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Vårt arbetssätt och interaktion är under ständig förändring och utveckling. 
Detta påverkar hur vi bygger och inreder. Fokusering på hållbarhet och 
miljöcertifieringar ger ytterligare utmaningar och tvingar tillverkarna av 

byggmaterial att förnya sig. Detta drar vi alla nytta av och rätt lösning ger inspiration. 
INSPIRED BY YOU är ett skyltfönster för inspirerande interiörer: sett, och hört, ur 
en akustisk synvinkel. Artiklarna och bilderna fokuserar på aktuella lösningar och 
framtida trender inom kontorsmiljöer. Vi vill bjuda in dig att utforska här och online: 
www.rockfon.se/kontor
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Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: Fusion
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

Projekt: Viborg Rådhus, Viborg DK

Arkitekt: Henning Larsen

Undertakslösning: MONO + Sonar X

FRAMTIDENS 
KONTORS
D E S I G N

TRENDSPANING :

Ändrat arbetsmönster, 

miljömedvetenhet 

och den globala 

ekonomiska situationen 

formar morgondagens kontor. 

INSPIRED BY YOU identifierar 

sex viktiga trender att hålla 

ögonen på.
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

RÖRLIGHET
Tack vare trådlösa datorer, sociala nätverk och 
videokonferenser, kan dagens medarbetare 
arbeta var som helst, när som helst. En helt 
vanlig arbetsdag på ett helt vanligt kontor är 
många medarbetare inte på plats och därmed 
står många arbetsplatser tomma. Följaktligen 
har flexibla arbetsplatser blivit en norm i många 
byggnader. Detta har gjort det möjligt för 
företag att öka antalet människor som arbetar på 
kontoret utan att behöva avsätta mer utrymme 
för arbetsplatser. Men vad gör företagen med 
resten av utrymmet?

INTERAKTION
De omformar det till områden för informella 
möten och interaktion. Enligt moderna 
managementteorier är anställda gladare och 
mer produktiva när de kan interagera fritt med 
varandra i en kreativ, inspirerande miljö. Utöver 
traditionella formella mötesrum inkluderar 
dagens kontor informella gemensamma 
utrymmen som kaffebarer och lounger för 
improviserade sammankomster och rum som 
uppmuntrar till möten och vardagligt samspel. I 
mindre utrymmen och hallar är bekväma möbler 
för informella möten eller lugn eftertanke alltmer 
populära. Höga väggar håller på att ersättas 
med lägre skiljeväggar – eller tas bort helt. Men 
en persons konversation är en annan persons 
störning. Mer interaktion skapar problem med 
sekretess och koncentration.

1

2

Projekt: Marcapo, Coburg DE

Arkitekt: Kessel-Innenarchitektur

Undertakslösning: Rockfon Eclipse

Projekt: station2station, Amersfoort NL

Arkitekt: Abrahams Crielaers

Undertakslösning: Krios D + Rockfon Contour
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: Fusion
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

FLEXIBILITET
Friheten att vara mobil och samarbeta 
genererar ett större behov av flexibla layouter. 
Detta speglas i förändringstakten i dagens 
affärsverksamhet, eftersom man behöver kunna 
anpassa arbetsytorna efter hand. Detta kallas 
ibland flexibla interiörer och betyder att dessa 
utrymmen kan förändras relativt snabbt och 
enkelt. Varje förändring i planritningen kräver 
dock justeringar av undertakslayouten för att 
säkerställa att utrymmets akustiska prestanda 
håller jämna steg med användarnas föränderliga 
behov och för att garantera enkel åtkomst till 
installationer i plenum.3

Projekt: Global Design, Bryssel BE

Undertakslösning: Rockfon Eclipse
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ÖPPENHET
Mer samverkan och ökad flexibilitet på 2000- 
talets arbetsplats avspeglas i den ökade 
användningen av glas, stora ytor, integrerad 
belysning och monolitiska undertak. 
Formgivare försöker skapa inspirerande 
utrymmen som återspeglar organisationernas 
energi och öppenhet. Vissa arkitekter tar 
begreppet öppenhet mycket långt genom 
visa upp tidigare  dolda områden, som 
produktionsområden och mötesrum på ett 
nästan akvarielikt sätt. I själva verket ser många 
företag sina kontorslokaler som ett sätt att 
främja sitt varumärke för besökande  kunder 
och blivande anställda. 

Men stora fönster och hårda material som 
ofta återfinns i sådana byggnader ger 
ofta stora akustiska utmaningar. Växande 
användning av termisk massa kräver dessutom 
att många designers får ompröva hur de 
utformar undertaket.

TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

Projekt: Mikado House, Köpenhamn DK

Arkitekt: Arkitema

Undertakslösning: Tropic E

Projekt: Fiberline, Middelfart DK

Arkitekt: Jan Søndergaard

Undertakslösning: Fusion + MONO
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HÅLLBARHET
Termisk massa är bara en aspekt av en djupare 
trend för hållbarhet och lägre miljöpåverkan. 
Allteftersom medvetenheten om olika byggstan-
darder och klassificeringssystem som BREEAM 
och LEED har har kommit till allmän kännedom, 
har vissa byggherrar och arkitekter drivit grön 
byggnation mycket längre än till enbart energi-
prestanda. Ett ökande antal formgivare tittar 
nu på den totala miljöpåverkan en fastighet har 
under hela sin livscykel, vilket även inkluderar 
innemiljö. 
 
