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på kontoret eller i restaurangen. Använd ett eget fotografi eller välj
en bild från det prisbelönta galleriet ArtPhotoCollection.
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AKUSTIK 01 – innehåll
Roger Persson är designern
bakom den bullerdämpande
golvskärmen ENTER på sidan
5. Han har bokstavligt talat satt
ramen, och lämnar nu full frihet
till arkitekter och inredare att
fylla den med innehåll.

En störig ljudmiljö kan skapa
stor stress på jobbet. På sidan
20 ger vi några tips på
hur du enkelt kan få
lite lugn i lokalerna.
Med stolen Akustik,
exempelvis.

När Benny Andersson
skulle bygga sin nya
studio Rixmixningsverket satte han
trivseln i första rummet. Vi fick göra
ett besök i en unik miljö där gamla
takbjälkar möter den senaste
tekniken. Kolla sidan 14.

5
14

Man skulle kunna kalla honom
Hans Akustiska Höghet. Ingemar
Ohlsson är mannen som har ritat
över 250 studios och kan se hur
ett kontrollrum låter bara genom
att titta på det. Hoppa in i bilen på
sidan 22 och följ med på en tur i
hans värld.

God miljö ur alla tänkbara aspekter
var ett krav när Vilundabadet
i Upplands Väsby skulle ritas.
På sidan 10 berättar Susanne
Langseth och Marie Hult på
White arkitekter om hur de löste
uppdraget.

AKUSTIK 01
Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Re:retail.

ansvarig utgivare Magnus Gustafsson, Akustikmiljö
projektledare Robert Kos, Re:retail
redaktör Sara Wennerström
art director Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Maria Axelsson, Olle Niklasson, Sara Wennerström
fotografer Sara Arnald, Linda Tengvall, Magnus Bergström, Karin Wildheim
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,
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är jag började jobba med akustik för
trettiotvå år sedan handlade det bara om
funktion, och vi hade mest kommuner och
landsting på kundlistan. Sedan dess har utvecklingen varit enorm. Min önskan var från starten att
ta akustikprodukterna till nästa nivå, att gifta ihop
funktion med design och estetik för att kunna föra
in produkter och lösningar i alla typer av miljöer,
där de smälte in med hjälp av färg och form. Att
dessutom utveckla material som är skonsamma
för människor och vår miljö tillförde ytterligare en
dimension.
Jag har själv nedsatt hörsel på ett öra och vet hur
besvärligt det kan vara, både i offentliga miljöer som
butiker, caféer och restauranger, men även på kontor
och i hemmamiljö. Därför kändes det naturligt för
Akustikmiljö i Falkenberg att gå in som huvudsponsor till Hörselskadades Riksförbunds kampanj Befria
Samtalet. Denna riksomfattande kampanj (befriasamtalet.se) tar ställning för ett samtalsvänligt
samhälle, utan ljudstress och dåliga ljudmiljöer.
Det är just det som vi på Akustikmiljö i Falkenberg
ser som vårt viktigaste uppdrag – att öka medvetandet om hur viktig ljudmiljön är för oss alla. För
Benny Andersson som visar sin nya studio
på sidan 14 i det här allra
första numret av tidningen
Akustik. För Ingemar
Ohlsson som har vigt sitt
liv åt att lösa akustiska
problem, möt honom
på sidan 22. Och för
alla badande som
ska samsas om
både vila och lek
på Vilundabadet i Upplands
Väsby, sidan 10.
Vi hörs!

Magnus
Gustafsson
vd på
Akustikmiljö

MEDARBETARE I
DETTA NUMMER
Olle Niklasson och Sara Arnald är teamet bakom reportagen
om Rixmixningsverket och Ingemar Ohlsson.
Olle Niklasson är Sveriges ledande musikteknikjournalist. Har
arbetat som musiker, kompositör och producent både i Sverige
och utomlands. Nu jobbar han som journalist och har bland annat varit chefredaktör på Musikermagasinet. Gillar god mat och
har skrivit en etymologisk kokbok, Lök på laxen.

PEFC, EU Eco-label & Svanen.
hemsida akustikmiljo.se
omslagsfoto Sara Arnald
adress Akustikmiljö, Box 77, 311 21 Falkenberg
telefon växel +46 (0)346-714850 Fax +46 (0)346-87988
e-post info@akustikmiljo.se

Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.

Sara Arnald är civilingenjör i elektroteknik från Chalmers, men
bytte bana och utbildade sig till fotograf. Idag är hon verksam
i Stockholm och gör främst personporträtt för magasin. Allra
helst fotograferar hon kreativa människor och miljöer.

04 Nyheter
I korthet

Form för
en god sak

Och skulle du mot förmodan med tiden tröttna på den, så kan den återvinnas på samma sätt som PET-flaskor. Absorbenten finns i standardstorlekar
från 600x600 mm till 1200x2400 mm. Även andra mått går att beställa.

Akustikmiljös nya golvskärm ENTER
kan väljas med tyger från exempelvis
Ljungbergs, där en del av intäkterna
går till Bris. Mönstret heter The

Akustik – den dolda konsten

land of Enigma och är ritat av Sara

Allt för ofta händer det att miljöer kommer till utan att man tagit hänsyn till

Gullman.

akustiken. I mars hölls tredje upplagan av seminariet ”Akustik – den dolda

Sara Gullman tog magisterexamen
från HDK i Göteborg förra året.

konsten” i Köpenhamn, på initiativ av Akustimiljö.
– Vi vill öka medvetandet om hur viktigt det är att ta in en akustiker på ett

Mönstret The land of Enigma är en

tidigt stadium i byggprocessen, säger Magnus Gustafsson, vd på Akustikmil-

del av hennes examenskollektion.

jö, som tillsammans med konsulterna Eddy Bøgh Brixen och Jan Voetman

Det finns i två färgställningar och är

delade med sig av kunskaper och erfarenheter under seminariet. Hasse

en blandning av karuseller, lekande barn, växter och djur, där det alltid finns
något nytt för betraktaren att upptäcka. Den blå färgställningen trycks på
Trevira CS struktur och den gröna på ekologisk bomullsrips.
– Jag ville förmedla en tanke, ett budskap med mina mönster. Göra
produkter som verkligen gör gott långt efter tillverkning och inköp, säger
Sara Gullman.

