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SNøhetta
Går plus

Powerhouse Kjørbo ger energi
en inspirationstidning från Akustikmiljö I FALKENBERG AB till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer

Nyhet

SHADE
Bordsskärm
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Akustikmiljö på Stockholms Slott
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara
och utveckla statligt ägda kulturhistoriska
fastigheter. I samband med en upprustning
av Livrustkammaren på Stockholms Slott blev
Akustikmiljö en av de utvalda leverantörerna
tillsammans med Sjölinders Snickeri.

AKUSTIK07 / innehåll

05
På sidan 5 hälsar vi på hos
Powerhouse Kjørby och norska
Snøhetta. Arkitekten Elin Vatn
och akustikern Halvor Berulfsen
berättar om hur de förvandlade
en 80-talsfastighet till ett
toppmodernt kontor.

18
På sidan 18 intervjuar vi Eleanor
Bergren på White om hur de
förändrade Almegas kontorsmiljö
genom att skapa zoner som var
anpassade till olika aktiviteter och
arbetssätt.

Läs intervjun på sidan 22 med
Zlatan Idnert på ÅF som berättar
om hur deras team av akustiker
fick designa sin egen ljudmiljö.
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isa! Ordet har skrämt inte bara utbildningsministrar och skolledare, utan även
oss på Akustikmiljö (flera av oss har barn
i skolåldern). Det är också frustrerande eftersom
det är svårt att veta hur vi anhöriga kan hjälpa
till. Under förra året bestämde vi oss för att göra
något och kom fram till att vi kan skapa fler
smarta ljudabsorbenter för en lugnare skolmiljö!
Vi har sedan tidigare flera produkter för skolan.
Ljudabsorbenter som passar såväl klassrum som
matsalar och sporthallar.
Denna gång fokuserade vi på den enskilda
eleven och resultatet blev två olika skärmar,
SHADE som är en skärm som monteras på
bordskanten och ELEV som är en mobil ljudabsorberande bordsskärm som eleven själv
plockar ned från en vägghängare, fäller upp på
sin bänk, och därmed skapar sig ett eget litet
studiebås. Det är givetvis våra duktiga lärare
som kommer att göra skillnaden ute i skolorna
men det känns skönt att kunna bidra. Läs mer
om våra idéer för en bättre ljudmiljö i skolan på
plocksidorna 16-17.
Snøhetta arkitekter har arbetat med ett
projekt som har varit mycket spännande för
oss. Powerhouse Kjørbo är ett så kallat plus-hus
med det ambitiösa målet att under sin livstid
generera mer energi än vad det gör av med!
På Akustikmiljö är vi mycket stolta över att
ha blivit inbjudna som leverantör. Läs mer om
projektet på sidan 5.
Även i år kan du träffa oss på Stockholm
Furniture & Light Fair den 3-7 februari.
I vår monter A35:02 kommer vi att visa
exempel på hur man kan
skräddarsy ljudabsorbenter med en mer unik
känsla och form.

Patric
Gustafsson
Vd, Akustikmiljö
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MEDARBETARE I Detta nummer

Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Spiro kommunikation.
ansvarig utgivare Patric Gustafsson, Akustikmiljö
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Sofia Eriksson, Karin Johansson, Anders Wennerström
fotografer Linda Tengvall, Karin Johansson
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC, PEFC,

Anders Wennerström är redaktör för Akustik och bor i
den lilla orten Slöinge söder om Falkenberg. Anders, eller
Ante som han kallas, arbetar på kommunikationsbyrån Spiro
som har ett flerårigt samarbete med Akustikmiljö.

EU Eco-label & Svanen.
hemsida akustikmiljo.se
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.

Karin Johansson är skribent och humanist, som berättar
med text och bild. Hon bor i Göteborg och skriver om de
mest skilda ämnen, allt från medicin till design. Karins texter
och foton har blivit publicerade i flera olika tidskrifter.
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Mariaskolan, matsal med historia

Väntrum Östra Sjukhuset

Matsalen i Mariaskolan saknade det lugn som krävdes för att elever och lärare

Väntrum på sjukhus kan vara bullriga miljöer med larm som piper och mycket folk

skulle kunna uppskatta maten som serverades. Skolan hade tillgång till ett bildarkiv

i rörelse. Östra Sjukhuset gav ABAKO arkitekter i uppdrag att ta fram en komplett

med gamla bilder från skolans tidiga 1900-talshistoria. En förälder som är form-

lösning för ett väntrum. Viktiga delar av designen var den specialbyggda helklädda

givare hjälpte till och skapade ett collage av historiska motiv blandat med gamla

soffan samt den randiga ljudabsorberande fondväggen vilken gör väntrummet till en

handskrivna texter som printades på ljudabsorberande tavlor. Tavlornas placering i

akustisk oas. Bröderna Perssons Specialsnickeri stod för bygge och det praktiska

”talhöjd” kombinerat med det nya ljudabsorberande välvda innertaket gör att mål-

utförandet i projektet.

tiderna nu är betydligt lugnare.

PRINT ljudabsorberande tavlor med metallramar i svart lackfärg
från Akustikmiljö. Foto: Linda Tengvall
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Fondvägg av SINGLE® tyginklädda ljudabsorbenter med tygomvik och kardborremontage i olika färger från Akustikmiljö. Foto: Marie Ullnert, Linda Tengvall

KÄLLA: Karolinska Institutet

procent upplever att de störs av buller på jobbet. Bullret gör oss inte
bara stressade och irriterade, utan ökar också risken för
hjärt-kärlsjukdom.