Studier visar att utrymmen med god akustik, 
bekväm belysning och bra temperatur ökar 
anställdas välbefinnande, produktivitet och till-
fredsställelse – vilket i sin tur minskar frånvaro 
och personalomsättning. Det är inte alltid en 
enkel uppgift att avväga akustiska behov i 
ett utrymme med energieffektivitetskrav på 
uppvärmning, kylning och energi. 5

6

UPPGRADERINGSMÖJLIGHETER
De tendenser som beskrivs ovan gäller inte 
enbart nybyggnation. Till exempel kan företag 
expandera och få plats för mer personal utan 
att behöva flytta till nya lokaler om man 
förändrar kontorets layout genom renovering. 
Detta bidrar till att hålla kostnaderna nere, 
öka den operativa flexibiliteten och infria 
medarbetarnas förväntningar.
 
I en fallande ekonomi är fastighetsägare också 
angelägna om att renovera sina fastigheter. 
Det är ett sätt att behålla konkurrenskraften och 
blir en motvikt mot fallande hyror och fler lediga 
lokaler. Förutom att föredra mer moderna lokaler 
med god kvalitet är dagens hyresgäster mycket 
känsliga för kontorens driftskostnader. En 
renoverad lokal med låga energikostnader, tack 
vare förbättrad användning av termisk massa, 
blir mer attraktiv på marknaden. 

TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X

Projekt: Trafikstyrelsen, Köpenhamn DK

Undertakslösning: Sonar X
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

Projekt: Rambøll, Oslo NO

Undertakslösning: MONO
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UTRYMME FÖR FRAMTIDEN

Projekt: KPMG, Frederiksberg DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: MONO + Sonar X och Fagerhults belysning

KPMG, ett av de största nätverken för profes-
sionella tjänster i världen, har nyligen flyttat 
sitt Köpenhamnskontor till nya lokaler som 
utformats av arkitekter vid 3XN. Formad som en 
treklöver sprids bladen ut från en central atrium. 
Tanken bakom byggnaden är att förbereda 
KPMG för morgondagens krav på samarbete, 
kunskapsutbyte och hållbarhet. Kontoret skall 
vara praktiskt, ge utrymme för 1 700 anställda 
och ha plats för konferenser, utbildningar och 
seminarier. Med mycket låg energiförbrukning 
och stränga krav för miljöpåverkan, stöder den 
nya byggnaden KPMGs målsättning för socialt 
ansvar och minskade CO2 utsläpp. Den ingår i 
European Green Building Program, vars mål är att 
förbättra näringslivets effektivitet av byggnader. 
Vi pratade med Gry Kjær, en av de delaktiga 
arkitekterna från 3XN, om projektet:

VILKA ÄR DE HUVUDSAKLIGA 
UTMANINGARNA NÄR DU DESIGNAR EN 
KONTORSBYGGNAD FRÅN BÖRJAN
“Den största utmaningen är att analysera klientens 
arbetsrutiner, struktur, företagets värderingar 
och kultur samtidigt som man uppmärksammar 
deras affärs- och organisatoriska mål. KPMG 
ville att det nya högkvarteret skulle förbättra 
samarbetet mellan olika avdelningar och stärka 
uppfattningen av att KPMG är en modern och 
attraktiv arbetsplats.”

VILKA ÄR TRENDERNA I MODERN 
KONTORSARKITEKTUR
“Klienter blir mer och mer medvetna om den 
positiva effekt arkitektur kan ha på företagens 
strategiska mål. Det handlar inte bara om att ha 
en imponerande byggnad. Det handlar mer om 
att skapa en byggnad som bidrar till att uppnå 
företagets mål samtidigt som man skyddar de 
positiva beståndsdelarna i företagskulturen.”

TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

INTERVJU: GRY KJÆR, 3XN
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TRENDSPANING – FRAMTIDENS KONTORSDESIGN

HUR OCH NÄR KOMMER AKUSTISKA 
ÖVERVÄGANDEN IN I DESIGNPROCESSEN? 
“När du designar kontorslandskap för medarbetare, 
som är vana vid enmans kontor, är det akustiska 
klimatet den viktigaste frågan och kräver fokus 
redan från början. Redan det allra första utkastet 
anger lämpliga byggmaterial och akustiska 
lösningar. Vi designar med fokus på de anställda 
och deras användning av byggnaden, så akustiken 
är viktig i alla designstadierna.”

VAD MÅSTE GÖRAS FÖR ATT 
SÄKERSTÄLLA ETT BRA INOMHUSKLIMAT 
I EN BYGGNAD SOM BESTÅR FRÄMST AV 
KONTORSLANDSKAP OCH STORA ÖPPNA 
UTRYMMEN?
“Det är viktigt att skapa definierade utrymmen för 
arbete och definierade utrymmen för tal. Dessa 
zoner formar användarnas beteende, det ska 
kännas naturligt med tystnad i arbetszonerna. 
Det är viktigt att ta vara på undertakens akustiska 
egenskaper och, om det behövs, förstärka med 
akustiska material på golvet, tillsammans med 
ett ventilationssystem som ger frisk, ren luft i hela 
byggnaden.”

VI DESIGNAR
MED FOKUS PÅ DE ANSTÄLLDA OCH 
DERAS ANVÄNDNING AV BYGGNADEN,
SÅ AKUSTIKEN ÄR VIKTIG
I ALLA DESIGNSTADIERNA.