Sandell från arkitektbyrån Krydsrum berättade också om aktuella projekt.
Intresset för stora rum har varit stort på tidigare seminarier, därför fick
detta vara det dominerande ämnet för dagen. Det vill säga stora kontor,
restauranger och institutionslokaler som exempelvis skolor och förskolor där
en dålig ljudmiljö kan leda till bestående hörselskador.
– Tyvärr upptäcker man ofta efter en modernisering eller renovering av

Sara håller precis på att starta en egen designfirma i Göteborg efter en
lång formgivarutbildning och tidigare karriär som keramiker i Uppsala.

exempelvis en restaurang att det är helt omöjligt att kommunicera därinne.
Många gånger leder det till att man behöver göra dyra justeringar i efterhand, säger Magnus Gustafsson.

Konst för både
öga och öra

Arbetsplats i förändring

Skapa en vackrare miljö med foto

Kontorsmiljö som varumärkesbärare blir ett allt viktigare begrepp, även

– samtidigt som du dämpar ljudet.

utanför designbyråernas och arkitekternas värld. Att uttrycka företagets

Akustikmiljö har inlett ett samarbete

personlighet genom utformningen av lokalerna är en framgångsfaktor både

med göteborgsbaserade galleriet

internt och externt, vilket bland andra Google och Nokia visat.

ArtPhotoCollection, som är speciali-

Mycket tyder på att förändringen är på väg även till de mer traditionella

sera på högklassig fotografisk konst

kontoren där de berömda pappershögarna snart är ett minne blott. För i en

för privat och offentlig miljö. Under

tid då allt mer arbetsmaterial finns i webbaserade system minskar behovet

lång tid har företaget byggt upp ett

av fasta arbetsplatser.

internationellt nätverk av profesFoto: Jac de Villiers

En av de stora trenderna just nu är flexibla kontor, där medarbetare flyttar

sionella fotografer, alla framstående

runt i lokalen beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföras, så kallad

inom den kreativa konstfotografin.

aktivitetsbaserad inredning.

Bilden trycks på specialanpassad luftgenomsläpplig väv och lamine-

Ett exempel på det är banken Macquarie i Sydney, Australien. Tack vare

ras på ljudabsorbenten, som är både åldersbeständig (smular inte) och

laptops, WiFi och IP-telefoni är alla medarbetare helt mobila och flexibla.

formbeständig (tål stötar och slag utan att tappa formen). Den är dessutom

Genom att anpassa inredningen efter behov och aktiviteter vill man främja

fuktokänslig, vilket gör att du till och med kan hänga din tavla i badrummet.

kommunikation, samarbete och produktivitet. 55 % av de anställda tycker att

Absorbenten är fri från lim och bindemedel, och skapar inga allergier eller

de blivit mer produktiva och 93 % skulle inte vilja gå tillbaka till hur det var

irritationer i hud eller luftvägar.

innan. Källa: Facilities.se
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KÄLLA: AKUSTIKON

procent av svenska folket skulle välja ett café eller en restaurang
med samtalsvänlig profil. Andelen som tycker så
är ungefär lika stor i alla åldersgrupper.
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Roger Persson

Han har satt ramen.
Vad innehållet blir är
helt upp till beställaren.
Roger Persson är
designern som har skapat
ENTER, golvskärmen
som gör det möjligt för
arkitekter och inredare
att välja uttryck både när
det gäller utseende och
ljudmiljö.

Mannen
bakom
skärmen
text

Sara Wennerström foto Linda Tengvall
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Roger Persson

”Jag ville att ENTER skulle vara mer än en vanlig
golvskärm. Först och främst med riktigt bra funktion, men
också en designidé som går ett steg längre. Skärmen
ska vara en del av lokalen, den har valts för att passa in i
miljön. Det är ingenting man har köpt i efterhand och ställt
dit, utan det finns en tanke med den.”

M

ed sitt enkla och raka formspråk
har Roger Persson skapat storsäljare
som fåtöljen Happy för Swedese och
lampan Blow för Rydéns.
Sent förra året blev han kontaktad av
Akustikmiljö, som hade en idé om att ta fram
en flexibel absorbent som skulle ge beställarna
stort svängrum när det gäller design. Den
skulle bygga på en stålram, fylld med ljudabsorberande material som kunde kläs i nästan
vilket tyg som helst. Roger antog utmaningen
och hittade snart fram till en grundform på
1600x800 mm. Utifrån den tog designprocessen fart med tokiga experiment åt alla möjliga
håll.
– Jag gillar verkligen det här stadiet i processen där man får spinna loss på ritbordet och
leka utan att ta hänsyn till några begränsningar. Det är då man kan få de där nya idéerna
som förhoppningsvis håller längre fram. Som
industridesigner tittar jag alltid brett från
början, sedan skalar jag ner och kokar ihop till
ett färdigt resultat.

En form som väcker leklusten
En av grundtankarna med serien är att den
låter arkitekten använda ljudabsorbenterna
för att bygga rummet. Absorbenten finns i två
bestämda grundformer, som sedan kan kom-

bineras och fyllas med innehåll på precis vilket
sätt som helst.
– Vi har satt formen, gett en förutsättning.
Sedan är det upp till arkitekten att välja
innehållet. Låt den vara helt vit och smälta
in i rummet. Eller berätta en hel historia. Låt
den ta plats – med egna fotomotiv eller tyger i
mönster och färger. Eller ge den en orange ram
som smäller till, ramen kan lackas i vilken färg
som helst. Vi vill verkligen sätta fokus på ytan,
enda begräsningen är att man inte får välja ett
tyg som är för tätt och minskar absorptionseffekten.

Har du upplevt någon konflikt mellan form och
funktion under resans gång?
– Nej, det kan jag inte säga. Det är självklart
att vi måste utgå från funktionen, och därefter
gestalta den. Om man jobbar med något som
bara är snyggt är det lätt att man tappar funktionen. I det här fallet visste jag att tjockleken
måste vara 60 mm och att avståndet till golvet
måste vara 50 mm för att det ska kunna gå att
städa. Skärmen måste också ha en viss storlek
för att fylla sin funktion rent akustiskt. Ibland
kan det vara skönt att ha sådana ramar att
utgå ifrån och sedan flippa ur.

L-form öppnar upp
Ett bekymmer i öppna kontorslandskap är att
det ofta behövs många absorbenter för att
funktionen ska bli optimal. Skärmarna kan ta
över rummet så att det inte längre upplevs som
öppet. En stor skärm på 1600x1600 mm blockerar både sikt och ljus. Därför föddes idén om
att en L-formad skärm skulle ingå i serien.
– Den invaderar inte rummet på samma sätt
som den fyrkantiga. När man öppnar upp formen känns det inte som att man går in bakom
något. Du får känslan av avskildhet, men inte
instängdhet. Det blir ombonat, men helt utan
bunkerkänsla.

