer som ville jobba med
något de har passion för. En viktig sak
för Hede var en central placering vilket
ökar tillgängligheten, något som hjälper till inte minst på ungdomssidan.
– Vi ville ge spelarna känslan av att
de besöker ett hotell snarare än en kall
idrottshall. Receptionen är bemannad
från 07.00 och i omklädningsrummen
har vi skönhetsprodukter från Maria
Åkerberg bara för att ta två exempel
på hur man kan skapa hotellkänsla,
berättar Bernt. För att skapa en helhet
i toppklass sattes fokus på ljud, ljus,
klimat och design.

På Hede Padelcenter har alla lokaler en ombonad och möblerad känsla – reception, entresol, området kring banor, omklädningsrum och konferensrum. På bild: Inbjudande läktare
för publik och spelare.

Ljud: Padel är en bullrig sport. Särskilt
när den som i Sverige så ofta spelas
inomhus.
– Vi kontaktade Akustikmiljö som
lotsade oss igenom processen. Idag
har vi ett innertak med vita absorbenter som tack vare ljusreflektion från
banorna skimrar i en vacker gråblå
ton. I omklädningsrum har vi lyft
in växtlighet även i det ljudabsorberande taket för skapa en ombonad
känsla. Vid en möblerad entresol
har vi gigantiska ljudabsorberande
printtavlor, bland annat för våra
sponsorer. Tygvepor löper från golv
till tak och hjälper till att skapa en
varm stämning. Vår hall tillhör idag
toppskiktet när det gäller akustik.

Ljus: Hede lånade Zlatan Zenters idé
med hängande takbeslysning som
efterliknar dagsljus. En fin detalj är att
belysning dimrar ned till 20% vilket
gör att spelare inte störs av att en
grannbana släcks.
”Vårt mål med
Hede Padelcenter
var Extra Allt”
Bernt Mathiasson,
delägare Hede
Padelcener

Klimat: Anläggning med silvermärkning håller temperaturen mellan 19
och 23 grader. Hög luftväxling ser till
att luftkvaliteten alltid är god.
Design: Alla sidoutrymmen i hallen
såsom omklädningsrum, café, shop
och entresol har generöst med möbler,
växter och textilier för att skapa en
ombonad känsla.
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Över: STORPRINT-tavlor bidrar till en god ljudmiljö och erbjuder också hallägaren en möjlighet att
exponera sponsorer. På bild, återfösäljare av Audi som vill lyfta fram sitt varumärke. Vid byte av sponsor
behöver endast själva duken bytas ut vilket gör produkten ekonomiskt fördelaktig.

Under: Sponsortavlor på ett enklare vis med logotyper i gråskala kan man också
använda för att bidra till en bättre ljudmiljö.
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TEMA: PADEL

LÄTT bygelabsorbent från Akustikmiljö i hela innertaket förbättrar akustiken.
Padel Zenter, Jönköping.

”Zlatan och jag är padelmissionärer”, Thomas Sandström, Vd, Padel Zenter.
Padel Zenter grundades av Zlatan
Ibrahimović och Thomas Sandström.
Visionen är att skapa de i särklass
bästa padelanläggningarna internationellt som nationellt, och vara i
framkant av etableringen av sporten i
Sverige. Padel Zenter bygger padelbanor godkända för spel på högsta
internationella nivå, med samma
leverantör av bana som på World
Padel Tour.

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 mellan andra
installationer såsom befintliga fläktsystem och takkonstruktion. På Padel
Zenter finns även ljudabsorbenter med
printmotiv som ger inspiration och
lyfter varumärket visuellt.

Thomas har vid spel i andra hallar blivit störd av buller och dålig
akustik. Padeltennis är en sport med
hårda racketsmällar och högljudda
rop mellan medspelare (padel spelas
alltid i dubbel). I Sverige spelar vi ofta

”Loungeområdet är vår bästa
satsning”, säger Tony Köppe, Hallchef
på Söndrumshallen och tennistränare
under mer än 20 år. Söndrumshallen är hem för många racketsporter
och rymmer banor för tennis, padel,

”Inte för att
skryta, men det
smäller rejält när
jag slår.”
Sofia Arvidsson om
varför ljudabsorbenter behövs.

squash, badminton samt innebandy
och gymnastik. Hallen byggdes 1979
och har under åren utökats för att hålla
sig ajour med behoven från besökarna.
Det senaste tillskottet i Söndrumshallen är padeln med tre banor. Efter
invigningen märktes snart att det
handlar om en ny typ av publik.
– Padelspelarna är en blandning av
yngre men även många före detta tennisspelare som vill pröva något nytt,
en skonsammare sport som även är
mer social. Alla matcher spelas ju som
bekant som dubbel. Därför inredde vi
en loungeyta och läktare vid banorna
som snabbt blivit populär. En stark
trend är att folk vill sitta ned och
umgås före och efter match. Vi satsade
på inredning i mjuka material med bra
”soffkänsla”.
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Akustikprodukter padelhallar
Akustikmiljö är en komplett leverantör för ägare till padelcenter.

Hall & banor

LÄTT Bygelabsorbent

STORPRINT Akustik

3D figurskuren absorbent

LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis

Med STORPRINT kan du trycka nästan vilken storlek

3D är en formskuren ljudabsorbent där du kan

och därmed inte inkräktar på befintliga installationer

du vill. Skapa din egen design med eget val av foton,

skapa ett unikt uttryck med egen logotyp eller

såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller

collage eller illustrationer. STORPRINT är en effektiv

annan fri form. Välkomna besökare med en ljudab-

larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad

ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av

sorberande logotyp i receptionen eller häng din

av EcoSUND som består av återvunnen PET. LÄTT

återvunnen PET. STORPRINT har inga skarvar utan

form fritt som en mobil. 3D lämpar sig väl för ljus-

fungerar lika bra på vägg som i tak.

trycks i ett stycke. Vid byte av bild (sponsor) behövs

sättning och är en effektiv ljudabsorbent tillverkad

endast nytt printat tyg köpas in – aluminiumram och

av EcoSUND som består av återvunnen PET.

EcoSUND ljudabsorbenter sitter kvar.