AKUSTIKSPANING 05
Powerhouse Kjørbo

text

Sofia Eriksson foto Lars Ahlqvist, Ketil Jacobsen, Chris Aadland

Mäktig
akustiklösning
i norska
Powerhouse
I världens första renoverade plusenergibyggnad har
energi och miljö fått påverka både arkitektur och design.
Och en annorlunda akustiklösning sätter stilen.
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örsta intrycket av Powerhouse Kjørbo i norska Sandvika
är harmoni. Lugna färger, mjuka
material och linjer, vackra former och
ett lugn som får en att sänka axlarna
en aning. Det är tyst och mjukt. Man
tänker att här måste arkitekterna
fått fria händer och en stor, generös
budget för att utforma och inreda åt
en krävande och kunnig kund. Det
fina läget, med Oslofjorden blänkande
i vintersolen alldeles utanför de stora
fönstren, verkar skräddarsytt.
Sedan får man reda på alla de arkitektoniska begränsningar, miljökrav,
ekonomiska hänsynstaganden och

tekniskt knepiga förutsättningar som
gjort den nyss genomförda renoveringen av den gamla 80-talsfastigheten till en extremt svår nöt att knäcka.
Då inser man att projekteringen varit
en komplicerad jakt efter möjliga och
realiserbara idéer. Och man häpnar
över att det ändå gick att landa i de
smarta lösningar som lett till ett inte
bara vackert och funktionellt kontorslandskap, utan en byggnad som sätter
standard för andra miljöcertifierade
kontorsfastigheter på en internationell
nivå. Projektet Powerhouse Kjørbo
lyckades, och det med besked.
Vi träffar interiörarkitekt Elin Vatn

Projektet
Powerhouse
Kjørbo lyckades,
och det med
besked.

och akustiker Halvor Berulfsen i de
sociala utrymmena på andra våningen
i Powerhouse Kjørbo, strax bredvid den
vindlande vackra trappa som fungerar
som ett naturligt ventilationsschakt.
Runtomkring dem hänger lodräta
lameller. Många. Överallt. Bafflarna i
taket och lamellerna längs innerväggen får rummet att påminna om gapet
på en bardval. När den första frågan
blir varför de valt just den här looken
förklarar Elin Vatn att det är fel ände
att börja nysta i. Vi måste ta det från
början.
– För allt hänger samman, säger hon.
Elin Vatn arbetar på det renommerade
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Lameller längs med väggar samt bafflar i taket dämpar ljud och
döljer förråd och andra tekniska utrymmen. Ljudabsorbenterna är
tillverkade av EcoSUND från Akustikmiljö.

norska arkitektkontoret Snøhetta, som
fått stor uppmärksamhet internationellt bland annat för operahuset i Oslo
och biblioteket i Alexandria, och nu
nyligen uppmärksammats för Väven
i Umeå. Byrån har gjort sig känd för
spektakulär, nytänkande design där
form och utseende satt agendan.
– Men det här projektet är lite
annorlunda. Det går inte att börja med
att prata om hur det ser ut, vi måste
prata om funktion, säger Elin Vatn.
Powerhouse Kjørbo var tidigare
en lite nedgången kontorsbyggnad
med dålig isolering. Glaspartierna i
fasaden och det soliga läget vid vattnet
medförde en fasadtemperatur som

”man kunde steka ägg på”, ett inomhusklimat som var svårt att kontrollera,
och som en följd höga energikostnader
för kyla och värme. När fastigheten
skulle renoveras väcktes idén om att
göra det till ett plusenergihus, det vill
säga ett hus som inte bara producerar
energi nog för att täcka sitt eget behov,
utan också går plus och kan leverera
till andra byggnader i närheten. En
egen solcellsanläggning, Norges
största, på taket, kombinerat med så
låg energiförbrukning som möjligt blev
utgångspunkten. En arbetsgrupp bestående av arkitekter, teknikkonsulter,
byggingenjörer, miljö- och energiexperter och representanter från fastighetsä-

Bafflarna i taket
och lamellerna
längs innerväggen
får rummet att
påminna om gapet
på en bardval.

garen fick i uppdrag att utreda.
Och för att utmana sig själva ytterligare, tog man sikte på att klara den
absolut tuffaste miljöklassningen för
byggnader, BREEAM Outstanding.
Extremt svår att uppnå och något som
kräver helt andra processer.
– Då tickar det in väldigt många
krav på materialval och byggmetoder,
ingenting kan vara det minsta hälsoeller miljöfarligt, förklarar Elin Vatn.
Och med de kraven kan man inte använda så mycket energi till uppvärmning eller ventilation.
– Tilluften måste ha låg hastighet så
att du inte behöver för mycket energi
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för att ventilera, kyla eller värma upp
lokalerna. Då måste man få till en jämn
temperatur på ett annat sätt, förklarar
Halvor Berulfsen. Han arbetar för konsultföretaget Asplan Viak, som också är
Powerhouse Kjørbos hyresgäst.
Lösningen blev att exponera termisk
massa. Det vill säga byggnadens
betongstommar. Dessa var faktiskt det
enda som bevarades i renoveringen,
mycket för att betongproduktion är
energikrävande, och då hade hela plusenergiidén gått i stöpet eftersom man
inte bara räknar driftenergi utan också
all energiåtgång under själva bygget.
Man valde att exponera betongen i
taket.