Kan du rentav se begränsningarna som en
fördel?
Ja, på ett sätt. Genom att sätta begränsningarna från början vet man att det man gör är
genomförbart. Jag har varit med om projekt
där vi experimenterade och hade jätteroligt
med saker som sedan inte gick att göra i verkligheten. Och ofta visar jag idéer för mina kunder utifrån vad jag själv gillar och tror att de
kommer att tycka. Men då är det ofta väldigt
lång väg kvar till målet, en färdig produkt.
Närproducerat ger frihet
Vanligtvis jobbar Roger med företag som har
tillverkning på andra sidan jordklotet, därför
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”Målet är att skapa en inspirerande och varumärkesbyggande miljö. Som beställare finns alla möjligheter
att göra något som är annorlunda.”
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Roger Persson

ENTER presenterades på Input interiörs vårmässa på
Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: Hélène Binet.

har det varit en stor fördel att Akustikmiljö
har all tillverkning lokalt i Falkenberg. Det har
snabbt gått att omsätta idéerna i produktion
och finslipa på de sista detaljerna utan långa
väntetider och transporter. Snabba prototyper
är en förutsättning för ett bra designarbete,
menar han.
– När man jobbar i datamiljö kan man lätt
tappa känslan för dimensioner, hur brett och
tjockt ett objekt är. Då är det viktigt att snabbt
omsätta det i något slags fysisk form, vi kallar
det rapid prototyping. Först när man ser det
fysiskt vet man om det fungerar eller inte. Ju
tidigare i processen man kan ha en prototyp

klar, desto bättre. Jag håller på att klistra och
tejpa med kartong nu på en fåtölj jag håller
på med. Jag måste få den där feedbacken för
att kunna känna mig lugn och fortsätta rita i
datorn.

L-formen bryter upp och skapar en välkomnande och
öppen känsla när den används som skärm vid arbetsplatsen. Två delar kan också läggas ihop till ett pussel,
nästan som en kubistisk variant av yin och yang.

ENTER kan kläs med valfritt tyg för att skapa exakt den
känsla som projektet kräver. Till serien finns ett grundtyg i färgerna vit, svart, grå, orange, blå, röd och grön.
Tyget är valt för att man ska kunna använda skärmen
som anslagstavla utan att lämna nålmärken i tyget.

Fotoprint. Skärmarna kan även kläs med Akustikmiljös
fotoprint med en mycket hög upplösning och kvalitet
vilket ger en detaljrik återgivning. Välj ett bildtema för
hela kontoret eller varför inte låta varje medarbetare
eller avdelning sätta sin egen prägel på skärmen?

Stålramen skapar kontrast mot tyget och ger
stabilitet åt konstruktionen. Den finns i grundfärgerna vitt och silver men kan pulverlackas i valfri
kulör.

ENTER står på ben av bockat 8 mm tjockt stål som ger
både tyngd och stadga. Avståndet mellan skärm och
golv är 50 mm vilket förenklar städning samtidigt som
skärmens ljuddämpande egenskaper bibehålls.

Ljudabsorberande SUND® är Akustikmiljös unika
kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter. Materialet är till stor del tillverkat av återvunna PET-flaskor
och har dokumenterade ljuddämpande egenskaper.
SUND® tål fukt och är fri från lim och bindemedel.
Materialet avger inga emissioner eller irriterande fibrer.

Familj som växer
Just balansen mellan idé och verklighet är en
av de mest spännande aspekterna av arbetet.
Roger Perssons arbetssätt är att alltid först
ta idén så långt som möjligt. Att toka till det
och flippa ur för att en tanke ska föda tio nya.
Under projektets gång har det blivit många
galna idéer, men vilka är Roger Persson lite

hemlig med. Tanken är nämligen att serien ska
fortsätta utvecklas, och att delar kan komma
att släppas efter hand.
– Jag är väldigt nöjd med L-formen, och jag
har en annan favorit som kan bli en uppföljare.
Det är ganska ovanligt och väldigt spännande
att få jobba med en serie på ett mer långsiktigt
sätt. I de flesta projekt ritar jag något, sedan
är det klart. Här kan det komma att bli en hel
familj av golvskärmar så småningom. n

fakta Designer
roger persson
Roger Persson föddes i Karlskrona 1967. Utbildningen till Industridesigner följdes av studier i möbelformgivning i New York. Efter designstudion
Stilpolisen driver han idag Roger Persson Design. Hans möbler har ställts
ut i flera europeiska länder samt i Japan och USA. Formgivningen omfattar
inte bara möbler utan även ytterdörrar, retroinspirerade strömbrytare och
belysning. Stolen Happy från Swedese och lampan Blow från Rydéns är
exempel på hans arbete.

Andreas Hultfeldt på Akustikmiljö visar skärmen med Ljungbergs
textil The land of Enigma, ritat av Sara Gullman.

Huvudsponsor Befria samtalet
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Vilundabadet

Det vågformade taket av träribbor med bakomliggande ljudabsorbent av SUND®
miljöabsorbent både bryter och absorberar ljudvågorna som når upp till taket.
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EN
GOD
MILJÖ

ur alla aspekter
var ambitionen när
Vilundabadet skulle
utformas. White
arkitekter tog sig
an utmaningen och
skapade ett badhus
utifrån höga estetiska
och tekniska krav.
text

Maria Axelsson foto Linda Tengvall

U

ppdraget från upplands väsbys kommun för
Vilundabadet var lika tydligt som utmanande, man ville ha ett
attraktivt bad med stark miljöprägel. Låg energianvändning
tillsammans med snygg innemiljö och sist men inte minst en väl uttänkt
ljudmiljö. Med andra ord; 6000 kvadratmeter där alla typer av miljöer
skulle prioriteras och samsas.
– Att utforma ett badhus är en av de svåraste uppgifterna man kan få
som arkitekt eftersom det är så många krav som ska uppfyllas, förklarar
Susanne Langseth på White som är arkitekten bakom verket. Det ska
vara en vacker, funktionell och trivsam miljö att vistas i samtidigt som
det är ovanligt många tekniska krav att ta hänsyn till.
För Vilundabadet var verkligen kraven många. Och för att alla krav
skulle uppfyllas kom miljöexperten Marie Hult från White och akustikern
Gunilla Sundin från Akustikon samt ett team från Norconsult in i projektet. Tillsammans satte de den unika prägel Vilundabadet till slut fick.