Café & reception

NIVÅ Vägg- & takpaneler

OFF THE GRID för bärverk

Mattor och textilier

NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget

Sänk taket i receptionen med OFF THE GRID för

Mattor och textilier tillför estetiska uttryck till en

uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna kan

bärverket där och ge rummet ett extra designele-

lokal, och påverkar även akustiken positivt i kombi-

varieras för att bilda unika mönster i olika färger,

ment. Addera en iögonfallande detalj i rummet

nation med akustiska lösningar på väggar och i

med eller utan textil. NIVÅ är en unik 3-dimensionell

och pendla ner OFF THE GRID från taket. Lägg i

tak. Mattor ger ett rum en mjukare och behagligare

modulär ljudabsorbent som kan monteras både i tak

TILES EcoSUND för en ljuddämpande effekt och

upplevelse, både visuellt och akustikmässigt då

och på vägg. Genom att absorbenten kan monteras

kombinera med lampor och växtgirlanger från vårt

mattan fångar upp mycket av ljudet.

i 360° har du stora möjligheter att skapa ett eget

breda belysnings- och växtsortiment. Trådgallret

uttryck. NIVÅ är en effektiv ljudabsorbent tillverkad

är tillverkat av 5 mm tjock stål, finns i silver och

av EcoSUND som består av återvunnen PET.

mässing och i två storlekar.
Se alla produktnyhter på akustikmiljo.se
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AKUSTIKMILJÖ TIPSAR

03

DIGITALA VERKTYG
Akustikmiljö finns representerad i flera av branschens vanligaste
verktyg för arkitekter.

Ladda ned BIM-objekt i en mängd olika filformat
för CAD. Genom att söka på specifika egenskaper
såsom typ, mått, vikt, tillverkare får du en enklare
arbetsprocess eftersom du på förhand vet att objekten
kommer att matcha ditt projekt. BIM Object är gratis
för arkitekter och inredningsdesigners att använda.
Läs mer och ladda ned våra filer på
bimobject.com/en/akustikmiljo

Med Acoustic Facts kan du göra en beräkning av
efterklangstiden i ett virtuellt rum. Placera in olika
akustikprodukter och låt webbtjänsten beräkna antalet
ljudabsorbenter som behövs i rummet för att få en
bra ljudmiljö. I verktyget kan du också jämföra olika
produkters akustiska prestanda med varandra. Acoustic
Facts är gratis att använda. Du hittar Akustikmiljö på
acousticfacts.com/am-acoustics

Pcon Planner är ett enklare rumsplaneringsverktyg
för butikssäljare, planerare, arkitekter och
inredningsdesigners. Programmet är intuitivt och
enkelt att använda. Visa upp ditt förslag till kunden
i 3D eller som planritning. Du kan även göra en
enkel export till alla standard-CAD-format (DWG,
SKP, 3DS, DXF mfl) eller som bilder och film till dina
presentationer. Läs mer på
pcon-planner.com

ANNONS

PÅ VÄG MOT

En hållbar värld

Sedan 90-talet arbetar vi med att skapa vackra och hållbara arbetsmiljöer där människor mår
bra och kan prestera under lång tid. Steget till miljömässig hållbarhet har därför inte varit
långt för oss. Vi vill bidra till en hållbar värld.
FÖR MER ÄN 15 ÅR sedan började vi vår resa mot ett allt mer hållbart sätt att arbeta. Tankarna
kom sig av att vi med våra akustiklösningar är i branschen hållbara människor, så att fortsätta
med hållbar miljö var en naturlig utveckling.
VÅRT FÖRSTA STORA STEG var att ta fram ett helt nytt material för att bygga våra
ljudabsorbenter. Resultatet blev EcoSUND som består av 50% återvunnen PET. Vi strävar
mot 100% återvunnet material, men redan idag får vi en cirkulär effekt genom att
absorbenterna av EcoSUND både är gjorda av återvunnet material men också kan lämnas till
materialåtervinning. Det unika materialet förenar just de båda målen: Bättre för människor,
bättre för miljön. EcoSUND är testat för akustik, brand och emissioner. Våra produkter klarar
kraven i Byggvarubedömningen och BASTA.
VI GILLAR ÄRLIGA MATERIAL där designen inte försöker trolla bort vad saker är tillverkade
av. Genom ett helt nytt sätt att behandla EcoSUND med en värmd yta kan vi sedan några
år erbjuda de flesta av våra ljudabsorbenter i RAW Edition. Där klär vi inte in och döljer
absorbenten i textil utan låter materialet vara fullt synligt.
VI GÖR MÅNGA SAKER INOM ramen för vårt hållbarhetsarbete. Det kan låta tunt, men vi tycker
att alla tjänar på en god miljö, bra hälsa och ett samhällsengagemang. Rent konkret handlar
det om att vi använder oss av lokala leverantörer i Halland med omnejd, vi använder bara
förnyelsebar el och spillvärmen från vår produktion återanvänds för att värma lokalen.
Ser man till sociala aspekter så engagerar vi oss i lokala idrottsorganisationer som Falkenbergs
Fotbollsförening och Falkenbergs Tennisklubb. Vi har ett eget gym för att främja personalens
hälsa och våra produkter bidrar till en allmänt god arbetsmiljö både internt och hos våra
kunder, genom att minska ljudnivån i bullriga miljöer och göra de behagliga att vistas i.
VI ÄR SÄKRA PÅ att slit och släng-kulturen är på väg bort. Istället kommer högkvalitativa
lösningar som främjar trivsel, hälsa och kreativitet att efterfrågas. Vi är övertygade om att
våra produkter representerar ett mervärde, inte bara för den enskilda kunden, utan också för
samhället i stort.
HAR DU EN IDÉ hur vi kan arbeta bättre med hållbarhetsfrågor? Tveka inte att höra av dig.
Ofta uppstår nya bättre lösningar när man arbetar tillsammans.
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BARNSJUKHUS

I medarbetarnas café och lunchrum planerade White in ett mycket stort collage av tyginkädda SINGLE ljudabsorbenter från Akustikmiljö. Lösningen behövs då pausrummet är
i dubbel höjd (plan 2 och 3) och har stora fönster mot både skogssida och mot de andra sjukhusbyggnaderna.