GRY KJÆR
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HÅLLBARHET HÅLLBARHET

Projekt: FN Byn, Köpenhamn DK

Klient: By & Havn A/S

Arkitekt: 3XN

Ingenjör: Orbicon + Leif Hansen A/S

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskab

Storlek: 28 000 m² + 5 000 m² källare

Undertakslösning: Sonar X och Fagerhults belysning
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H Å L L B A R H E T
PÅ ARBETET

Den danska 

huvudstaden kommer 

snart att ha ett 

nytt landmärke. Oavsett om 

du kommer till Köpenhamn 

med båt, åker med kusttåget 

eller promenerar vid den lilla 

sjöjungfrun vid Langelinie, 

kommer man att se den nya 

FN Byn som håller på att byggas. 

Projektet ligger i distriktet 

Marmormolen vid Toldboden 

och förväntas att tas i bruk 

under 2013. 

HÅLLBARHET
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TEORI OMSATT TILL PRAKTIK
Efter FN: s toppmöte år 2000 började den danska 
regeringen att utreda möjligheten att flytta sex 
Köpenhamnsbaserade FN-organ till en enda 
plats. Målet var att minska driftskostnaderna, 
dela resurser och främja ökat samarbete mellan 
organen. Projektet, som snart blev känt som 
FN  BYN, hade ett fjärde mål: miljömässig 
hållbarhet. 

FRÅN AMBITION TILL VERKLIGHET
Ansvaret att integrera en ökad miljömässig 
hållbarhet i en fungerande arbetsplats gick 
till det danska arkitektkontoret 3XN. Deras 
stjärnformade design uppfyllde FN: s önskan om 
en ikonisk byggnad.

Det avspeglar också det faktum att byggnaden 
består av separata organ som har en gemensam 
värdegrund.
 
Designen balanserar behovet av öppenhet med 
stränga säkerhetskrav. I byggnadens centrum 
finns ett atrium med stort ljusinfall som erbjuder 
visuella och fysiska kontakter mellan våningsplan 
och enheter. Alla våningsplan har en öppen och 
flexibel layout som stimulerar kunskapsutbyte 
och samverkan. Här finns också utrymmen för 
individuell koncentration och privata möten. 
Arbetsplatserna erbjuder mycket dagsljus och 
ett bra inomhusklimat. 

HÅLLBAR FRÅN BÖRJAN
Byggnaden erbjuder rekreationsområden med 
åtskilliga hållbara egenskaper. “FN har stora 
ambitioner när det gäller hållbara byggnader. 
Integrering av hållbara lösningar var därför 
en central del av designprocessen redan från 
början.” säger Gry Kjær, arkitekt hos 3XN 
och projektledare på FN Byn. “Solpaneler, 
kylanläggning med havsvatten, återanvändning 
av vatten och automatiserat BMS (Building 
Management System) är några av de många 
lösningar som använts i projektet.”

Projekt: FN Byn, Köpenhamn DK

Klient: By & Havn A/S

Arkitekt: 3XN

Ingenjör: Orbicon + Leif Hansen A/S

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskab

Storlek: 28 000 m² + 5 000 m² källare

Undertakslösning: Sonar X och Fagerhults belysning

INTEGRERING AV HÅLLBARA
LÖSNINGAR VAR EN CENTRAL DEL AV 
DESIGNPROCESSEN REDAN FRÅN BÖRJAN.

HÅLLBARHET HÅLLBARHET
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Särskild uppmärksamhet har ägnats åt 
inomhusklimatet, eller som Kjær uttrycker 
det, “hållbarhet handlar inte bara om energi-
förbrukning. Det handlar också om att skapa en 
hälsosam arbetsmiljö.” 3XN rekommenderade 
därför användning av certifierade byggmaterial 
som erbjuder den högsta nivån av hållbarhet. 
“Till exempel har det projekterats 35 000 m²  
Sonar X undertak med integrerad belysning.” 
Att  välja rätt material från början bidrar 
till att skapa ett bra inomhusklimat, god 
akustik och ventilation. Material som minskar 
energiåtgången spelar en avgörande roll för 
certifieringen av byggnaden.
 
När det gäller hållbarhet förväntas FN Byn bli en 
av Danmarks mest energieffektiva byggnader 
med en årlig energiförbrukning på mindre än 
50 KwH per m² (dansk energiklass 1). FN Byn har 
registrerats hos LEED med målsättningen att 
certifieras med minst LEED®Gold. Den tilldelades 
det prestigefyllda GreenBuilding Award 2012 av 
Europakommissionen.

FRAMTIDSTECKEN
Utformningen av FN Byn är inte ett enstaka 
projekt, säger Kjær. “Vi kan definitivt se en trend 
mot mer hållbara byggnader inom kontorssektorn 
såväl som andra sektorer” förklarar hon. “Klienter 
blir alltmer medvetna om det faktum att hållbara 
byggnader erbjuder en hög prestanda, bidrar till en 
hälsosam arbetsmiljö och är konkurrenskraftiga 
på marknaden.”
 
GXN, utvecklingsavdelningen hos 3XN, har 
för närvarande flera projekt där utvecklingen 
av mer  hållbara byggnader är i fokus. “Det är 
definitivt ett kompetensområde som vi har stor 
efterfrågan på,” avslutar Kjær.

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET
HANDLAR INTE BARA OM 
ENERGIFÖRBRUKNING. 
DET HANDLAR OCKSÅ OM 
ATT SKAPA EN 
HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ.
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ETT NYTT RADARPAR:
TERMISK MASSA 
OCH AKUSTIK
Termisk massa är hett bland arkitekter 

och entreprenörer. Det beskriver 

möjligheten för byggmaterial att 

absorbera energi, lagra den och vid ett senare 

tillfälle frigöra den. På detta sätt kan termisk 

massa bidra till minskad energibelastning vid 

kylning och uppvärmning av en byggnad och 

därmed göra byggnaden mer energieffektiv. 