12 MILJÖ

Vilundabadet

fakta
VILUNDABADET
Byggår: 2009
Byggherre: PEAB
Arkitekt: Susanne Langseth White arkitekter
Akustiker: Gunilla Sundin och Lennart Nilsson
Ägare: Upplands Väsby kommun

Gunilla Sundin

Marie Hult

Susanne Langseth

Stora vertikala lamellgardiner minskar efterklangstiden och
skapar rumslighet utan ta ta bort siktdjupet.

– Det är roligt att arbeta som miljösamordnare i projekt där beställaren redan från början har en hög miljöambition, säger Marie Hult. Den
mest intressanta rena miljöaspekten tycker hon är värmeutbytet mellan
ishallen och badet och förklarar att värmen som blir över i ishallen vid
istillverkningen används för att värma upp badvattnet i den intilliggande simhallen.
Denna åtgärd tillsammans med eleffektiv ventilation ger en energibesparing på 20 procent jämfört med en konventionell anläggning.
Taket har växtlighet av sedum. Det ger en klimatutjämnande effekt och
kyler anläggningen på sommaren.
Trivsel för olika typer av besökare
Den största utmaningen är kanske dock i alla badhus hur man får alla
besökare att trivas – samtidigt. Ljudnivån är ofta hög och uttröttande.
– Vi tittade på taluppfattbarhet i modellerna av simhallarna. Med
bättre hörbarhet sänker barnen sina röster och ljudnivån blir lägre. Det
var därför viktigt att hålla nere maskerande ljudnivå från maskiner och
installationer, menar Gunilla Sundin.
Susanne Langseth tänkte även formmässigt på hur ljudkraven skulle
kunna uppfyllas och samtidigt bli ett estetiskt mervärde. En stor vertikal
lamellgardin med ljudabsorberande förmåga valdes mot en hel vägg för
att minska efterklangstiden. Och för att både bryta och absorbera ljudvågorna som når upp till taket byggdes ett vågformat tak av träribbor
med bakomliggande ljudabsorbent av SUND®.
– I ett bad är det en stor utmaning att få bra akustik samtidigt som
alla andra krav ska tillgodoses som egentligen motverkar de akustiska
frågorna, menar Susanne Langseth. Det kräver att samarbetet mellan

arkitekt och akustiker fungerar väl och att båda är kreativa och öppna
för nya lösningar.
– För att få ner ljudnivån ytterligare ställdes hårda krav på låga ljudnivåer från ventilationen, avfuktare och skvalprännor, förklarar Marie
Hult. Ljudet från trafik har stängts ute med hjälp av energieffektiva
fönster med låga u-värden som också minimerar ljudet utifrån.
Akustiska beräkningar utifrån EDT
Till innertaket och lamellgardinerna har man använt SUND® miljöabsorbent som är kärnmaterialet för miljövänliga ljudabsorbenter från
Akustikmiljö.
– Den största utmaningen med bad är att få tillräckligt kort klang i
simhallar som har stor volym och naturligt kala hårda ytor. Men kort
klang kan beskrivas på flera sätt och hemligheten bakom en lyckad projektering, var att dimensionera rumsakustiken utifrån EDT, early decay
time, istället för ”vanlig efterklangstid”, förklarar Gunilla Sundin. Det
innebar att man i datorsimuleringarna fokuserade på resultatet av beräkningarna av den tidiga delen av efterklangens avklingning, vilken är
avgörande för hur vi människor upplever ljudmiljön. Med rätt akustisk
behandling blir EDT betydligt kortare än efterklangstiden, eftersom en
lång bakgrundsklang är svår att bli av med i en simhall.
– Akustik är design som påverkar hur vi mår, vad vi känner och vad vi
upplever, menar Sundin. Det påverkar vår möjlighet till kommunikation
både med ord och musik eller ickekommunikation. Det är viktigare än
man kanske tror för vilket intryck arkitektur och inredning gör på oss. n

PEGG
Ett ljudabsorberande väggsystem från Akustikmiljö.
Design av 13B Danielsson & Marmbrandt.

akustikmiljo.se
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Unikt läge för
Benny Andersson
text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

Vi sitter i Benny Anderssons Rixmixningsverket på Skeppsholmen
i Stockholm. Läget är helt unikt, det är bara några få meter ned till
Saltsjöns vatten och man har Kastellholmen rakt föröver. Man frågar sig
ändå, i tider av musikbranschkris och galopperande studiodöd: Varför
bygger man en ny studio överhuvudtaget?
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”Frågar du mig så kan man inte önska sig en bättre studio.
Och vill ingen vara här så gör det inte mig nånting. Då är vi här själva.”

B

enny andersson tittar
roat upp från pysslet med
kaffemaskinen och svarar
med ett leende.
BA: För att man behöver en.
Hur man tolkar det svaret beror på om
man vet att han redan har en studio mindre än 100 meter därifrån…
Rixmixningsverket är inrymt i ett
magasin från mitten av 1800-talet och
trots helrenovering har det fått behålla
sin ursprungskaraktär. Bärande bjälkar
har lämnats fullt synliga och väggarna
är antingen råputsade eller brädklädda.
Möblerna är omsorgsfullt valda av Benny
och sonen Ludvig Andersson för att hitta
hem i husets känsla: Tolix-stolar runt det
imponerande ekbordet, Piet Hein Eeks
lampor och Jonas Bohlins karmstolar
speglar alla det opolerade, och Benny
säger att tekniken har fått sitta i baksätet.

BA: Trivseln har fått styra. Vi ville inte ha
ett plastigt ställe utan ett som rimmade
med kåken – den är ju 140 år gammal
eller nånting ditåt. Och man märker det
direkt när man kommer in här. Det känns
inte nytt fastän det är sprillans. Det är ju
heller inte många studios på jordklotet
idag som har dagsljus, så det som var viktigt, i och med att det är så öppet, är att
vi kunde få det tyst utan att bygga ett hus
i huset för då hade vi blivit av med miljön
och den ville vi ju ha kvar.
Idén var heller inte ny. Benny berättar
att han haft ögonen på huset i många år.
BA: Jag har ju suttit i det andra huset i
tjugo år, och när Fastighetsverket efter
många om och men gick med på att hyra
ut kåken, så tänkte jag att vi bygger en
riktig studio. Det är också lite grann för
Ludvig som jobbar med mig numera.
Och en riktig studio har ett stort inspel-

ningsrum – Riksmixningsverkets rymmer
en kammarorkester – till skillnad från
MonoMusic som är mer en mixstudio.
Genom en kort korridor hamnar vi i
kontrollrummet där Bernard Löhr, hustekniker och Benny Anderssons högra
studiohand sedan många år, och nya
studiochefen Linn Fijal, berättar om det
nya mixerbordet som tronar i mitten.
LF: Det är från början två 32-kanals mixerbord byggda 1976 och 1978 och designade
för broadcast. De fanns då i Nashville.
För ungefär 15 år sedan byggdes de ihop
och fick en mittsektion av Fred Hill för att
användas till inspelning i Battery Studios
i London. Efter det kom bordet till Max
Martin innan det köptes av RMV.
På beställningen stod ett kontrollrum som
var stort och luftigt, det skulle låta bra