– Som akustiker är önskemål om
ett bart innertak inget man tycker om
att höra, säger Halvor Berulfsen, men
att exponera golvet hade varit ännu
värre, för då hade vi inte kunnat lägga
mattor för att dämpa stegljud. I stället
fick vi börja fundera på hur vi med så
lite material som möjligt skulle kunna
skapa en dräglig ljudmiljö.
Planmässigt började man med att lägga den öppna kontorslandskapsdelen i
en del för sig, som ingen skulle behöva
gå igenom för att nå konferensrummen, för att på så sätt minska onödigt
spring och störande ljud. Huset kärna
fick en amöbaliknande form vars

Egentligen är ju
både bafflar och
lameller inget
ovanligt.

väggar naturligt skärmar av sikten och
gör att ljud inte färdas från de öppna
receptions- och köksdelarna in till
resten av lokalerna – på så sätt kunde
man skippa fasta mellanväggar och
dörrar och ha kvar ett bra luftflöde.
Den centralt placerade trappan blev
alltså ett naturligt ventilationsschakt,
men också en ljudkanal, något som lamellerna utmed väggen dock dämpar.
Och så beslutade man sig för att hänga
vågräta ljudabsorberande bafflar i
taken. På så sätt blev betonginnertaket fortfarande exponerat, men med
mycket god dämpning.
– Men takhöjden är extremt låg, bara
tre meter. I öppna landskap måste det
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Takbafflarna, de vågrät hängande ljudabsorbenterna som ser ut
som undersidorna på en svampskivling, är gjorda av EcoSUND från
Akustikmiljö.
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vara öppet upp till 2,70. Men med 25 centimeters bafflar som hänger fem centimeter ned
från innertaket har vi lyckats klara de kraven
och ändå skapa en luftig lokal där taket egentligen inte är synligt – ser man på det snett
underifrån ser man ju bara det mönster som
bafflarna skapar, säger Halvor Berulfsen.
Bafflarna hänger parallellt med ungefär 27
centimeters mellanrum genom nästan hela
lokalen och på samtliga våningar. Ungefär
5 000 skruvhål gjordes i betongen för att
hänga upp bafflarna med fästanordning och
vanliga buntband – billiga, tåliga, osynliga
och lätta att klippa av om det skulle behövas,
förklarar Elin Vatn. Lite enligt principen
”man tager vad man haver”, med tillägget att
de allra enklaste och billigaste lösningarna
i det här fallet också blivit de bästa. Som
i baffel-fogarna. Där har man helt enkelt
använt tandpetare, avslöjar hon. Miljövänligt
och självklart egentligen.

Man har dock inte kunnat förverkliga alla
önskemål, främst på grund av ekonomi och
tekniska förutsättningar. Vägglamellerna
har inga tygsidor och de är varken vrid- eller
skjutbara.
– Det hade vi egentligen velat ha för att
få flexibiliteten att öka dämpningen när
det behövs, eller kunna dra för eller öppna
upp vissa partier, men det var en ekonomisk
fråga, säger Halvor Berulfsen.
Att valet föll på Akustikmiljös produkter
berodde på att Elin Vatn upptäckte dem på
en mässa och såg de miljömässiga fördelarna
med materialet.
– Vi tittade på flera andra ljudabsorbenter
av olika slag och utföranden, men de här
gick att få utseendemässigt lika för både
vägg och innertak, samt framför allt: de här
var det absolut bästa miljöalternativet. Det
var avgörande för oss på grund av BREEAMcertifieringen, säger Elin Vatn.

Vägglamellerna har också använts som
Förutom att vara arbetsplats för 200 personer
smäckra rumsavdelare på några plan och här
är Powerhouse Kjørbo också ett showcase och
har man låtit de böljande formerna i arkitekbesökarna är många från hela världen. Alla
turen gå igen. Tittar man närmare har också
vill veta hur man lyckats renovera en 80-talsdetaljer
varit
viktiga;
varken
lamelleller
SINGLE ljudabsorbenter på väggarna är klädda med centretsbyggnad och gjort om det till ett plusenergibaffelflöde
bryts med
en helatmosfär.
vägg, utan
Vi råkar vara besökare nummer 1 500
färgskala
som skapar
en homogen
Allabara
textilier ärhus.
i
av procent
glaspartier.
sedan invigningen i april och får ställa upp
100
ull från holländska Meervilt.

på bild i trappan.
– De flesta tycker att det ser väldigt häftigt
ut och vi får mycket publicitet. Idéerna sprider
sig precis som det är meningen – det är flera
liknande projekt på gång, säger Halvor.
En av anledningarna till att Powerhouse
Kjørbo blivit så lyckat är att man lät alla
komma till tals tidigt i projekteringen och att
man därför har kunnat resonera sig fram till
en lösning som både möter miljökrav och är
vacker. Det skapar lust och engagemang hos
andra, menar Elin Vatn och Halvor Berulfsen.
– Egentligen är ju både bafflar och lameller
inget ovanligt. Det som gör det annorlunda
här är att vi använt så extremt mycket
och till en början inget annat – det var en
kalkylerad risk vi tog eftersom vi ville se hur
långt det räckte, och sedan har vi justerat det
med fler absorbenter efter inflyttning, säger
Halvor Berulfsen.
– Vi hade kunnat vara traditionella, men i
stället fick vi möjligheten att göra något som
ingen sett förut. Det gav en mycket bättre
estetisk lösning. Målet med Powerhouse är
att fler ska få lust att bygga sådana här hus,
annars kommer inte världen att bli miljövänlig. Och för att få folk att vilja bygga miljövänligt räcker det inte att bara lösa det tekniska.
Du måste väcka lusten, säger Elin Vatn. n
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TIPS &
R ÅD