TERMISK MASSA TERMISK MASSA
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TERMISK MASSA

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X

19



Det finns två huvudtyper av termisk massa. 
Den ena är ordinarie termisk massa, då tjocka 
betongbjälklag används för att lagra termisk 
energi för uppvärmning eller kylning av en 
byggnad. Den andra kallas TABS (Thermo Active 
Building System). TABS är ett vattenbaserat 
system för uppvärmning eller kylning, där rören 
är ingjutna i betongen. Detta gör bjälklaget till 
en gigantisk värmeväxlare.

TERMISK MASSA VS AKUSTIK
Enligt tradition har termisk massa och kontors-
landskap setts som oförenliga. Problemet har 
varit akustiken. I öppna ytor är ett nedpendlat 
undertak arkitekternas huvudsakliga sätt att 
säkerställa akustisk komfort, men genom att 
täcka bjälklaget med ett nedpendlat undertak 
hindras värmestrålning och luftflöden mellan 
rummet och betongbjälklaget. Resultatet är 
att arkitekterna nu ställs inför ett svårt val 
vid projektering av öppna ytor: utnyttja den 
termiska massan eller bättre akustik. 

TERMISK MASSA TERMISK MASSA
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Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSA

ENLIGT 
TRADITION HAR

TERMISK MASSA OCH 
KONTORSLANDSKAP
SETTS SOM 
OFÖRENLIGA.
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Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSA TERMISK MASSA
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ATT TÄNKA FÖRBI UNDERTAKET
Forskning(1) med TABS konstruktioner har visat 
att det är möjligt att använda undertak för att 
kontrollera akustiken och samtidigt bevara den 
termiska massan. Hur då? Helt enkelt genom att 
inte täcka hela bjälklaget. 
 
Forskare har utfört tester där de täckt bjälklaget 
i en TABS byggnad men en varierande procent 
mineralullsskivor. De monterade också vertikala 
bafflar. De slog fast att en täckning på upp till 
50 % av takarean inte hade någon betydande 
inverkan på den termiska massans effekt. Med 
en täckning på 80 % var effekten fortfarande 
cirka 70 %. Bafflarna hade inte heller någon – 
eller mycket liten påverkan på effekten av TABS.

MEN HUR PÅVERKAR DETTA AKUSTIKEN?
Inte överraskande, gav ett heltäckande 
nedpendlat undertak från vägg till vägg den 
bästa ljudabsorptionen. Men 50-80 % täckning 
gav nästan lika bra värden, framförallt i 
kombination med väggabsorbenter. Genom att 
kombinera undertaksskivor med andra akustiska 
lösningar som öar, bafflar och väggabsorbenter 
kan arkitekter uppnå en optimal akustisk komfort 
samtidigt som luften kan flöda fritt i rummet.

(1)The cooling capacity of the thermo active building system 

combined with acoustic ceiling – Weitzmann, Peter; Pittarello, E.; 

Olesen, Bjarne W. – Nordic Symposium on Building Physics, 

2008, Technical University of Denmark



TERMISK MASSA
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Parkeringshus har inte 

särskilt hög status, som 

regel är det den mest 

försummade, minst glamorösa 

delen av en byggnad. Paradoxalt 

nog, eftersom de ofta är en 

av de mest synliga delarna. 

De är ofta en besökares första 

upplevelse av en byggnad. 

Akustiska undertak kan spela 

en viktig roll för att göra denna 

första upplevelse positiv – 

och bidra till att säkerställa 

byggnadens energieffektivitet 

och brandskydd. 

PARKERINGSHUS PARKERINGSHUS 

PARKERINGSHUS 

I RAMPLJUSET
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PARKERINGSHUS 

Projekt: The Squaire, Frankfurt DE

Undertakslösning: Cosmos B
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PARKERINGSHUS PARKERINGSHUS 

När Frankfurtbaserade JSK arkitekter designade 
parkeringsstrukturen för THE SQUAIRE komplexet 
nära Frankfurts Flygplats, var de mycket noggranna 
med undertaket i parkeringshuset. The Squaire 
är en arkitektonisk pärla och ett mästerverk inom 
ingenjörskonsten. Det är den första byggnaden av 
den här omfattningen som byggts ovanpå en ICE 
höghastighetstågsstation, mellan två motorvägar, 
vilande på 86 pelare. The Squaire är ett kommersiellt 
center med 140 000 m² kontor, konferensanläggningar, 
hotell, restauranger och butiker under samma tak, 
beläget vid en av de största transportknutpunkterna 
i Europa.
 
Parkeringshuset vid The Squaire har 600 platser. 
Eftersom det är en integrerad del av The Squaire 
måste parkeringshuset leva upp till stränga krav på 
värmeisolering och brandskydd, samtidigt som det 
skall ha en bra akustik och avspegla The Squaires ljusa 
och luftiga design. 

JSK arkitekter valde Cosmos från ROCKFON som 
undertak. Med en tjocklek på 80 mm och ett värme-
konduktivitet värde på 0,035 W/mK uppfyller det 
projektets värmeisolerings- och akustiska krav. 
Cosmos goda ljusreflektion förstärker parkeringshusets 
ljusa interiör, och produkternas goda formstabilitet 
säkerställer att produkterna klarar parkeringshusets 
krävande inomhusmiljö. 