17

Benny vid mixerbordet på Rixmixningsverket. Bordet är från början två 32-kanals mixerbord, byggda 1976 och 1978 i
Nashville. För ungefär femton år sedan byggdes de ihop och tog vägen via Battery Studios i London innan den hamnade hos
Max Martin och slutligen på Rixmixningsverket. Foto: Linda Tengvall.

och dessutom vara helt tyst mot omgivningen utan att man skulle behöva bygga
dubbla väggar. På något vis har Ingemar
Ohlsson lyckats på alla punkter, trots att
förutsättningarna var speciella minst sagt,
och varken Bernard eller Linn har riktigt
förstått hur det gick till.
BL: Vi var nog övertygade om att vi skulle
behöva diffusorer i bakväggen men lyssningen känns verkligen jättebra utan.
LF: Redan när vi såg ritningen tvivlade vi
på att rummet skulle funka men det gör
det, så nånting vet Ingemar Ohlsson som
inte vi vet.
Kontrollrum är idag så genomkalkylerade att man inte tror att det ska finnas
utrymme för snabba penndrag men erfarenheten har lärt Bernard Löhr att musik
är så komplext att man aldrig kan räkna
bort oberäkneligheten.

BL: Jag har varit i så många studior där
man har räknat ut precis allt och det har
låtit jättetråkigt.
Kontrollrummet är öppet till nock men i
och med att korridoren som förbinder de
olika rummen i huset löper på ena sidan
fick Ingemar Ohlsson rita ett nytt innertak
i kontrollrummet med sin egen förskjutna
taknock. Huset har alltså sin mittlinje och
kontrollrummet sin egen. Benny var också
noga med att kontrollrummet måste vara
symmetriskt, men symmetrin är sett till
funktionen skenbar. För det som ser ut som
ett brädtak är bara till hälften bräder, resten är Akustikmiljös ljudabsorbenter som
fått samma utseende, och som dessutom är
lagda omlott sektionsvis så att motstående
spaltpanel speglar en sektion bräder och
vice versa. Färgskiftningarna – där baskulören är hämtad från det gråblå i mixerbordet – avslöjar var materialet skiftar.

På andra sidan den enorma glasrutan, som
vinklats för att undvika störande reflexer,
är inspelningsrummet, som har samma
bruna trägolv som kontrollrummet, men
där väggarna tack vare de stora fönstren
består mer av glas än tegel. Med tanke
på materialet i fönster och väggar borde
efterklangen kännas hård och stum men
rummet upplevs tvärtom som ganska
träigt i klangen.
LF: När vi spelade in stråk för ett litet tag
sedan var det mjukt och varmt och det
passade väldigt bra.
BL: Det känns precis som huset ser ut
ljudmässigt och det är superhärligt.
Långsidorna i rummet har också gardiner
så att man kan reglera efterklangen den
vägen och så finns det tre mindre iso-rum
i gaveländen för ljudstarka instrument
eller förstärkare som behöver stängas in

18 Akustik hälsar på
Rixmixningsverket

Svanå Miljötekniks diffusionspaneler i kombination med
Akustikmiljös väggabsorbenter.

Bernard Löhr, hustekniker och Benny Anderssons högra studiohand sedan
många år, och nya studiochefen Linn Fijal.

för att inte läcka in i det som pågår i det
stora rummet.

och har en bra klang för akustiska instrument.

Just nu spelar Benny Anderssons Orkester
in och de sexton medlemmarna är utspridda över hela golvytan. Benny säger
att rummet är superperfekt för orkestern,
vilket översatt betyder att det är levande

Det är också meningen att Riksmixningsverket ska drivas som vilken kommersiell
studio som helst och även Benny Andersson själv måste boka in sig som alla andra.
Däremot kanske han har möjlighet att

4

frigöra sig från den ekonomiska verklighet
som de flesta andra studioägare tvingas
leva under.
BA: Frågar du mig så kan man inte önska
sig en bättre studio. Och vill ingen vara
här så gör det inte mig nånting. Då är vi
här själva. n

TIPS: TED TALKS, JULIAN TREASURE

gyllene regler för hur företag bör hantera ljudet av sitt varumärke.
Google Search: julian treasure + 4 ways
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vara ljudlös.
– Det har jag fått lära mig att man
överdimensionerar luftkanaler för att
undvika just ljudet, men när Benny
såg teknikrummet frågade han
”Behöver vi verkligen allt det här?”.
Förutom diskussionen runt
klimatanläggningen har det enda
problemet annars varit att Fastighetsverket hade anlitat konstruktörer
Karin Ahlgren på Ahlgren Edbom

som inte kunde göra beräkningar på

Arkitekter har arbetat med Benny

träkonstruktioner. De föreslog stål

Andersson tidigare, bland annat i den

som förstärkning när man tog bort

gamla studion, MonoMusic, och med

bjälkarna och öppnade upp huset

inredningen till Hotel Rival. Hon kallar

till nocken.

Benny Andersson van byggare.
– Han är både intresserad och

– Man måste veta hur trä och
tiden. Stål är helt stumt, det hade

och inte. Och i det här projektet

gått sönder, så vi fick gå omvägen

som i alla andra har det varit en

via andra konsulter.

Byggnadsminnesförklaringen

Eftersom Benny Andersson värdesätter miljön så mycket blev det en

bestämde ramarna exteriört, och inte-

balansgång mellan stämningen i hu-

riört har man följt Bennys ambition att

set och den akustiska miljön, något

vara originalet så troget som möjligt.

Ahlgren Edbom arkitekter lämnade

– Det var lätt att vara lojal med det

Diffusion och absorption i tre dimensioner.
Design av Allrum, Camilla Tillberg, Gill Weibull & Marie Holmgren.

tegel uppför sig. Det rör sig hela

påläst. Han vet vad som är möjligt

pågående dialog.