O

På nya Drottning Silvias
barnsjukhus sätts barnen i fokus
MTANKE, OM SÅVÄL PATIENTEN som familj och anhöriga, är

ledstjärnan vid utformningen av nya Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg. En
byggnad som möter behoven av en trygg miljö, utan att kompromissa
med högteknologi och moderna arbetssätt.
Ett urbant sjukhusområde
Östra sjukhuset utgör idag en sammanhållen 60- och 70-talsbebyggelse av typen hus i park, med höga lamellhus för vårdavdelningar
och lägre hus för behandlingsavdelningar. Vårdens ökade krav på
närhet mellan verksamheter medför en förtätning av hela sjukhusområdet till en mer urban miljö med inslag av gator, torg och alléer. Det

nya barnsjukhuset utgör en första del i denna omvandling till ett mera
stadslikt sjukhusområde. Barnens upplevelse av att möta vården och
vårdmiljön har särskilt lyfts fram i projektet.
Lek och allvar
En av utmaningarna har varit att kombinera en högteknologisk verksamhet, med höga krav på utrustning, hygien och effektivitet, med de
önskemål om en trygg, ombonad och lekfull miljö som barnen med
sina familjer har. Medelvårdtiden är 2,5 dag, men flera barn tillbringar lång tid på sjukhuset, ibland ett halvår eller längre. Interiörerna
har en varm, ombonad karaktär vid ankomsten till sjukhuset, som
även synliggör vårdens verksamheter ut till omgivningarna genom
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Ett stort atrium skapar en utomhusmiljö som kommer att fungera som en oas för barn och
anhöriga. En iögonfallande detalj är den enorma kulbanan där barn via en hiss kan lyfta en
kula till starten på fjärde våningen och se den rulla igenom den slingrande kulbanan.

Stora ljudabsorberande print-tavlor där ytans struktur ger en tyginklädd känsla. Tavlorna
är belysta med släpljus vilket sammantaget ger en varm och ombonad känsla i flera av
korridorerna.

I sjukhusets rum för IVA-patienter sitter lugna PRINT från Akustikmiljö designade efter
ett färgtema som återkommer på sjukhusets olika våningsplan. På dessa vårdavdelningar är
kraven på hygien stora vilket PRINT klarar.

För att avdramatisera situationen och tillföra liv och rörelse i miljön har lekterapi, skola och
bibliotek placerats i direkt anslutning till huvudentrén. Bak i bild Akustikmiljö PRINT i
diskret vitt som låter barnen fokusera på leken. Akustikmiljös produkt är vald då den klarar
brand och hygienkrav (produkten är avspritbar).

stora glaspartier, balkonger och terrasser. En överglasad, grönskande
gård ger patienter, föräldrar, syskon och personal möjlighet till paus
från behandlingsenheter och vårdavdelningar.

medarbetare. Sjukvården ställer höga krav på ingående material och
produkter. I projektet valde White godkända produkter och utförde
egna kompletterande tester. Ett exempel på sådan noggranhet gällde
de många print-tavlorna från Akustikmiljö som klarar både brand- och
hygienkrav. Duk och ram är avtorkningsbara med sprit och den
ljudabsorberande kärnan är tillverkad av EcoSUND som görs av återvunnen PET. Materialet tål fukt och avger varken gaser eller farliga
fibrer. Detta sammantaget gjorde Akustikmiljös produkter till ett
naturligt val för den känsliga sjukhusmiljön.

Anhörigmedverkan i fokus
Den nya byggnaden uppförs intill det befintliga barnsjukhuset. Här
sker även fler förändringar; operationsenheten utvecklas genom fler
och bättre utrustade operationssalar, och intensivvården utökas och
förbättrar patienternas integritet. De nya vårdavdelningarna utformas
för att underlätta anhörigmedverkan i vårdarbetet och ger möjlighet
att övernatta bredvid barnet.
God akustik skapar ett läkande lugn
För att skapa förutsättningar för en barnsjukvård i världsklass krävdes en satsning på en ljudmiljö som är anpassad för varje rum och
funktion i sjukhuset. Exempelvis kräver operationssalar stor ljudabsorption för att reducera hårda ljud från tekniska apparater, något
som inte bara lugnar patienter utan även förbättrar arbetsmiljön för

FAKTA
DROTTNING SILVIAS BARNSJUKHUS
White Arkitekter för kunden Västfastigheter. Montage av samtliga
akustiklösningar och produkter utfört av Allakustik. Barnsjukhuset ligger i
Göteborg och invigs under våren 2021. Sjukhuset har en sammanlagd area på
33 000 kvm och är budgeterad till en kostnad om 1 500 miljoner kronor.
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SKOGSBAD PÅ SVENSK A

Shinrin-yoku

skogsbad på svenska
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E

N JAPANSK HALLANDSLÄNGA I SKOGEN. Så enkelt formulerade

– Vi var redan inne på de här tankarna utan att vi visste om det, kanske är det

paret Anders och Sara Wennerström planen för sitt fritidshus. Paret bor till

något allmänmänskligt?, frågar sig Anders.

vardags i den lilla byn Slöinge i Falkenbergs kommun.

Idéerna gjorde det enklare att dra upp riktlinjer för husets design och placering.

– Vi bor väldigt fint i ett hus från 1901 som sedan tio år också rymmer ett bageri

Huset skulle vara extremt naturnära med så lite trädfällning som möjligt. Ett sätt

med tillhörande trädgårdscafé. I takt med att verksamheten växte insåg vi att det

att komma närmare naturen var att använda formen av en klassisk hallandslänga

behövdes en vilsam plats där vi kunde koppla av från gäster, leverantörer och

som med sin långsmala form gör att man alltid är nära ytterväggarna och därmed

medarbetare. Man kan i längden inte bo på jobbet, säger Sara.

skogen runt omkring. Som en kontrast till huset i byn ville paret att huset närmast
skulle upplevas som en offentlig lokal befriad från utsmycknad. På så sätt skulle
naturen omkring via stora glaspartier få stå för alla intryck.