SNYGGARE LJUD
Följ oss på facebook

Fakta
Powerhouse KjØrby
Powerhouse Kjørbo ligger vackert beläget vid vattnet i Sandvika utanför
Oslo. Hela fastigheten är konsultföretaget Asplan Viaks kontor. Här
jobbar ungefär 200 personer i lokaler som nyligen renoverades och då
blev världens första renoverade plusenergihus. Powerhouse-projektet
är ett samarbete om utveckling av plusenergihus mellan fastighetsägaren Entra, entreprenören Skanska, miljöstiftelsen Zero, arkitektkontoret Snøhetta, konsultföretaget Asplan Viak, aluminiumföretaget
Hydro och aluminiumprofiltillverkaren Sapa. Powerhouse-samarbetet
definierar ett plusshus, som det kallas på norska, eller plusenergihus,
som det kallas i Sverige, som en byggnad som producerar mer ren och
förnybar energi under sin livscykel än vad som förbrukas för produktion
av byggmaterial, byggnation, drift och rivning. Byggsektorn står i dag
för 40 procent av världens energiförbrukning och ökar hela tiden. EU:s
klimatmål för 2020 innebär bland annat att då ska alla nyproducerade
hus producera nästan lika mycket energi som de förbrukar. Förhoppningen är att några av Powerhouse-idéerna ska kunna bidra till detta.

VI HJÄLPER TILL
MED TIPS OCH RÅD
I DITT PROJEKT. DU
FÅR KONKRETA
EXEMPEL PÅ HUR
MAN KAN SKAPA
LYCKADE MILJÖER
– AKUSTISKT OCH
VISUELLT.

facebook.com/akustikmiljo
Elin Vatn, interiörarkitekt, Snøhetta
Halvor Berulfsen, akustikingenjör på Asplan Viak

12 WSP

Naturliga ljudabsorbenter

Bilderna visar delar av de öppna gemensamhetslokalerna på plan
nio med SINGLE ljudabsorbenter från Akustikmiljö. Arkitekten
har fått leka fritt med format, tjocklekar och tygval.
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EcoSUND är Akustikmiljös unika kärnmaterial för ljudabsorbenter som
är bra för både arbetsmiljön och vår natur.

text

Anders Wennerström bild Linda Tengvall

WSP i naturliga lokaler
Catarina Bendix Tegnell är inriktad på varumärkesbyggande
inredningsarkitektur med ett starkt konceptuellt formspråk.
Hon har sedan 2012 arbetat med ombyggnaden av WSP:s
kontorsytor i Stockholm.

W

SP ville modernisera sina lokaler och optimera
arbetsplatserna. I projektet var miljö och hållbarhet viktiga
nyckelord, något som blev bärande för hela genomförandet.
WSP:s kontor ligger vid Nynäsvägen vid Gullmarsplan i Stockholm
som präglas av storstadens trafik. Gestaltande arkitekten Catarina
Bendix Tegnell, då på LINK arkitektur, ville skapa en kontrast till all
trafik och föra in naturens element i det övergripande konceptet. Det
ursprungliga kontoret var tungt och inklämt med sina avskärmande
rum som hade en industriell karaktär vilken inte gick att koppla till
WSP och deras breda uppdrag inom samhällsutveckling.
– Jag ville skapa en ny sorts dynamik för WSP:s medarbetare som
bättre speglade deras identitet, säger Catarina.
Ett av de större ingreppen blev att öppna upp gamla cellkontor
för att skapa rymd och luftighet. Att inspireras av naturen var också
viktigt för att skapa kontrast mot kontorets trafikläge. Hon valde en
kontorslösning där kontoret delas upp i en avskild del med arbetsplatser och en annan mer gemensam del med bland annat sociala ytor,
fokusrum och konferensrum.
Catarina visste med sig att de nya öppna ytorna skulle medföra en
akustikutmaning, särskilt i de gemensamma ytorna, exempelvis på
plan nio som innehåller personalutrymmet.
– Öppna ytor där mycket folk rör sig och talar med varandra utgör
alltid ett problem rent akustiskt. Många av standardlösningarna för
att lösa ljudfrågan kännetecknas heller inte av god design, fortsätter
Catarina.