NIVÅ

över till dem som ska arbeta i huset,

gamla huset. Den stora skillnaden

liksom övrig färgsättning och val av

mellan att rita ett kontor och en

möbler.

studio ligger i att ventilationen måste

in Neve-bordet och alla apparaterna
och att det ska se symmetriskt ut.
Det är lite som min Cadillac 47:a, jag
har full respekt för det.
Den stora glasrutan mellan
kontrollrum och inspelningsrummet
skapade däremot protester.
– Jag frågade Benny om han
skulle ha en studio eller ett akvarium.
Stora fönster blir svårhanterliga ljudFör Ingemar Ohlsson var förutsätt-

mässigt och de tvingar de inbyggda

ningarna för Riksmixningsverket

högtalarna för långt ut i hörnen.

långt ifrån idealiska. Att huset var

På den punkten fick Ingemar

byggnadsminne begränsade möjlig-

Ohlsson ge sig, men genom att

heterna avsevärt.

vinkla rutan kom man undan

– Från början hade de tänkt sig

störande reflexer, och de stora

ett lågt kontrollrum men jag föreslog

högtalarna verkar fungera bra trots

att vi kunde ta bort en del bjälkar

att de egentligen inte borde.

och få full takhöjd. Så sett ur det

Själva klangen i inspelnings-

perspektivet tycker jag att det till slut

rummet var också ett diskussions-

blev ett väldigt trevligt bygge.

ämne mellan herrarna.

Kontrollrummets storlek däremot

– Studion är mycket klanglig för

ser han helt som en eftergift åt

att han vill ha den karaktären – han

mixerbordet.

ska ju spela nyckelharpor och grejor

– Det är gjort för att man ska få

därinne.

akustikmiljo.se

20 TYSTA Tips

för både öga och öra

10
1

Tio tysta tips för kontoret
Stressigt på jobbet? Ljudmiljön påverkar dig mer än du tror. Här
ger vi dig några tips på hur du enkelt kan få lite lugn i lokalerna.

Mattor

Lekfulla mattan Pinocchio från danska
HAY är namngiven efter ett danskt godis färgglada, sockertäckta lakritsbollar. Mattan
görs för hand i Nepal, och varje filtkula är
rullad och trädd på ett snöre som ett pärlhalsband. Finns i ett flertal olika färgställningar
och storlekar, hay.dk. Just den här modellen
heter Multi, är 2 meter i diameter.

6

Låg ringsignal

Ha mobilen på tyst läge, eller välj en diskret
signal som omgivningen kan leva med. Satsa
på telefoner med god ljudkvalitet, det bidrar
till en bättre samtalsnivå.

2

Smarta möbler

Inred smart. Åke Axelsson har designat den
stapelbara stolen Akustik som har en infälld
ljudabsorbent under sitsen. Finns i björk/
natur, bets eller lack på garsnas.se.

7

Textilier

Glöm inte kuddar och gardiner! De mjukar
upp såväl intrycket av rummet som akustiken.
Kuddar från Sofie Sjöström Design,
sofiesjostrom.se.
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3

Anslagstavla

Många gånger är det vi människor som orsakar
buller, därför kan det vara tacksamt att placera
en absorbent i den höjd där vi befinner oss.
Collage är anslagstavlan som effektivt stoppar
tidiga reflexer innan de hinner studsa vidare.
Med sin kärna av SUND Miljöabsorbent är den
dessutom ett bra alternativ för miljön. Ytskiktet
lamineras mot absorbenten och ger en helt slät
yta. Finns på Akustikmiljö i vitt, svart, grått, blått,
grönt, rött och gult. Den pulverlackerade ramen
finns i vitt och svart och har förstansade hål på
baksidan för upphängning. Akustikmiljo.se.

4

Softa sulor

Hårda klackar mot trä- och stengolv skapar
buller. Smyg fram i ett par anrika Chuck
Taylor All-Stars från Converse.

8

5

Tysta tavlan

På absorbenten PRINT från Akustikmiljö kan
man välja att trycka egna foton, eller välja ur
bildbanken. Absorbenten monteras ofta styckvis men kan även monteras ihop och skapa ett
mer sammansatt intryck. Ytskikten lamineras
fast i absorbenten och är alltid helt slätt oavsett
luftfuktighet. Motivet trycks på en speciell
akustikduk som släpper igenom ljudet utan
onödiga reflexer. Akustikmiljo.se.

Mjuka möbler

Mjuka möbler är vilsamma även för öronen. En sittgrupp dämpar ljudet. Nya soffan Smilla från Bolagret
finns i 20 olika färger, med fast klädsel eller löst överdrag. I serien finns möjlighet att välja golvkuddar
i samma eller avvikande tyg mot soffan. Från 5995 kr, bolagret.se.

9

Stolstassar

Skrap skrap, skrammel, skrammel. Det där
ljudet när alla bryter upp från mötet är både
otrevligt och uppstressande. Sätt tassar
med filt eller gummi på stolar och bord så är
problemet lätt fixat. Och till en låg kostnad
dessutom. Finns på Akustikmiljö i flera
standardvarianter, och kan även stansas ut
i rätt format för att passa perfekt. De flesta
modeller trycks på stolsbenet, men det finns
också varianter som antingen limmas eller
spikas fast. Akustikmiljo.se.

10

Skärma av

Klassisk hörlur i ny färgstark kostym från Urban
Ears. Modellen heter Plattan och är ett bra val om
du helt vill stänga ute ljud från omgivningen.
Däremot kan du låta bordsgrannen plugga in
via det särskilda zound plug-uttaget om du vill
dela med dig av en skön låt. Lurarna finns i flera
färger och kostar 600 kr på urbanears.com.
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text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

Han är inget mindre
än ett svenskt akustikmonument, Ingemar
Ohlsson. Att han ritat
och konstruerat närmare
250 studior är i sig
smått ofattbart, men
riktigt påtagligt blir det
när vi åker till Gärdet för
att hämta en av Ingemars
hobbybilar, en Cadillac
47:a, för en tur.
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U

nder hela resan, från Katarinavägen på
Söder där kontoret ligger och tills vi har passerat
Filmhuset, pekar Ingemar Ohlsson ut biografer,
gym, visningsrum, kontor och givetvis också studior som han ritat.
Ändå är det inte antalet det handlar om. När en idrottsman ska
berätta om en framgångsrik karriär visar han upp sitt prisskåp.
Ett konstnärs-CV listar alltid de fina konstskolorna och mest
prestigefyllda gallerierna. Det bästa en studio har att marknadsföra sig med är att berätta att den är ritad av Ingemar Ohlsson,
Audio Data Lab.