Planerna tog fart när en lokal leverantör av äppelmust berättade att de kunde

– Vi skämtade om att få samma känsla som om vi på konstmuseet Louisana skulle

frigöra en tomt i ett skogsparti vilket startade en flerårig resa.
– Redan tidigt i processen kom vi fram till några egentligen ganska enkla idéer

dröja oss kvar när de ropar ut ”Museet lukker om ti minutter”. Så tycker vi det har blivit.

där kontrasten till det vardagslivet i byn skulle maximeras.
Huskroppen utgörs av en 24m lång och 5,7m långsmal byggnad placerad i med
Skogsbad har sitt ursprung i Japan, där kontorsarbetare på 1970-talet dog av

kortsidan ned mot en svagt sluttande lövskog. Mot södra långsidan finns en stor

karoshi (dödsfall relaterat till utarbetning). Som ett svar startade myndigheterna på

åker med utsikt över en dalgång. Genom att tomten har en svag sluttning var det

1980-talet Shinrin-yoku, som på svenska blivit skogsbad.

naturligt att gjuta grunden i två olika höjder om sedan användes för att skapa rum
i rummet mellan kök och salong. Ett stort tak skyddar de stora fönsterpartierna

Idag finns ett hundratal officiella skogsbadsskogar i Japan, och fenomenet
sprids fort över världen. Den japanske forskaren Dr Qing Li beskriver skogsbad: ”It

mot regn och solljus. Materialen är genomgående enkla och valda i samklang med

is simply being in nature, connecting with it through of our sense of sight, hearing,

naturen runtomkring. Exteriört i brunbetsad furu med stående panel i olika bred-

taste, smell and touch.” Skogsbad går alltså ut på att ta det lugnt och ”bada” i

der. Interiört ett blankslipat betonggolv (familjen har hund), och väggar i vitbetsad

sinnesintryck från skogen.

björkplywood.
Det stora glaspartiet på gaveln mäter 5,7x3,1 meter och gör det möjligt att skogsbada inomhus. För att
uppnå full effekt finns ingen altan som hindrar skog, ormbunkar, blåbärsris att komma dikt an mot glaset.
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Innertaket av träribbor med ljudaborbenter i alla rum gör en enorm skillnad i hela
upplevelsen av huset, menar Andreas Hultfeldt.

För en mer ombonad känsla valde Anders och Sara gardiner och en sisalliknande heltäckningsmatta i naturfärg från Akustikmiljö.

– För att kunna känna oss nära träden, åkern och ljudet av vind och regn tog

– Jag älskade parets idéer om en miljö där ”skogsbadet” kunde avnjutas inifrån

vi redan från början in akustikåtgärder som ett av husets huvudnummer, berättar

huset tack vare de stora glaspartierna. Att frånvaron av inredning och för den delen

Anders och fortsätter. Det var en självklarhet i och med att vi valde så hårda material

möbler skulle skapa en närmast tempelliknande offentlig miljö i hårda material med

med all glas och betong interiört. Annars hade slammer från porslin, våra röster,

glas och betong. Samtidigt innebar det en akustisk utmaning såklart, säger Andreas.

musik helt dränkt oss och tagit över ljudbilden.
Akustikmiljö tog fram en plan med ett innertak av träribbor som paret designmäsAndreas Hultfeldt från Akustikmiljö besökte bygget på plats och tog fram ett förslag

sigt redan varit inne på. Ribborna med cirka 15 mm mellanrum ligger på tvärs mot

på akustikåtgärder.

längdriktningen vilket ger en diffuserande effekt, dvs de splittrar upp ljudvågorna
vilket minskar obehagliga ekoeffekter. Över ribborna ligger en svart akustikduk som
döljer hela 133 kvm med ljudabsorbenter.
– Anders och Sara ville ha samma uttryck i alla rum. Vi arbetar med EcoSUND
som till 50 procent består av återvunnen PET och som klarar fuktiga miljöer. Därför
kunde vi rekommendera samma lösning för innertaket även i badrum och tvättstuga.
Vi blev otroligt nöjda med resultatet. Ljudmiljön blev till och med ett snäpp bättre än i
många kontorslokaler med heltäckande akustiktak.
Ljudläckage från ett rum till ett annat, så kallad ljudtransmission, är ett vanligt problem
som Akustikmiljö ville minimera. Det uppkommer ofta i privatbostäder på grund av att
man inte ljudisolerar innerväggens osynliga förlängning upp till yttertaket. Det innebär
att ljud kan passera i utrymmet ovanför innerväggen och under yttertaket. Här kunde
Akustikmiljö i samråd med byggaren rekommendera en enkel lösning.
– Genom att sätta en skiva med hög densitet ovanför samtliga innerväggar ända
upp till yttertak kunde rummen förslutas på ett bättre sätt. Ett enkelt sätt att slippa
höra exempelvis duschljud i intilligande sovrum, avslutar Andreas.
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Foto: Mattias Liljeqvist framför två av sina konstverk baserade på Trompe l’œil
där ögat blir lurat av en tredimensionell effekt.

Mattias Liljeqvist
Vadstenabaserade konstnären Mattias Liljeqvist utforskar
mötet mellan natur och konst. I 15 års tid har Mattias arbetat
som konstnär, främst med illusionsmåleri där han gjort många
muralmålningar i offentliga miljöer och andra konceptuella
projektuppdrag.
Sedan 2017 inriktar sig Mattias på konstfotografier med
naturmotiv som han kombinerar med Trompe l’œil (lura ögat).
Att föra in naturen inomhus i form av konstverk menar Mattias
har en stark hälsobefrämjande effekt.
Mattias är en av konstnärerna i Akustikmiljös och Götessons
Nordic Art Signature Series där akustik möter konst i form av
ljudabsorberande tavlor.

Vad är biofilisk design?

Isabelle Sjövall om hur man kan dra nytta av hjärnforskning
Akustik: Berätta lite om dig själv?
Isabelle Sjövall: Jag är neurodesigner
och författare specialiserad på hur
hjärnan reagerar på fysiska miljöer och
hur vi påverkas av dem.
A: Hur skulle du säga att vår hjärna påverkas av de fysiska miljöerna vi befinner
oss i idag?
IS: Vi påverkas jättemycket av miljöerna vi omges av, vilken forskning tydligt
visar. Vår hjärna är anpassad efter
ett liv på savannen men idag står vår
omgivning i skarp kontrast mot hur det
såg ut då, men våra hjärnor reagerar i
mångt och mycket på samma sätt.
A: Och vad säger forskning om biofili?
IS: Forskning är väldigt tydlig om kopplingen till naturen och det som kallas
biofilisk design, vilket handlar kort
och gott om att plocka in de naturliga

Designfulness är Isabelle Sjövalls senaste bok om hur vi
kan använda forskning om hjärnan i designarbete.

elementen i vår omgivning och att ha
dem så nära som möjligt.
A: Okej, så det du säger är att om vi tar
in mer grönska i våra miljöer så mår vi
bättre?
IS: Precis. Man har tittat både på
välmående och det man kallar för
restorativa effekter, det vill säga återhämtning, och båda främjas av att man
har naturnära material, till exempel
mossa och fraktaler som är de naturliga mönstren vi ser. Men också kopplat
till kreativitet så har forskning visat att
vi kan bli mera kreativa i gröna miljöer.
A: Du har designat en produkt för
Götessons och Akustikmiljö som bygger
på dessa tankar, berätta.
IS: Det stämmer! Det handlar om
produkten Nature som är baserad på
fraktal geometri. Det är naturen eget
genialiska mönster som handlar om att
ge hjärnan en perfekt dos av både återhämtning och stimulation samtidigt.
A: Så man kan använda enbart mönstret
eller i kombination med andra delar?
IS: Absolut! Tanken är att det ska vara
flexibelt beroende på vad man har
för miljö i övrigt. Med mossan som är
naturmaterial, som är en stark komponent, men även mönstret i sig med de
här fraktalerna kan användas ensamt.