Projekt: The Squaire, Frankfurt DE

Undertakslösning: Cosmos B
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PARKERINGSHUS 

Projekt: Diemerplein, Diemen NL

Undertakslösning: Cosmos B
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TA KONTORSARBETET
FRÅN KONTORSRUMMET

ÖPPNA UPP KONTOREN:

KONTORSLANDSKAPKONTORSLANDSKAP

28



Dagens kontorsanställda 

kanske har svårt 

att tro det men 

kontorslandskap är inte något 

nytt påfund. Redan under 

tidigt 1900-tal såg arkitekter 

som Frank Lloyd Wright 

rymd och flexibilitet i ett 

kontorslandskap som ett sätt 

att befria medarbetarna från 

små enmanskontor. Det typiska 

kontorslandskapet från 

1900-talets första hälft innehöll 

långa rader med skrivbord utan 

avskiljning. Senare infördes 

bås i ett försök att skapa lite 

mer integritet och raderna blev 

uppdelade i grupper. 

Projekt: Zetel Spoorwegen, Zetel CH

Undertakslösning: Fibral Baffel + Fibral vit som öar

KONTORSLANDSKAP
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LJUDET
RUNT OMKRING DEM KAN UPPFATTAS 
SOM ETT HOT ELLER INTRÅNG.

FÖR OCH EMOT
Kontorslandskap har både anhängare och 
belackare. Det råder allmän enighet om att öppna 
ytor kan bidra till att främja produktiviteten, 
kommunikationen och lagarbetet. Studier 
visar att arbetsytor som utformas för att främja 
samarbete har en positiv inverkan på arbetssätt 
och kostnader. 
 
Men öppna ytor är inte ett universalmedel: att 
bara flytta medarbetare till ett kontorslandskap 
leder inte nödvändigtvis till bättre prestationer. 
För att uppnå det kan det behövas utbildning 
eller organisatoriska förändringar. Gängse praxis 
där mer erfarna medarbetare och chefer har egna 
rum minskar dessvärre kunskapsåterföringen till 
de yngre mindre erfarna medarbetarna.

RUMMETS PSYKOLOGI
En stor mängd forskning visar också 
att kontorslandskap kan ha en negativ 
inverkan på de anställdas hälsa och kan öka 
personalomsättningen. Søren Peter Lund, 
forskare vid det danska Nationale Center 
for Arbejdsmiljøforskning förklarar: “Bristen 
på integritet i ett kontorslandskap kan ge 
medarbetarna en känsla av att ständigt vara 
bevakade och ljudet runt omkring dem kan 
uppfattas som ett hot eller intrång. Bristen 
på integritet är också direkt relaterade till 
bullernivåerna” förklarar han.

Projekt: Bristol City Council, Bristol UK

Undertakslösning: Hygienic A + Nova Light A

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: Fusion

KONTORSLANDSKAPKONTORSLANDSKAP
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Projekt: Mikado House, Köpenhamn DK

Arkitekt: Arkitema

Undertakslösning: Tropic E

”När människor runt omkring dig har ständigt 
pågående konversationer kan det blir mycket svårt 
att koncentrera sig. Ett rums akustiska kvalitet är 
en avgörande faktor när man designar utrymmen 
som skall användas för både kommunikativa och 
kognitiva aktiviteter.”
 
Det verkar i själva verket som om akustiken 
i ett kontorslandskap inte bara påverkar hur 
väl de anställda utför sina uppgifter, utan även 
förändrar deras beteende. Arkitekturpsykolog 
Mille Sylvest, i samarbete med Roskilde 
Universitet och 3XN: s utvecklingsavdelning, 
GXN, har utfört forskning om förhållandet mellan 
arkitektur och socialt beteende i kontorsmiljöer. 
Enligt Sylvest är buller inte bara en störning 
som gör det svårt att koncentrera sig. “En 
persons välbefinnande är nära kopplad till graden 
av tillfredsställelse med den egna ställningen 
i organisationen. Arbetsplatsens kvalitet är en 
statusmarkering. Så en bullrig miljö har låg status, 
vilket påverkar det personliga välbefinnande 
negativt. I en bullrig miljö stänger människor av 
för kontakt med andra och blir tillbakadragna 
och isolerade.” Det förefaller därför som att brist 
på integritet och dålig akustik kan försämra 
motivationen för större produktivitet och 
samarbete – dvs det blir motsatt effekt  jämfört 
med den målsättning som drev företagen att 
skapa kontorslandskap från första början.

KONTORSLANDSKAP



MILLE SYLVEST
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KONTORSLANDSKAPKONTORSLANDSKAP

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: Fusion

GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR
Med kännedom om vilken effekt buller har 
på medarbetarnas välbefinnande samarbetar 
arkitekter och beslutsfattare i allt högre grad 
med akustiker för att förbättra arbetsmiljön 
på kontor. Utformningen av morgondagens 
kontor kräver design för mänsklig interaktion, 
både fysisk och virtuell, som främjar planerade 
och oplanerade möten. Lennart Nilsson, en 
av Sveriges främsta akustiker, uttrycker det så 
här: “På kontor är behovet av bra ljudabsorption 
särskilt hög när man arbetar i kontorslandskap 
och vid grupparbeten som kräver korsfunktionella 
konversationer. För enstaka kontor är behovet 
naturligtvis inte lika stort, men ändå: bra 
ljudabsorption bidrar till ökad komfort.” För att 
uppnå kraven använder akustiker alla verktyg 
de har till sitt förfogande såsom: undertak, 
öar, bafflar och väggabsorbenter. De ger den 
flexibilitet som krävs för att skräddarsy akustiken 
i varje utrymme så de passar användarnas 
behov. “En bra ljudmiljö är viktig, så att anställda 
kan behålla koncentrationen” avslutar Nilsson.