Lösningen gav sig när man arbetade vidare med att skapa en känsla
av att befinna sig i naturen. Genom att använda vägghängda ljudabsorbenter klädda med tyger som påminner om ljung, bark och mossa
i kombination med färgmatchade mattor skapades ett intryck som för
tankarna till naturen, samtidigt som både ljudnivå och efterklangstider reducerades.
De vägghängda ljudabsorbenterna som heter Single valdes också för
att de är gjorda av ett miljövänligt material, EcoSUND, som tillverkas
av återvunna PET-flaskor och växtfibrer.
– Miljöaspekten i stort kändes helt rätt för projektet och WSP, men
det handlade också om att skapa en god arbetsmiljö utan läckande
ångor och fibrer som kan förekomma med andra material avslutar
Catarina. n

Fakta Arkitekt
Catarina bendix tegnell
Catarina Bendix Tegnell fick uppdraget som ansvarig
gestaltande arkitekt i projektet som utförts på LINK
arkitektur. Idag är hon ansvarig för a2m2 Inredningsarkitektur som är verksamma inom planering och
inredning av arbetsmiljö, både i offentlig och i privat
sektor.
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Svängda formskurna absorbenter

Axfoods huvudkontor
stockholm
Axfood gav Claes Kock Arkitekter i uppdrag att skapa
en mer inbjudande reception som samtidigt skulle fungera som en professionell miljö för medarbetarna som
jobbar där. Resultatet är en lösning baserad på runda
former och svepande linjer med många olika funktionszoner, för de som arbetar i receptionen. C&D Snickeri
ansvarade för bygget.
Receptionen har en bakre arbetsdel där svängda
konkava ljudabsorbenter på insidan skapar ett akustiskt
lugn. I en anknytande zon sitter en matchande öppen
garderob med svängda konvexa ljudabsorbenter på
utsidan. Ljudaborbenterna som användes var måttbeställda SINGLE® Tyginklädda Ljudabsorbenter från
Akustikmiljö.
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MON TER
A35:02

Stockholm Furniture and light Fair 3-7 Februari 2015

Vi visar hur våra produkter kan projektanpassas

LOD Akustisk lamellstav

NIVÅ Väggabsorbent

3D TEXT Ljudabsorbent

16 tyst i klassen
Idéer för bättre studiero

06
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prylar för tystare skolor
Okej, skolan kanske aldrig kan bli tyst som ett bibliotek. Men det finns
många enkla, små och billiga saker man kan göra för bättre studiero.

Stolstassar

Den kanske allra enklaste och billigaste lösningen för alla salar
är att montera stolstassar. Glöm inte stolstassar även för bord
och bänkar som brukar flyttas runt under skoldagen när man
skapar olika tillfälliga studiegrupper. Stolstassar kan köpas från
flera leverantörer, bland annat Akustikmiljö.

2

Mobilpolicy

På allt fler skolor använder man läsplattor och
telefoner i undervisningen, något som gör det än
viktigare att ha en vettig mobilpolicy. Får man ha så
kallade notiser på? Vilka sorters ljud får spelas upp?
När ska alla digitala prylar vara i flygplansläge, och
när ska allt läggas undan?

3

Skärmväggar

Skolan idag lägger stor vikt vid olika typer av
grupp- och projektarbeten. Det ställer stora krav
på att lokalerna ska kunna omformas och skärmas
av efter behov, något som kan behöva göras flera
gånger per dag. Då är enkla skärmväggar en bra
lösning. BLOCK, som också finns med hjul istället
för vanliga fötter, är en ljudabsorberande skärm från
Akustikmiljö. Standardstorlek är 2000x1500 mm.
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4

Ljudabsorberande anslagstavlor

Anslagstavlor ingår som en naturlig del i alla klassrum och man kan lika gärna investera i en ljuddämpande effekt
när man ändå är i farten. En fördel med dessa ljudabsorbenter är att de monteras i huvudhöjd vilket dämpar ljudet
från tal. COLLAGE är en ljudabsorberande anslagstavla från Akustikmiljö.

5

Mobil skärm för skolbänken

Alla behöver en lugn stund ibland. Med ELEV bänkskärm kan
elever som behöver skapa sig en lugn vrå ta ned en skärm från
den medföljande vägghängaren och fälla upp på sin skolbänk. När
skärmen inte används fungerar den som en väggabsorbent vilket
ger produkten en dubbel funktion. För barn med särskilda behov är
skärmen tänkt att fungera som ett mindre stigmatiserande alternativ
till de mer omfattande lösningar som bygger på att eleven har ett
särskilt bås i klassrummet.

6

Lust

Tänk om man kunde väcka lusten till
lärande hos varje barn? Svårt, men
lyckas man med att tända den där
gnistan så behövs få regler – lärandet
går av bara farten eftersom vi är
naturligt nyfikna varelser. Se någon av
Ken Robinsons föreläsningar på www.
ted.com och bli inspirerad.
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SINGLE Väggabsorbenter från Akustikmiljö.
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text

Karin Johansson bild Linda Tengvall

ALMEGA

White skapade olika
aktivitetszoner
N

är Almega på Sturegatan
expanderade behövde de
hjälp med att utforma ett mer
aktivitetsbaserat kontor samt förbättra
akustiken och arbetsmiljön.
Whites projektledare och inredningsarkitekter kom in i projektet under
hösten 2013 och deras arbete pågick
fram till mars 2014. Projektet omfattade fyra våningsplan av arbetsgivarorganisationen Almegas kontor
på Sturegatan i Stockholm. Som
utgångspunkt för förändringsarbetet
hade Almega tagit fram ett gediget underlag som baserade sig på intervjuer
med flera medarbetare vilket skapade
stor delaktighet från start.
– Det är viktigt att alla är med på
noterna från början, säger Eleanor
Bergren, en av de tre inredningsarki-

tekterna från White som arbetade med
projektet.
Olika behov hos
olika medarbetare
Det framkom tydligt i underlaget att
medarbetarna på kontoret hade olika
behov. Vissa behövde ytor där de
kunde prata helt ostört och ha kortare
möten, medan andra behövde miljöer
där de kunde arbeta med laptop i
knät. Även sällskapsytor behövde
tillföras som till exempel platser att
dricka kaffe på. Ett av målen var att
dela in kontoret i zoner utifrån de
olika förutsättningarna och behoven.
Planlösningen, inredningen
och ljudmiljön förändrades
Det var många delar som behövde anpassas och förändras för att möta upp