TILES MOSSA väggabsorbent från Akustikmiljö.

TILES MOSSA takabsorbent frånAkustikmiljö. Kan
användas med och utan dekorativt mönster i metall.

IN THE GRID NATURE för bärverk från
Akustikmiljö.
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TAKLÖSNING

Akustikmiljös STORPRINT i trapphus skapar ett behagligt och vackert lugn.
Printarna går att få i nästan obegränsat format upp till 50 meter långa. Motivet är
taget på golfbanan strax utanför.

Över: Martin Siljegård, vd på Halmstad Golfarena mäter STIMP-värdet, dvs hur snabb
greenen är. Allt för att kopiera golfbanorna på touren.
Under: Det textilklädda akustiktaket från Akustikmiljö har ljudanläggning och integrerade
LED-slingor vars färg går att justera efter behov.

Halmstad Golfarena
Ny inomhusanläggning för puttning hjälper nordisk elit

V

I ÄR EN STATE OF THE ART ANLÄGGNING för golf säger
Martin Siljegård, Vd på Halmstad Golfarena. Med 22 hektar
havsutsikt över Kattegatt och gym, specialbyggd hall för
närspel samt en niohålsbana är anläggningen en av Sveriges främsta
för eliten inom golf.
– Vi har ett komplett upplägg med fysträning, hotell, restaurang och
möjligheter att träna golf såväl utomhus som inomhus året runt. Att
allt finns på samma ställe är något som uppskattas av såväl proffs som
amatörer, berättar Martin.
En del i framgången för Halmstad Golfarena är den osvenska stilen.
Banan hämtar sin inspiration från så kallade linksbanor som exempelvis St Andrews där man har en stark koppling mellan hav och land.

– Vi arbetar mycket med miljöfrågor där golfsporten inte alltid varit
”best in class” så vi är tacksamma för att de havsnära växterna är
extremt tåliga. De kräver inte bevattning och vi har heller inte behövt
använda bekämpningsmedel. Även maskinarbetet är litet i och med
att gräset växer betydlig långsammare. Så senare års bevattningsförbud har inte påverkat oss alls, säger Martin.
Bredvid anläggningens driving range ligger en nybyggd hall med
fokus på närspel (puttning) som erbjuder en möjlighet att öva under
optimala förhållanden året runt, något som gör att spelar inte behöver
resa lika långt under vintertid. Hallen har ett flertal hål och en stor
ondulerad (olika lutningar och backar) övningsgreen. En detalj som
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Det ljudabsorberande innertaket från Akustikmiljö består av långa paneler av absorbenter klädda i mörkgrå textil. Längs ljudabsorbenterna
löper LED-slingor som går att styra för att efterlikna exempelvis skymning eller i olika färger för ett mer kreativt uttryck.

proffsen uppskattar är att spelare kan välja att ha hög fart på green.
Hastigheten mätts i enheten stimp där eliten vill ha väldigt snabba
banor (stimp 13), något som är helt ospelbart för amatörer.
– När vi byggde hallen ville vi skapa en miljö där idottare och
tränare skulle vilja tillbringa många timmar. Både coacher och spelare
talade om vikten av att miljön känns behaglig så vi bestämde ganska
snabbt att gå ”all in”.
– Vi har fått väldigt positiv feedback, både av amatörgolfare som av
svenska landslaget när de var här senast. Coachen Niclas Fasth och
puttningsdoktorn(!) Jon Karlsen hyllar den varma känslan och den
sköna akustiken som de menar krävs för att hålla koncentrationen
uppe under långa pass med många personer, berättar Martin.
Vid sidan om green finns avslappnade sittgrupper och väggarna
kantas av stora krukväxter som för tankarna till mer golfvänliga klimatzoner. Innertaket spelar i en helt egen liga med sina långa paneler
av ljudabsorbenter klädda i mörkgrå textil. Längs ljudabsorbenterna

löper LED-slingor som går att styra för att efterlikna exempelvis
skymning eller i olika färger för ett mer kreativt uttryck.
– Akustikmiljö har hjälpt oss till en ny nivå. Lokalen är otroligt
avslappnad, nästan som att vara i en ombonad hotellmiljö. Den har
blivit så populär bland golfarna att vi till och med har använt den som
konferenslokal, avslutar Martin Siljegård.
Vi stöter på Julia Engström, golfproffs och Sveriges stora stjärna på
damsidan som kommerin i hallen för att träna puttning. Julia är 19
år och vann senast Lacoste Ladies Open De France och Womens NSW
Open på damtouren.
– Otroligt skönt att komma hit och träna närspel, särskilt på vintern
vilket sparar in en och annan resa till varmare länder. Min styrka är
att stabilt spel med långa utslag (Julia slår bland de längsta i välden
med drive, sic) men jag gillar att kunna nöta puttning och vet att det
betalar sig. Bästa känslan var i särspel under mitt första år på touren
där jag avgjorde med att sänka en 12-metersputt.
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foto

Åke E:son Lindman & Aksel Alvarez Jurgueson

Atrium med
mosaik av 1310
ljudabsorbenter

Panelerna av SINGLE från Akustikmiljö användes för att skapa en
skogsliknande uttryck där ljus strilar ned mot marken i allt dovare
färger. Akustikmiljös produkter finns tillgängliga som BIM-objekt.
Foto: Åke E:son Lindman för White Arkitekter AB
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Arbetet med Celsius gav Byggstyrning
och White utnämningen ”världens främsta
BIM-projekt”. Där visade man hur metoden
kan användas för att få ut mer värde av
BIM-modellen. Vi tar en närmare titt på
ljusgården som separerar kontorsytan från
laboratorierna.