FRAMTIDEN STÅR FÖR DÖRREN
Kontorsdesign bör inte längre betraktas som en 
konflikt mellan cellkontor och kontorslandskap. 
Som en del av den pågående processen med 
omplacering av människor och platser, går 
arbetsplatser ifrån att vara symboler för makt 
och kontroll till att bli platser som främjar 
företagskulturen och skapar gemenskap. 
 
I detta sammanhang kommer kontors-
landskapen att behöva anpassas. De kommer 
att behöva erbjuda en balans mellan delat och 
privat, mellan produktion och kommunikation, 
mellan planerat och oplanerat, mellan 
individer och grupper, samt mellan flexibilitet 
och stabilitet. 
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KONTORSLANDSKAP

EN BRA LJUDMILJÖ 
ÄR VIKTIG
SÅ ATT ANSTÄLLDA KAN BEHÅLLA 
KONCENTRATIONEN.
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KONTORSLANDSKAPKONTORSLANDSKAP
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Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Undertakslösning: Fusion

KONTORSLANDSKAP
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EN KOMBINATION AV
RÅTT OCH RAFFINERAT

Projekt: SEB Bank & Pension, Köpenhamn DK

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Undertakslösning: MONO

Foto: Adam Mørk

KONTORSLANDSKAP

FALLSTUDIE: SEB BANK & PENSION
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När SEB BANK & PENSION ville samla 
företagets fyra affärsområden under samma tak, 
sökte man ett unikt läge i centrala Köpenhamn. 
SEB valde att samarbeta med Lundgaard & 
Tranberg arkitekter.
 
När platsen väl valts krävde designen två nästan 
identiska byggnader med en mycket organisk 
form. Det prisbelönta kontoret har fönster från 
golv till tak, trägolv, ett öppet atrium och böjda 
väggar. Alla dessa element får besökare att fråga 
sig: “Vad finns bakom hörnet?”
 
Det var viktigt för arkitekterna att undertaket 
bidrog till det uttryck de strävade efter. Det 
fanns dock en begränsande faktor: de flesta av 
medarbetarna arbetar i kontorslandskap med 
en mängd hårda ytor. Lundgaard & Tranberg 
arkitekter valde att arbeta med produkter från 
ROCKFON och valde MONO eftersom den har 
ljudabsorptionsklass A och en monolitisk yta som 
enkelt kan anpassas till de organiska former som 
kännetecknar SEB byggnaden. Specialbyggda 
runda luckor som döljs i undertaket ger åtkomst 
till ovanliggande installationer.

Trots alla öppna och hårda ytor är akustiken 
utmärkt,  enligt Peter Mering, projektledare från 
SEB: “tack vare de akustiska egenskaperna hos 
det vackra MONO.”

KONTORSLANDSKAP
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ILLUSIO är en liten reklambyrå som hade ett stort 
problem. Efterhand som företaget växte hade 
akustiken blivit outhärdligt. Kontorslandskapet 
med 15 medarbetare, hårda ytskikt (fönster från 
golv till tak, nakna betong ytor och laminatgolv) 
gjorde det svårt att kontrollera akustiken.

Reklambyråns direktör, Steve Abrassart, 
beskriver det så här: “Mitt skrivbord var placerat 
längst bak i rummet och jag kunde upprepa varje 
ord som personen i andra änden av rummet sa.” 
Han var angelägen om att förvandla denna 
bullriga miljö till en trevlig arbetsplats, samtidigt 
som byggnadens ursprungliga känsla och 
design skulle bevaras. Målet var att använda 
50 % av takytan för att minska problemen med 
efterklang och taluppfattning.

Illusio installerade Rockfon Eclipse öar som 
gav en idealisk kompromiss mellan design och 
akustik, enligt Abrassart. “Med dessa öar har 
ljudnivån i rummet minskat betydligt, samtidigt 
som de passar med rummets ursprungliga design. “ ANPASSAD 

AKUSTIK FÖR 
HÅRDA YTOR

KONTORSLANDSKAP

FALLSTUDIE: ILLUSIO


Projekt: Illusio, Paris FR

Undertakslösning: Rockfon Eclipse
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BÄTTRE LJUD VID TELEFONERNA

CÉCILE VANBRABANT

BÄSTA 
LÖSNINGEN 
VAR ATT 
INSTALLERA 
ÖAR
UNDER VÅRT 
BEFINTLIGA 
METALLUNDERTAK 
FÖR ATT SKAPA 
EN BÄTTRE 
ARBETSMILJÖ.

Projekt: IPG Group, Bryssel BE

Undertakslösning: Rockfon Eclipse

Callcenters är en av de tuffaste akustiska 
utmaningar som finns. IPG GRUPPEN är 
ledande inom telemarketing, teleservice och 
callcentra, på tre platser i Belgien. De sysselsätter 
omkring 1 000 personer. Cécile Vanbrabant, 
ansvarig för lokalerna på IPG berättade för 
oss om vad som fått henne att låta installera 
Rockfon Eclipse öar i taket.

HUR VAR AKUSTIKEN I DITT KONTOR 
PRECIS INNAN DU INSTALLERADE ÖARNA?
“Alla våra produktionsytor består av 
kontorslandskap. Ljudnivån var acceptabel men 
kunde förbättras. Så den bästa lösningen var att 
installera öar under vårt befintliga metallundertak 
för att skapa en bättre arbetsmiljö.”

VARFÖR VAR DET VIKTIGT ATT MINSKA 
LJUDNIVÅN?
“En minskning av ljudnivån har många fördelar. 
En bättre arbetsmiljö ökar de anställdas 
välbefinnande och minskar stressen. Det är enklare 
att arbeta i en lugn miljö och medarbetarnas 
produktivitet och arbetsmoral gynnas naturligtvis 
av en bättre arbetsmiljö.”