Utan arbetsro får
man inga glada
medarbetare.
Eleanor Bergren
White

Almegas olika behov och arbetssätt.
– Whites projektledare och inredningsarkitekter arbetade intensivt
med planlösningen och logistiken
kring flytten mellan avdelningarna.
Vi inredningsarkitekter arbetade
dessutom med parametrar som möbler,
gardiner och ljudisolering. Det är
många delar som behöver samverka
för att ge ett bra resultat – estetik, ljud,
kommunikation, samarbete och enskilt
arbete, etc. Utan arbetsro får man inga
glada medarbetare, säger Eleanor. När
det gäller akustiken är ytan i lokalen
viktig att ta hänsyn till. Ett större,
öppet utrymme ställer andra krav
och behöver mer ljudabsorption och
dämpning.
Inredningsarkitekterna fick hjälp med
akustikfrågorna av Lennart Nilsson på

20 KONTORSOMGÖRNINGEN
Almega Stockholm

För andra gången blev Akustikmiljö
vald som leverantör av ljudabsorbenter.
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Fakta
White Arkitekter & INNE AB
White arkitekter är Skandinaviens största
arkitektkontor med cirka 700 medarbetare.
Företaget grundades 1951 i Göteborg. White
har sedan etablerat sig i Stockholm, Malmö,
Halmstad, Linköping, Örebro, Uppsala, Umeå,
Västerås. Det finns även kontor i bland annat
London och Oslo.
Projektledare för White var Charlotte Fredholm och Andreas Alexandersson. Inredningsarkitekter var Märta Friman, Eleanor Bergren
och Johan Björkholm.
Susanne Brolin på Inne AB var projektledare
för genomförandefasen med upphandling,
samordning och montage.

LN Akustikmiljö. Tillsammans med
honom som rådgivare tittade man på
lokalerna och gick igenom de olika
ytornas förutsättningar utifrån ett
ljudperspektiv.
Skapade olika zoner
Whites inredningsarkitekter förändrade miljöerna genom att skapa
zoner som var anpassade till olika
aktiviteter och arbetssätt. För att få
till den nya miljön arbetade de mycket
med möbler och övrig inredning, som
till exempel akustiksoffor med höga
ryggar, som stänger ute ljud och olika
”touch down-grupper”, det vill säga
arbetszoner som omsluts av bokhyllor. Även nya samtalsrum för kortare
möten skapades. Dessa utrymmen
skulle även fungera för konsulterna
som arbetade med laptops. För att få

en bättre ljudmiljö i kontorslandskapet
bytte de ut befintliga tunna skrivbordskärmar mot ljudabsorberande
skärmar och placerade Akustikmiljös
tyginklädda ljudabsorbent Single
på väggarna i korridorerna. Tygtavlorna pryder nu mittkärnan på varje
våningsplan på Almegas kontor. De
har både en akustisk och estetisk
funktion.
– För varje våningsplan använde
vi färger på tygabsorbenterna som
anpassades till kulörer på övrig inredning och det blev en specifik färgskala
för varje plan. Vi utgick från färger i
Almegas grafiska profil. Golvet består
av en ekparkett så det blev aldrig
aktuellt att lägga in någon heltäckningsmatta. Gångmattor är istället
strategiskt placerade, säger Eleanor.

För varje
våningsplan
använde vi färger på
tygabsorbenterna
som passade till
mattorna

Hur blev då resultatet? Någon gång i
vår ska en utvärdering göras. Det är
för tidigt att säga bestämt hur utfallet
blev hos medarbetarna, men ljudmiljön
har förbättrats avsevärt och det finns
indikationer på att de flesta medarbetarna är nöjda. n
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11 ljudexperter
designade ljudmiljön i
sitt kontor
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Skrivbordsskärmen SHADE på kortsidor samt en variant på
golvskärmen BLOCK skapar arbetsrum för enskilda medarbetare.
Båda produkterna från Akustikmiljö

ÅFs nya kontor i Malmö ligger i
gränslandet mellan den gamla
Kockumsfabriken och den nya
hamnmiljön som håller på att
växa fram. Ett par hundra meter
ifrån ståtar Turning Torso som
det högsta utropstecknet bland
byggnaderna.
text och foto