FAKTA
CELSIUS, UPPSALA SCIENCE PARK
Celsius i Uppsala är en 10.000 kvadratmeter byggnad ägd av
Vasakronan. Huset är en del av Uppsala Science Park med
arbetsplatser för cirka 500 medarbetare och avancerade
laboratorium. Främsta hyresgäst är Livsmedelsverket med
cirka 8.000 kvadratmeter kontor och laboratorium. Entréer
från flera håll gör huset flexibelt och lättillgängligt.

Celsius är en del av satsningen på att bli en vara Sveriges främsta innovationsmiljöer.
Foto: Aksel Alvarez för White Arkitekter AB

Planritning, Celsius Atrium. Bild: White Arkitekter AB

– VI VILLE INTE ANVÄNDA EN 3D-MODELL för att enbart rita
byggnaden. Vi ville bygga en grafisk 3D-databas för att hantera hela
byggprocessen, förklarar Aksel Alvarez Jurgueson, ansvarig för metodik på White Arkitekter i Uppsala.
Bygget av Celsius är unikt. I projektet bestämde projektgruppen
med Byggstyrning och White i spetsen för att samverka på ett unikt
sätt med alla intressenter – arkitekt, byggare, leverantörer och kund.
En förutsättning att uppnå det målet var att arbeta med Building
information modeling (BIM) på ett betydligt mer omfattande sätt
än tidigare. BIM-modellen som utvecklades under resans gång blev
tillslut laddad med så mycket information att den gick att använda
som enda bygghandling för hela projektet ned i minsta detalj.
Resultatet blev färre byggfel och ändringar samt en fullständig
digital tvilling för framtida förvaltning.
– Vi utvecklade sätt att få ut mängder och kostnader samt tog steg
på vägen mot att även kunna göra livscykelanalyser direkt i modellen.
Bitvis fick vi även fram ”Design-to-Build”-lösningar där underlaget
från BIM-modellen är så detaljerat att det fungerar för både kostnadskalkyler, produktion och montage av byggnadselement, berättar Aksel
Alvarez Jurgueson.

Planlösningen blev därför två hus inuti ett skal: ett hus för kontor och
ett annat för laboratorier avdelat med ett atrium. Trappor och hissar
ligger på norra sidan av atriet och västra väggen är sned i planvy för
att skapa utrymme för olika typer av hyresgäster.
– Paradoxalt nog är Celsius helt fyrkantigt men varken traditionellt
eller symmetriskt, säger Aksel.

Uppsala Science Park är ett campus som ägs av Vasakronan och hem
för cirka 200 företag inom områden som bioteknik, materialteknik, IT
och medicin. Där byggdes först Hubben som är ett nav i campus med
konferenslokaler och restaurang. White Arkitekter fick i uppdrag att
rita Celsius, en kontors- och laboratoriebyggnad på cirka 10 000 kvm
som skulle komplettera Hubben.
Celsius är ganska enkel i sin form så exteriören är beroende av subtila
detaljer och robusta former för att skapa identitet. Inuti det 48x48
meter stora huset fanns ett behov av en planlösning som rymmer såväl
avancerad laboratorieutrustning som kontor, allt på ett flexibelt sätt
för att tillåta hyresgäster att komma och gå vilket är naturligt på ett
campus.

Celsius atrium är en avkapad triangelform om 28,5x 9 meter på det
bredaste stället och 7 meter där den är smalast. Den högsta delen av
atriet har en höjd på hela 24 meter. Det innebär att de lägre nivåerna
trots glastaket inte får så mycket naturligt ljus, särskilt runt huvudtrappan, som ligger i den smalare sidan av atriet. Vidare skulle akustiken i ett sådant stort utrymme tillsammans med dåliga ljusförhållanden skapa en otrevlig lokal att vistas i.
I detta smala och höga utrymme med allt ljus som kommer uppifrån
ville White skapa en atmosfär med personlighet som är mysig trots
utmaningar inom belysning och akustik.
– Atrium och ljusgårdar kan ibland förbises eftersom det handlar
om kvadratmeteryta som hyresvärden inte får någon intäkt ifrån. Man
ser mer atriet som en transportsträcka till och från hyresgästernas
lokaler, berättar Aksel och fortsätter. I Celsius-projektet visste vi från
början att atriet skulle utgöra en brygga mellan de inre husen och
sätta sin prägel på hela gestaltningen. Uttrycket skulle vara unikt och
kulmen på resan för Celsius.
Som ansvarig samordnare av atriumdelen av projektet hade Aksel två
inspirationskällor som ingångsvärde. Den första var maskinhallen i
Guri Dam ritad av Carlos Cruz-Diez (se bild på nästa sida). Det är ett
större rum, men med vissa rumsliga likheter och problem. Proportioner och ljus är lika. Behovet av att täcka hårda väggar från den grova
byggnaden är liknande. Cruz-Diez löste detta genom att använda en
panelkonstruktion, Color Additive Works, vars vertikala linjer skapar
en dynamisk rytm som relaterar till den mänskliga skalan och gör att
besökaren kan hitta sin plats i rummet.
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Maskinhallen i Guri Dam av Carlos Cruz-Diez. Foto: Susana Benko Textualizados: Arte
En Guri: Una Experiencia A Gran Escala Del Maestro Carlos Cruz-Diez

Kiruna stadshus med en gobelängen som står i kontrast till tegelstenar och betong.
Foto: Aksel Alvarez

Textillaminerade paneler med omvikt kant, SINGLE från Akustikmiljö i närbild.

Atriet i BIM-modell till vänster och i verklighet till höger. Illustration: White Arkitekter AB

Aksels andra stora referens var det gamla stadshuset i Kiruna där
kontrasten mellan tegelväggar och ulltapeter skapar ett mjukt och
varmt utrymme.
– Att föra in textilier som material ändrar karaktären så totalt.
Ljudet och dofterna i ett sådant rum beter sig annorlunda och tar
utrymmet närmare besökaren på något sätt, menar Aksel.

Med ett traditionellt arbetssätt hade detta krävt mängder av detaljritningar och möten. Men eftersom alla arbetade i samma digitala
ekosystem och 3D-modell minskade behovet av samordningsmöten
drastiskt. Ett nästa steg var att leverera information på ett sätt som
var användbart för underleverantörer att beräkna sina kostnader och
förbereda sin produktion.