Om åren på 1970-talet var magra ekonomiskt så var de
desto rikare på kunskap och kontakter. 1970 gick Ingemar Ohlsson med i AES, Audio Engineering Society, han knöt kontakter
och utbytte erfarenheter med storheter i industrin men jobbade
också i studion och som ljudtekniker på turnéer tills han inte stod
ut med rock ’n roll-livet längre utan tog en checkkredit i Handelsbanken och startade Audio Data Lab 1979.
Året efter åkte han på en bildningsresa till usa där han besökte
alla stora studior i Los Angeles. Tillbaka i Sverige fick han sedan
allt fler och större uppdrag fram till 1985, ett år som markerar en
brytpunkt.

Det hela började med en pappa som redan på 20-talet
byggde radioapparater på fritiden. Denna teknikglädje gick sedan
i arv till sonen som 1958 byggde familjens första TV redan som
fjortonåring. Efter avslutade studier blev han sedan assistent
till den legendariske Stig Carlsson, mannen bakom Carlssonhögtalarna, på KTH. När Institutionen för tillämpad akustik las
ner 1965 började den unge ingenjören på Statens Provningsanstalt där han utförde mätningar på hifi-komponenter men också
byggnadsakustiska mätningar.
1968 slutade Ingemar på Statens Provningsanstalt. Han bytte
från ingenjör med nylonskjorta och penna i bröstfickan till långt
hår, skägg och rock ’n roll, säger han. Rock ’n rollen sammanföll
här också med en internationell vänstervåg vilket resulterade
i bland annat Gärdesfesterna där Ingemar byggde anläggningar
och rattade ljud. Vänstervågen däremot deltog han inte alls i.
– När jag fick mina pengar gick jag på Operabaren och åt och
drack gott. Därifrån kunde jag titta ut över almstrider och annat
bråk.
Via en talstudio på Gärdet fick han erbjudande om att ta över
en studio på Katarinavägen där Nordisk Tonefilm spelade in porrfilm. Det blev Decibel, Ingemar Ohlssons första studio.
– Jag var inte akustiker utan designade audioelektronik – min
mixer, System 800, gick ju femton år i studion – men jag hade
läst böckerna och fick stor nytta av mina mätningar från Statens
Provningsanstalt. Och det blev rätt första gången.

– Då börjar digitalåldern i studion och där ville jag inte vara
med längre. Jag kan trimma bandspelare men det är ju som att
kunna lägga på bladguld idag.
Ingemar Ohlsson insåg att det fanns ett stort framtida behov
av akustikmätningar och skaffade utrustning till det mätlabb som
blev Sveriges största privatägda, vilket lade grunden till Audio
Data Labs expansion in i 90-talet och framåt.

”Ska man bygga studio idag så behöver man
tre saker: Pengar, pengar och takhöjd.”

Det finns de som säger att Ingemar Ohlsson är svår att
ha att göra med. Andra säger att han bara är omöjlig. De flesta
som känner honom brukar skjuta in ett ”ja, du vet ju hur Ingemar
är…” som en generell förklaring till vad som föregick i meningen
innan. Sanningen är väl att han bara har svårt att tåla vissa saker.
Folk som hävdar utan att veta till exempel.
– Jag vill bara se att vår verksamhet bygger på vetenskapliga
principer. Visst, allt är inte en exakt vetenskap. Man har tillåtelse
att tycka att saker låter på ett visst sätt. Och jag har blivit snällare
med åldern. För tjugo år sen blev jag bara skitförbannad om nån
kom med luddigheter som inte gick att bevisa med en mätning.
Det hindrar inte att han fortfarande kan lägga ut texten över
lycksökare i branschen, hifi-dårar som försöker pracka på folk
nätsladdar för fjorton tusen kronor eller okunniga galningar i
största allmänhet.
Och även om den kunskap han själv fick pröva sig fram till
eller hitta i diverse esoterisk litteratur numera är högskoleämne
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så är han inte omedveten om att värdet snabbt devalveras om han inte
lyckas föra det vidare till en ny generation. Hans yngre medarbetare till
exempel.
– Jag älskar dem men det är en hård jävla skola. För det första måste
man stå ut med mig, och ja, jag skäller ut dem ibland. Jag är ingen
pedagogisk människa heller. Jag är väl som Stig. Han lärde mig aldrig
nånting utan man fick ta reda på det själv och sen kunde han säga ”Det
var bra”.
Krisen i musikbranschen har inte passerat studiovärlden obemärkt förbi och många av Audio Data Labs konstruktioner har tvingats
slå igen. Ingemar Ohlsson tycker givetvis att det är tråkigt att se en
hel era mer eller mindre gå i graven men han väljer den pragmatiska
vinkeln och säger att även om studiorna är borta så har han ritningarna
kvar.
Och ser man sig omkring i det anspråkslösa kontorsrummet som han
delar med två av sina medarbetare är det lätt att tro att varken digital
ljudteknik eller dito lagringsmedia är uppfunnet. Rummet är knökat
med pärmar, mappar, sladdar, mätdon och elektronik i plåtlådor med
bakelitrattar.
Inspelningsstudion blir också en allt mindre del av Ingemar Ohlssons
vardag. Musikmänniskor med mer entusiasm än planeringsförmåga och
pengar i plånboken har ersatts av byggföretag som Skanska och NCC
och med det uppdrag som handlar om arenaljud och byggakustik i storformat. Men det betyder inte att han helt har slutat rita kontrollrum.
– Fortfarande håller vi ju på och hjälper småfolk med en ritning för
20.000 kronor, så lite Robin Hood finns kvar, men ska man bygga studio
idag så behöver man tre saker: Pengar, pengar och takhöjd. Har du det
ska jag göra precis vad du vill.
Han bläddrar i pärmarna och tar fram dokumentmappar i datorn:
Fenix i Varnhem, BoomTown i Falun, Benny Anderssons Riksmixningsverket och Lappfjärds folkhögskola i Finland. Den sista känner han är så
nära perfekt man kan komma och när han tar fram en bild från bygget
pratar han om sig själv i tredje person för första och enda gången under
intervjun.