E

Karin Johansson

tt par våningar upp i ÅF-huset träffar jag Zlatan
Idnert, akustiker och sektionschef för Region Syd, avdelningen ljud och vibrationer. Där arbetar 11 experter på ljud,
akustiker och ljuddesigners. Under våren har avdelningens
inredning förändrats för att skapa en behagligare ljudmiljö för de
medarbetare som arbetar där.
– Ljud är en självklar och viktig komponent i alla miljöer. Designade ljudmiljöer ska vara anpassade till situation och aktivitet. Ljud
är upplevelse och känsla, säger Zlatan.
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Zlatan visar mig lokalerna, först den egna avdelningen och
sedan några fler. Vi rör oss i korridorer med kontorsavdelningarna
placerade längs med byggnadens yttre väggar. Som besökare upplever
jag avdelningarna olika, både visuellt och ljudmässigt. Vi stannar
ibland upp och tittar på olika lösningar när det gäller ljudmiljön: skärmar, skrivbordsabsorbenter, textilier, högtalare, mjuka golvmattor.
– Det viktigaste för att få till ett bra och behagligt ljud är helheten,
åtgärderna tillsammans, säger Zlatan. Det är många detaljer som ska
samverka. Det räcker inte med att tillföra lite tyg.
Stängde ute ljud med hörlurar för att kunna arbeta
Vi sätter oss i ett litet mötesrum. Zlatan ger mig bakgrunden till varför
avdelningen för ljud ville förändra sin ljudmiljö.
ÅF flyttade in i byggnaden i april/maj 2013 i då befintliga lokaler.
Huset var alltså nybyggt men inte anpassat till ÅFs behov från början.
Efter bara några månader blev det tydligt att många på kontoret arbetade med hörlurar på. Det var så överallt i kontorslandskapen i huset.
Det fanns ett behov av att stänga ute och dämpa störande omkringliggande ljud (från mänskligt tal och mobiler) för att kunna koncentrera
sig, men det var inte bra för samarbetet.

– I ett kontorslandskap är det viktigt med interaktion, säger Zlatan.
Att sitta tillsammans är bra för samarbetet, men man behöver samtidigt kunna koncentera sig. Forskningsrapporter visar att den som blir
störd i sin koncentration behöver 15 minuter att komma tillbaka till
samma nivå. Mycket av produktiviteten och kreativiteten går förlorad
om man inte gör något åt det. En av våra medarbetare hade det
särskilt jobbigt med störning av ljud och det satte igång processen att
få till en förändring.
Ljudexperterna skapade sin egen ljudmiljö
Akustikerna och ljuddesignerna ville ha det riktigt bra på sin avdelning och började arbeta fram strategier och lösningar för att skapa en
bättre ljudmiljö.
Till strategierna hörde att se ljud som en tillgång och att ställa
önskade ljud mot oönskade ljud. Lite förenklat innebär det att
framhäva positiva ljud och att maskera negativa ljud.
Målet var att skapa en känsla och en effekt för att uppnå en
behaglig och produktiv arbetsplats.
Gruppen identifierade två utmaningar:
– För det första störde vi varandra med våra ljud. Störningarna kom
från mänskliga aktiviteter, från mänskligt tal och från våra mobil-
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COLLAGE Storyboard med lackerade stålprofiler för att kunna fästa papper
med magneter. COLLAGE är gjord av EcoSUND från Akustikmiljö.

Skrivbordsskärmen SHADE absorberar och dämpar ljud från korridor och övriga
avdelningar och skapar samtidigt ett anpassat ljudrum inom avdelningen.

telefoner. Vi upptäckte också att bakgrundsljudet på avdelningen var
för lågt. Det var för tyst vilket medförde att de andra ljuden blev mer
framträdande. När bakgrundsljudet är för tyst känner man sig inte
heller bekväm. Det är vanligt att man börjar viska för att inte störa.

Därutöver är det viktigt med rätt ljudisolering, stegljudsdämpning,
bakgrundsbuller från ventilation, trafik, etc.
– Ljud utifrån, som till exempel trafikbrus, dämpar vi ibland för
mycket och det kan bli för tyst. Ofta är ljuden utifrån för låga i kontorslandskap, säger Zlatan. Samma sak gäller för ventilationsljud, som
kan användas för att maskera tal. Här finns det kulturella skillnader. I
Sverige vill vi ha det så tyst, medan man i USA och England projekterar för mer ljud i kontorsmiljöer. Det är okej att höra att någon pratar
men inte vad de säger. Om man sitter själv i ett cellkontor ska det vara
så tyst som möjligt, men i ett kontorslandskap måste det vara mer brus
och liv.

Arbetsgruppen gick därefter igenom ritningar och gjorde en tredimensionell modell i det dataprogram som avdelningen använder för att
själva kunna lyssna och för att demonstera för kunder hur ljudmiljön
blir innan den skapas rent fysiskt.
– Vi bestämde oss för vilka ytor vi skulle behandla, säger Zlatan.
Vi hade full frihet att förändra miljön som vi ville. Det enda kravet
var att resultatet skulle bli snyggt. Den estetiska aspekten var en av
anledningarna till att vi valde flera produkter från Akustiksmiljö.
Färgerna på tygerna bestämde vi oss för internt tillsammans med en
medarbetare på avdelningen för ljus. Det blev en mild och naturlig
färgton i grönt.
Helheten viktig för en hållbar ljuddesign
Zlatan återkommer till hur viktig helheten är för en ljudmiljö. Ljud är
många kvaliteter.
Han nämner ljudabsorbenter som en del av den totala akustikmiljön.