Arbetet med att bestämma vilka färger och dess placering på väggarna gjordes med ”trial and error”. White använde en funktion
skriven i Dynamo för att omvandla bilder till färgmönster och föra
in i BIM-modellen så att panelerna kunde namnges och kodas vilket
underlättade produktion och montage. Målet var att hitta rätt textilier
i rätt färger som skulle efterlikna skogen med dess ljus som stegvis
filtreras ned till marknivå med djupa skuggor, men med bibehållen
känsla av att ljuset kommer igenom. Runt huvudtrappan användes ett
styrsystem för att dimma belysning och kontrollera dess temperatur
för att ge en känsla av naturligt dagsljus genom glastaket. En annan
sak som bara var möjligt tack vare det BIM-baserade arbetsflödet var
samordningen med Helenius som placerade ventilation på ett integrerat sätt med de ljudabsorberande väggpanelerna från Akustikmiljö,
något som gör ventilationen till en en del av designen.
– Alla idéerna, detaljer och tankar om integration riskerade att gå
om intet om inte alla underleverantörer var med på banan, berättar
Aksel.

Ett exempel på hur arbetsprocessen fungerade gällde atriumväggarnas paneler. Leverantören Aros Akustik fick underlag av White där
tanken var att panelerna skulle utgöras av en träskiva på träreglar
samt isolering med spännduk och textilier, en ny variant som White
tidigare hade använt i bygget av Hubben på campusområdet. Det blev
uppenbart för Aros Akustik och White att den här lösningen skulle
vara svår och kostsam att genomföra. Med stöd och förståelse från
3D-modellen kunde Aros presentera ett alternativt förslag baserat på
EcoSUND, ett ljudabsorberande material från Akustikmiljö.
– Med Aros idé om paneler med tygomvik runt kärnmaterialet
fungerade panelerna som en slags vackra kuddar. Det blev en perfekt
lösning för projektet där vi kunde kombinera en ljudabsorberande
funktion med bibehållen estetisk, berättar Aksel. Panelerna hade
dessutom betydligt lägre vikt och kunde monteras på stående plåtprofiler med kardborre vilket dramatiskt sänkte kostnaderna.
– Jag har hört många gånger om Digital-Twins men aldrig sett detta
vara helt gjort, det här är första gången jag har sett det bli verklighet,
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Atriet i olika vyer. Notera hur artificiell belysning stöder dagsljuset som tillsammans med god akustik sskapar en varm och ombonad känsla. Foto: Åke E:son Lindman för White Arkitekter AB
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och jag måste säga att det är mycket tillfredsställande att
vara en del av det.
Det går att missuppfatta processen som att det var något
som bara ägde rum i den digitala modellen.
– Det var många timmar av diskussioner och handritningar som hjälpte oss att definiera detaljerna, identifiera
problemen och peka på lösningarna, men vi behövde inte
använda traditionella detaljritningar för att presentera dem
eftersom vi löste alla problem samtidigt som vi modellerade
dem i 3D.
– Jag menar att modellbaserad design inte påverkar
kvaliteten på den producerade arkitekturen eftersom det
handlar om att känna till verktygen, skapa logiska och
tydliga system för att hantera problem och utmaningar i ett
projekt samtidigt som vi tillför de kreativa färdigheterna vi
har. Att arbeta modellbaserat skiljer sig inte från pappersbaserade projekt. Den stora skillnaden ligger i fördelarna där
kommunikation och samarbete förbättras, avslutar Aksel
Alvarez Jurgueson.

Projektets 3D-modell är i själva verket summan av flera modeller och är bara förståelig när olika delar
kan isoleras och kommuniceras till rätt aktör. För att få det komplicerade att bli begripligt och hanterbart
förenklades alla vyer av modellen till användbar information. Illustration: White Arkitekter AB

Vy från atrium in mot laboratorier. Foto: Åke E:son Lindman för White Arkitekter AB

Ett kvitto på att processen varit effektiv i projektet med
Celsius är att byggnaden kunde lämnas till kund före utsatt
tid. Kontors- och labbhuset Celsius i Uppsala blev utsett till
världens främsta BIM-projekt på buildingSMART Virtual
Summit där Byggstyrning tog emot priset.
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Aros Akustiks montage av de ljudabsorberande panelerna gick betydligt snabbare tack
vare lägre vikt vilket gjorde att man kunde använda kardborreband. Panelerna är
SINGLE från Akustikmiljö. Foto: Åke E:son Lindman för White Arkitekter AB
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Vrinneviskolan är byggd av moduler, något som ger långa korridorer pga att husdelar ska kunna
kopplas ihop. Slutet på blindkorridorer används idag som myshörnor. På bild: Avskärmande soffa
som tillsammans med STORPRINT från Akustikmiljö skapar en avslappnad vrå.

Bilder användes även vid klassrummen för att skapa identitet. Här en printtavla vid
bildsalen.

2

skolor med
förbättrad ljudmiljö

N

ÄR VÄRMEN STRULAR I ETT KLASSRUM kontaktar
läraren vaktmästeriet, men vem ska de ringa när ljudmiljön i
klassrummet gör att man inte kan höra varandra?

Vi talar med Marie Brauner, inredningsarkitekt som formulerar en
festlig retorisk fråga. Det är allmängods att akustiken traditionellt
inte spelat förstafiol i byggen av skolor men Marie ser ett stort skifte,
bara under de senaste åren.
– Jag har arbetat med skolor och förskolor i tre år och fått lära mig
mycket om akustik, något som får allt mer fokus i beställningarna.

VRINNEVI ÄR EN NYBYGGD skola med förskoleklasser upp till årskurs 5 i Norrköping. Skolan har drygt 140 elever och har en anpassad
lärmiljö med tillgång till skärmar, sittkuddar, hörselkåpor, stressbollar, grupprum, avskilda arbetsplatser och bildstöd. Skolan använder
utomhusmiljön som ett inslag i undervisningen. I projektet fick Marie
Brauner som uppgift att med inredningsdesign förverkliga visionen
om en modern och anpassad lärmiljö.
– Största utmaningen låg i själva konstruktionen av skolan, ett
nybygge baserat på moduler som sätts samman i sektioner vilket gör
att de längsgående korridorerna kan kännas ändlösa.