83

– Titta. Där ser du att taket är veckat och alla avstämningar ligger i
underkant. Typiskt Ohlsson med variabel akustik.
Och även om Ohlsson kallar Audio Data Lab för en studiofabrik så är
den första skissen allt annat än industriell.
– Alla de studior du har sett nu har jag ritat på en servett på mindre
än en timma över en god middag, inklusive Bennys studio därute.
Där sätts grundkonceptet. Sedan får man förstås lägga till hundra timmar för detaljerna men också det är en produkt av alla tidigare studior
som analyserats och bidragit med korrektionsfaktorer.
Med alla byggen i bagaget kan Ingemar Ohlsson se hur ett
kontrollrum låter bara genom att titta på det.
– Den genometriska akustiken, det kan jag se. Bumlet måste man gå
in i för att känna. Och innan jag lägger näsan i vädret vill jag få svar på
de frågor jag hade redan för femtio år sedan: Vad som händer mellan 0
och 200 Hz, alltså en fullständig prediktering av lyssningssituationer vid
låga frekvenser.
Han säger att han nästan är där och att han hoppas vara framme
inom ett par år. Att det är han, Ingemar Ohlsson, som ska lösa gåtan ser
han däremot inte som något speciellt.
– Det är inte så planerat som man skulle kunna tro. Jag har varit på
rätt plats vid rätt tillfälle bara. Haft tur helt enkelt. n

FAKTA
INGEMAR OHLSSON
Namn: Ingemar Ohlsson
Ålder: 66
Bor: Nacka
Yrke: Akustiker
Favoritljud: V8-muller. Cadillac men sidventils Ford går också bra.
Fritidsintressen: Mat, viner, bilar, modelljärnvägar och fullstora tåg.

KÄLLA: HRF/NOVUS

procent anser att Socialstyrelsens allmänna råd bör utökas så att
de omfattar bra ljudmiljö i alla publika lokaler.
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Tips och råd om snyggare ljud

Fråga oss om akustik
Kan jag trycka vilket foto jag vill på absorbenten?
Vi svarar på dina frågor om akustiska lösningar.
ANN-CATRIN BJÖRNHEDE
Specialområde: Arkitekt/Inredning
Epost: ann-catrin@akustikmiljo.se
Telefon: 0703-84 40 18

Andreas Hultfeldt
Specialområde: Produkt/Marknad
Epost: andreas@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-51 27 83

BIRGITTA Langsbo
Specialområde: Kvalitet/Miljö
Epost: birgitta@akustikmiljo.se
Telefon: 0346-71 48 51

Patric Gustafsson
Specialområde: Produktion
Epost: patric@akustikmiljo.se
Telefon: 0346-71 48 60

Ni säljer absorbenter med fotomotiv.
Kan man använda egna foton?

upp till 80 mm i tjocklek, 1800 mm i bredd och i stort sett

oftast in tyget åt kunden. Men hittar ni ett ytskiktsmaterial

hur långt som helst. /Patric

som ni önskar använda så går det lika bra att skicka in
det till oss. Ta då kontakt med oss innan så vi kan ge en

Ja, det går alldeles utmärkt. Tänk bara på att fotot bör
vara högupplöst då kvaliteten på trycket är mycket god. Vi
behöver ha bilden i pdf eller jpg-format./Ann-Catrin

Hur går det till när ni laminerar,
och kan jag få absorbenten med tyg
på båda sidorna?

Jag skulle vilja hänga upp
ljudabsorbenten som en tavla, vad
finns det för möjligheter att rama
in den?

Ja, vi kan laminera ljudabsorbenten på båda sidor, ibland

Det finns olika inramningsvarianter, både synliga och
dolda. Vår synliga standardram är en vit eller svart
pulverlackerad metallram, alternativt en dold ram, där
tygbeklädnaden går hela vägen runt, likt en canvasram. Vi

Är ni kvalitets- Och
miljöcertifierade?

Av vår egna SUND® Miljöabsorbent lagerhåller vi 20,

att materialet är kallt när det kommer ut ur laminerings-

40 och 50 mm materialtjocklekar i olika format upp till

maskinen.

2400x1200 mm. /Patric

Materialet ligger fast mellan två transportband och trots
den höga temperaturen behåller tygen sin färg. /Patric

Kan ni laminera vilket ytskikt
som helst? Och har det akustisk
betydelse vilket jag väljer?
Vi kan laminera de flesta material mot ljudabsorbenterna

ISO 14001. Transporter är ett av de områden vi jobbar

linnevävar, textilier och nonwoven är nästan aldrig några

mest med. För att minska vår miljöpåverkan kör vi gasbilar

problem.

För oss är miljöarbete viktigt, vi känner ett stort engagemang. Det är särskilt viktigt, inte minst eftersom vi jobbar
mycket med kommuner, landsting och andra kunder som
har höga krav som vi måste kunna uppfylla. /Birgitta

en del material som krymper vid laminering./Ann-Catrin

100 och 150°. Direkt efter värmezonerna kyler vi ner så

såvida de inte är för tjocka. Men möbeltyger, ulltyger,

transporterna.

vi vet att det fungerar rent produktionstekniskt. Det finns

Vilka materialtjocklekar har ni på
lager?

Vi har varit certifierade sedan 2001 enligt ISO 9001 och

och planerar våra leveranser så att vi kan samordna

rekommendation beroende på materialets innehåll så att

det två gånger. Temperaturen vid laminering varierar mellan

laminerar vi båda sidorna samtidigt och ibland får vi köra

kan också erbjuda ramar i trä, lackerade i vilken färg som
helst. /Andreas

?&!

Är vi osäkra så ber vi er skicka ner en provbit A3-format

Jag har en egen form som jag vill ha
skuren, går det? Vilket format skall
jag skicka filen i?
Absolut, vi arbetar i .dwg eller .dxf format. Har ni bara en
skiss på papper eller i exempelvis pdf så ritar vi upp den
till er efter önskemål. /Andreas

Hur vet jag som beställare att
materialet uppfyller behovet eller
den effekt som vi har tänkt oss?

så provlaminerar vi den och provskär för att se att det

Samtliga produkter är testade av SP (Sveriges Tekniska

fungerar. Tänk på att materialet måste vara luftgenom-

Forskningsinstitut) för att säkerställa kvaliteten. SP

släppligt för att fungera rent akustiskt.

fastställer absorptionsfaktorn enligt standard för att vi

Håll det i handen och blås igenom, känner du luften

ska kunna redovisa hur väl materialen absorberar ljudet.

igenom materialet så fungerar det i regel att använda som

Dessutom är produkterna brandtestade vilket är ytterligare

ett ytskikt till en ljudabsorbent. Vi kontaktar er om vi anser

en trygghetsfaktor. /Andreas

Kan ni skära vilken form och storlek
som helst?

att materialet inte är akustiskt rekommendabelt. /Andreas

Vi kan skära alla tvådimensionella former på vår CADstyrda såg, men har även en såg där vi kan skära sido-

Köper ni in tygerna eller skickar jag
som kund det till er?

kanten i 0-45° vinkel. När det gäller storlek kan vi skära

Vi handlar material från de flesta leverantörer och köper

Välkommen in i ett lugnare landskap.
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