HUR SKULLE DU BESKRIVA 
AKUSTIKEN I DAG? 
“Ljudnivån har gått ned så mycket så att de 
anställda nu är gladare när de kommer till arbetet 
och de presterar bättre eftersom de mår bättre.”

KONTORSLANDSKAP

INTERVJU: CÉCILE VANBRABANT, IPG GROUP
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SEKRETESSSEKRETESS

H E M L I G H E T E N 
MED RUM-TILL-RUM 
S E K R E T E S S
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Det har varit stor 

fokusering på att 

minska störande buller 

i kontorslandskap för att öka 

medarbetarnas koncentration. 

En annan viktig faktor i 

kontorsakustik är överhörning, 

vilket är en aspekt som 

ibland förbises. 

SEKRETESS

Projekt: Portalbygget Fornebu, Oslo NO

Undertakslösning: Tropic A + Soundstop

41



SEKRETESSSEKRETESS

En del arkitekter tror att det räcker med att ett 
samtal sker bakom stängda dörrar för att det 
skall bli privat. Detta är inte alltid sant. Ljud 
sprider sig från ett utrymme till ett annat genom 
dörrar, väggar, golv och via plenum. Detta 
läckage minskar arbetsplatsen sekretess och 
skapar störningar. Enligt Lennart Nilsson, en 
av Sveriges främsta akustiker, är det stressande 
att kunna höra röster från intilliggande rum 
eftersom det “förutom att skapa irritation, också 
gör den anställde orolig för om det ens är möjligt 
att ha ett konfidentiellt samtal.”

LÖSNINGAR
Det finns två huvudsakliga sätt att öka 
sekretessen i ett utrymme. 

Isolering: Högisolerande produkter kan 
användas för att förhindra ljudläckage från 
ett utrymme till ett annat. Fullhöjdsväggar 
är ett mycket effektivt sätt att säkerställa bra 
ljudisolering, men en mer flexibel lösning är att 
bygga väggen upp till ett nedpendlat undertak 
och använda ljudisolerande undertak. Genom 
att använda dB sorimentet från ROCKFON kan 
hög sekretess och integritet uppnås. Dessa 
undertak kan, efter behov, kombineras med 
ljudbarriärer som monteras direkt ovanför 
mellanväggarna för att behålla flexibiliteten med 
att ha flyttbara väggar. 

Absorption: Genom att använda akustiska 
produkter på ytorna i ett utrymme kommer ljud 
från människor och utrustning att absorberas. 
Absorption minskar efterklangstiden och 
ljudnivån generellt. Detta skapar en dubbel 
effekt eftersom en låg ljudnivå gör att man 
talar mer lågmält och talet blir lättare att 
uppfatta. Resultatet blir att mindre ljud 
överförs till de intilliggande rummen. De två 
viktigaste faktorerna till en hög ljudabsorption 
är högkvalitativa akustiska undertak och 
väggabsorbenter. 

Projekt: Mikado House, Köpenhamn DK

Arkitekt: Arkitema

Undertakslösning: Tropic E

Projekt: Trafikstyrelsen, Köpenhamn DK

Undertakslösning: Sonar X
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SEKRETESS

BÄTTRE TILLSAMMANS
Ljudabsorption och ljudisolering behöver inte 
var två olika saker eftersom det finns en direkt 
koppling mellan de två. Genom att använda 
högabsorberande undertak minskar inte bara 
ljudtrycket i det aktuella rummet utan också i 
alla angränsande rum. Därför kombinerar dB 
produkterna från ROCKFON ljudisolering och 
ljudabsorption i en och samma undertaksskiva. 
Undersidan absorberar ljud från rummet 
medan ovansidan absorberar ljud kommer 
från installationer ovan undertaket, ljud från 
angränsande rum samt ljud som passerat 
undersidan av skivan. Sonar  dB och Krios  dB 
produkterna från ROCKFON består av två 
absorberande skivor med ett lufttätt membran 
emellan som ytterligare minskar ljudläckage till 
angränsande rum. 
 
Den danske akustikern Trøjgård Per Andersen 
påpekar att det är viktigt att hitta rätt 
kombination av ljudisolering och ljudabsorption. 
Enligt Andersen kan många typer av undertak 
(som t.ex. gips) ge god ljudisolering, men 
eftersom ljudabsorptionen är dålig ger det en 
dålig akustik. “Det är därför en utmaning att hitta 
den kombination som uppfyller båda villkoren. 
Det handlar om att undvika att ljud blir buller som 
resulterar i att vi blir irriterade och stressade.” 

Projekt: Jacob Större, Stockholm SE

Arkitekt: White Arkitekter

Undertakslösning: Krios dB 40 E + Krios dB 44 E

DET HANDLAR OM ATT 
UNDVIKA ATT 
LJUD BLIR 
BULLER
SOM RESULTERAR I ATT 
VI BLIR IRRITERADE OCH 
STRESSADE.
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SEKRETESSSEKRETESS

LJUDKURVOR PÅVERKAR
INLÄRNINGSKURVOR

Projekt: Tyco Electronics, Leuven BE

Undertakslösning: Sonar dB 35 A + Sonar dB 40 A

FALLSTUDIE: TYCO ELECTRONICS
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SEKRETESS

När TYCO ELECTRONICS beslutade att bygga 
ett utbildningscenter vid sina anläggningar 
i Leuven, Belgien, ställdes Jos Devan inför 
utmaningen med överhörning rum till rum. 
Devan ville inte skapa rum för konfidentiella 
samtal utan behovet var att kunna kontrollera 
ljudläckaget. 
 