31

Långa korridorer görs kortare och tillförs rumslighet med hjälp av möbler och tematiska bilder. Här naturmotiv på STORPRINT från Akustikmiljö.
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Marie tog fram ett koncept med ett rogivande naturtema i blå och gröna
toner där varje våningsplan har sin egen identitet och platskänsla.
Slutet av korridorerna (som slutar i intet för att möjliggöra påkoppling av ytterligare en modulsektion), gjordes till myshörnor inredda
med soffor för avskärmning samt stora printar. På så sätt kunde
onödiga dödytor undvikas. Att de långa passagerna upplevs som
kortare beror också på visuellt språk och dämpad akustik.
– Dålig design och lång efterklangstid skapar verkligen en trist
känsla av ”sjukhuskorridor”, menar Marie. Jag brann för idén om
teman med bilder, matchande möbler, växter, textilier och bestämde
tidigt att kombinera stora ljudabsorberande tavlor för att få önskad
funktion och känsla. Här passade Akustikmiljös stora printar bra

eftersom de går att få i valfri storlek vilket behövdes för att passa in i
husmodulernas sektionsindelning.
BRÅVALLAGYMNASIET ÄR en yrkesskola som inredningsmässigt
har helt andra förutsättningar, inte bara för att eleverna är äldre
och går på yrkesprogram, utan även på grund av att skolan huserar i
gamla industrilokaler med stora och öppna ytor.
Här fanns en utmaning eftersom industribyggnadens gamla betonggolv skulle sparas.
– Industrimiljön passar ett yrkesgymnasium perfekt men ställde
samtidigt krav på inredningen så att miljöerna ska upplevas som

Matsalen i Vrinneviskolan fick en ombonad känsla. Akustiken förbättrades med hjälp av ljudabsorberande
innertak och printtavlor, textilier och trämöbler med inbyggda ljudabsorbenter samt ytskikt av linoleum.

FAKTA
AKUSTIK I SKOLAN
Graden av talförståelse i klassrummet bestäms av hur mycket lärarens röst hörs över
andra ljud. Det kallas signal-stör-förhållandet, där lärarens röst är signalen och andra
ljud i klassrummet är störningen. I ett klassrum ska lärarens röst vara ca 15 decibel
(dB) högre än bakgrundsljuden för att eleverna utan ansträngning tydligt skall höra
vad som sägs. Två svenska studier visar att hälften av de undersökta klassrummen
inte klarar dagens akustiska krav på bra talförståelse.
I ett bra klassrum med tysta, lyssnande elever hörs lärarens röst tydligt inom 5-6
meter. Forskning visar att när signal-stör-förhållandet blir för lågt försämras minne
och inlärning. När elevernas kognitiva kapacitet tömts ut av att lyssna finns det inte
så mycket kognitiv kraft kvar till att minnas vad som sagts.
En bra ljudmiljö är extra värdefull för elever med svenska som andraspråk, med
hörselnedsättning, med läs- och skrivsvårigheter och med inlärningsproblem. En

satsning på en förbättrad ljudmiljö i klassrummen är också en tydlig signal till lärare
och elever att deras arbetsmiljö är viktig.
Vid renovering eller nybyggnad av en skola skall det ställas krav på ljudmiljön. Det
finns en svensk ljudstandard (SS 25268) som kan hjälpa byggherrar och beställare
att ställa rätt ljudkrav och få uppmätt att kraven möts. Mycket vore också vunnet på
att rusta upp äldre klassrum till dagens akustiska krav.
Vrinneviskolan: Inkluderande tillgänglig lärmiljö, rastverksamhet,
utomhuspedagogik. Antal elever: 144. Årskurser: F-5
Bråvallagymnasiet: Erbjuder yrkesprogram inom Bygg och anläggning, El och
energi, Fordon och transport, Industriteknik samt VVS och fastighet.
Antal elever: 850
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moderna och fräscha. Här fanns även stora behov av rent praktisk
utformning såsom god belysning och akustik som skulle knytas
samman till en attraktiv helhet, säger Marie.
Matsalen där 400 elever ska kunna äta samtidigt var en särskild utmaning i projektet. Här fokuserade man mycket på just funktion i form av
god akustik och belysning.
– Vi använde oss av ett flertal olika grepp innan vi fick till en bra
miljö: bafflar i taket som minskar ljudutbredning och som delvis döljer
ventilation och belysning, ljudabsorbenter i bord, stolar och blomlådor.
De stora printtavlorna är ett eget kapitel med sina enorma mått på 18m.

Ljudmiljön i den stora matsalen förbättrades
med bafflar i taket som minskar ljudutbredning
och döljer ventilation och belysning. Akustiken
förbättrades ytterligare med ljudabsorbenter i
bord, stolar, blomlådor samt med de 18 meter långa
stortavlorna från Akustikmiljö.

– Här följde vi upp kulören i skolans logotyp som går i olika färgtoner av rosa, lila och blått, något som skapar en fin identitetskänsla.
Inredningsarkitekter som arbetar med skolor ställs inför särskilda krav
för att kunna bidra till en pedagogisk miljö. Vid renovering eller nybyggnad av en skola ställs krav på bland annat ljudmiljö. Det finns en
svensk ljudstandard (SS 25268) som hjälper byggherrar och beställare.
– En närliggande fråga i projektet var de stora printtavlorna som
bidrar till en bra akustik men som kan tillföra ett visuellt buller. Jag
var därför i kontakt med kommunens synkonsulent som fick ge ett okej
på bildvalet som inte fick lov att vara för ”rörigt”, avslutar inredningsarkitekt Marie Brauner.
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Även på Bråvallasgymnasiet är korridorer och passager täckta av ljudabsorbenter för god
akustik. På bild även exempel på sittgrupper som fick plats tack vare de breda korridorerna.

Bilder vid salarna användes för att markera de olika klassrummen.

För att minska buller från porslin och bestick har samtliga bord ett ytskikt av Linoleum. Möbler är av trä vilket också minskar buller och ger samtidigt en varm känsla. För Bråvalla tog Marie
Brauner även fram ett koncept för att skapa rum i rummet med blomlådor som syns i bild. Växterna av Aloe Vera bidrar dessutom till god akustik genom ljuddiffusion (splittrar upp) ljud.

ANNONS

HONEY SPACE
Vertikalhängande ljudabsorbent

TILES MOSSA
Vägg- och takabsorbent