I alla kontorslandskap är det viktigt med separata telefonrum och
mötesrum för situationer när individer eller grupper behöver prata
högt utan att störa någon.
Flera ljudlösningar samverkar på avdelningen
Hur blev då lösningen för avdelningen?
Skrivbordsskärmen SHADE, som absorberar och dämpar ljud installerades på arbetsplatserna. Skärmarna placerades mellan och på kortsidorna av varje arbetsenhet. Medarbetarna sitter mitt emot varandra
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i rader och har även en längre skärm mellan sig. Produkterna skapar
tillsammans en individuell ljudmiljö för varje medarbetare som är anpassad till deras och avdelningens behov. Kollegorna störs inte längre
av varandras ljud och kan samtidigt prata med varandra om de står
upp eller skjuter stolen åt sidan.
– Skrivbordskärmarna är snygga och gör sitt jobb, säger Zlatan.
Den ljudabsorberande anslagstavlan COLLAGE placerades utefter korridorens vägg. Den är viktig för att undvika stående reflexer mellan
parallella ytor. Anslagstavlan används för att sätta upp produktblad
som visar arbetsgruppens pågående och kommande projekt. Den har
blivit en del av avdelningens marknadsföring gentemot kunder och
övriga kollegor.
På avdelningens andra långsida monterades det VERTIKAL akustisk
lamellgardin från Akustikmiljö innanför fönstren. Den absorberar ljud
och kan justeras i olika lägen eller skjutas undan helt om man vill.
De två högtalare som installerades i taket är en viktig del i helheten
när det gäller ljudmiljön. Det handlar om så kallade riktade högtalare
som sprider ljudet på en begränsad yta och bidrar till att bakgrundsljudet inte längre är för lågt. Ljuden i högtalarna varierar, men vanligast

är svaga ljud som regnljud, fågelsång, sorlljud eller caféljud. Det är
ljud som har en positivt effekt på människor.
– Vi har en idé om att följa årstiderna när det gäller ljudet från högtalarna. Om det är mulet ute väljer vi regnljud. På eftermiddagarna
spelar vi musik från spotify. Alla på avdelningen är med och väljer
musiken på spellistan. Det innebär att det finns en acceptans för våra
olika musikval. Ljuden från högtalarna har även gjort att trivseln ökat,
säger Zlatan.
Sammantaget har åtgärderna medfört att kollegorna på avdelningen
kommit närmare varandra. Genom att ljuden styrs stör de inte varandra längre.
– Samtidigt blev det en snygg miljö som alla trivs bättre i. Man kan
inte vara produktiv om man inte trivs, säger Zlatan.
Samhällsljud – ett bättre ord
Innan vi avslutar passar jag på att fråga Zlatan vad han har för tankar
om samhällsbuller?
– Jag vill hellre kalla det för samhällsljud vid mina föreläsningar.
Jag brukar föreläsa om det. Det avgörande är inte hur mycket något
låter utan vad det är för ljud. Det finns ljud som passar in kulturellt
och historiskt och det finns ljud som stör. Hamnljud kan till exempel
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ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som vilar på hundraårig erfarenhet. ÅF
fokuserar på infrastruktur, energi och industri. Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela värden. Omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder
SEK årligen. ÅF har idag cirka 7000 medarbetare. Inom ÅF i Sverige arbetar 90
medarbetare med ljud och vibrationer.

SHADE-skärmarna placerades på kortsidorna av varje arbetsenhet. Ovanpå de
vita skåpen mellan arbetsstationerna monterades BLOCK ljudabsorberande och
ljudreducerande skärmar i specialformat. Båda skärmarna från Akustikmiljö.

Samtidigt blev det en snygg miljö
som alla trivs bättre i. Man kan inte
vara produktiv om man inte trivs.
vara ljud som passar i en hamnmiljö. Vid planering av nya områden
ska man alltså inte bara tänka på ljudnivån. Andra ljudkvaliteter
och helheten är viktig. Man ska framhäva det som är positivt och
som passar in och dämpa det som är negativt – och gärna involvera
de som bor i området. Känsla, identitet och kulturhistoria är viktiga
komponenter när det gäller samhällsljud, avslutar han. n

Fakta
Zlatan Idnert
Zlatan Idnert är sektionschef för avdelningen i region
Syd samt vice affärsområdeschef för affärsområdet Ljud
och vibrationer på ÅF.
Han är utbildad civilingenjör i Väg och Vatten vid Lunds
universitet. Efter tre års arbete som akustiker på ÅF i
Malmö erbjöd ett amerikanskt bolag en tjänst i Dubai.
Där arbetade han i tre år med gigantiska byggnadsprojekt, bland annat världens
högsta hus och en Formel 1-bana.
Det finns ingen formell utbildning för att bli akustiker. En bakgrund som civilingenjör
och ett musikintresse är vanligt.
Läs mer om designade ljudmiljöer i artikeln ”Hur ska det låta? Soundscaping, designade ljudmiljöer – ett självklart inslag” av Zlatan Idnert, Carl Pilman, Mikael Ekholm,
Anna Kind och Martin Hallberg, Bygg & Teknik 3/13, 46-49.

Utan
skadliga fibrer
BÄTTRE
ARBETSMILJÖ

EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för
ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön
och vår natur. EcoSUND® är tillverkad av
återvunnen PET och växtfibrer.

Inget läckage: EcoSUND® är helt fri från lim/
bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt: EcoSUND® är inte känslig för fukt och väta och
kan därför varken ruttna eller mögla.

Inga farliga fibrer: EcoSUND® släpper inte ifrån sig
fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till
allergier.

Passar känsliga miljöer: EcoSUND® ljudabsorbenter är
därför utmärkta för sjukhus, skolor och förskolor såväl som
kontor och offentlig miljö.