Utbildningscentret som är dimensionerat  för 
500 personer, består av flera klassrum, gemen-
samhetsutrymmen och matsal. Eftersom Tyco 
valde klinkergolv och hårda väggbeklädnader, 
skulle lång efterklangstid och hög ljudnivå bli 
ett problem. “Vi byggde dubbla väggar mellan 
klassrummen med extra isolering, men vi visste 
att ljudet kunde gå över väggarna genom taket” 
förklarade Devan. Han visste också att det 
befintliga undertaket inte skulle vara tillräckligt 
för att absorbera och blockera ljudet.
 
Så Devan valde Sonar dB 35 i gemensamhetsut-
rymmena och matsalen eftersom, “det vi 
behövde mest där var absorption.” I klassrummen 
installerades däremot Sonar dB 40 eftersom det 
fanns behov av både absorption och isolering. 
 
Devan är nöjd med resultaten. “utbildningscentret 
har varit öppet i flera månader och vi har fått positiv 
feedback från användarna i de undersökningar 
vi genomför efter alla utbildningar. Ingen har 
någonsin klagat över ljud- eller bullernivåer.” 
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INOMHUSMILJÖINOMHUSMILJÖ

IAQ EXPERT GEO CLAUSEN FÖRKLARAR RISKERNA MED ATT TA FÖR LÄTT PÅ 

INOMHUSMILJÖN

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X
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INOMHUSMILJÖ

Geo Clausen är en 

ledande internationell 

expert inom området: 

luftkvalitet inomhus (IAQ, 

Indoor Air Quality). Han är 

docent vid International Centre 

for Indoor Environment and 

Energy (ICIEE) vid Danmarks 

Tekniska Universitet. Har han 

publicerat flera jämförande 

studier av obehag vid dålig 

inomhusmiljö, buller och 

dåliga värmeförhållanden. 

Han tröttnar aldrig på att tala om 

inomhusmiljöns betydelse vid 

utformningen av kontorslokaler. 
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INOMHUSMILJÖINOMHUSMILJÖ

NÄR BÖRJADE MÄNNISKOR PÅ ALLVAR BLI 
UPPMÄRKSAMMA INOMHUSMILJÖN?
Trots att det har forskats om inomhusmiljön 
sedan  1930-talet, blev det inte riktigt 
intressant förrän energikrisen slog till på 
70-talet. Då först började vi försöka minska 
energiförbrukningen för HVAC (värme, 
ventilation och luftkonditionering). I  USA, t.ex. 
minskade kostnaderna för klimat anläggningar 
i kontorsbyggnader under mitten av 70-talet 
med  2/3 mot vad de varit tidigare. Det var 
ungefär vid den tiden som vi började få klagomål 
på dålig inomhusmiljö och sedan dess har 
forskningen på området stadigt ökat. 
 
Traditionellt finns det fyra parametrar som mäter 
inomhusmiljö. Det första är luftkvalitet, där 
man tittar på vad som finns i luften. Det finns 
termiskmiljö, som fokuserar på temperatur 
och drag. Det finns akustik och buller, och 
slutligen belysning. Vi studerar också effekterna 
av dessa parametrar på byggnaders användare. 
Det finns tre huvudsakliga typer av effekter.  Den 
första är hur miljön upplevs: Är det för varmt, för 
kallt för ljust, för mörkt, för bullrigt, för tyst, etc. 
Sedan finns det fysiska symptom: torra ögon, 
rinnande näsa, trötthet och huvudvärk. Till sist 
är det sjukdomar till följd av inomhusmiljön. Vi 
fokuserar främst på två första – upplevelse och 
fysisk symptom.

VART HAR DENNA FORSKNING LETT OSS?
Under de senaste åren har vi börjat titta 
närmare på produktivitet och forskningen är 
mycket intressant. I en studie bad vi frivilliga 
att komma och arbeta för oss i tre dagar i de 
kontor som vi har här på campus. De fick arbeta 
i olika inomhusmiljöer, eftersom vi ändrade 
temperaturen, akustiken, luftkvaliteten och så 
vidare. Vi noterade deras prestationer vid olika 
uppgifter och vad vi såg var en 5-10 % minskning 
av prestationerna vid en sämre inomhusmiljö. 
När du jämför denna förlust av produktivitet med 
vad det kostar att skapa en god inomhusmiljö, 
behöver du inte vara ett geni för att räkna ut att 
man bör göra allt man kan för att skapa en så 
god inomhusmiljö som möjligt. Tack vare denna 
forskning börjar vi få mer gehör hos arkitekter 
och byggare. 

Projekt: Mikado House, Köpenhamn DK

Arkitekt: Arkitema

Undertakslösning: Tropic E

Projekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Undertakslösning: Sonar D
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INOMHUSMILJÖ

VAD BÖR FASTIGHETSÄGAREN LÄGGA 
MEST VIKT VID?
För det första: byggmaterial. Man vill inte ha 
föroreningskällor inomhus. Detta kan vara allt 
från illaluktande mattor till kopieringsapparater 
som ger upphov till ozon. För det andra: man vill 
ha tillräcklig ventilation och en bekväm termisk 
miljö. Här uppstår massor av problem. För det 
tredje: lägg mycket kraft på akustiken. Inte alla 
material som är bra för att kontrollera akustiken 
är bra för andra parametrar. Man måste titta på 
hur man kan kontrollera akustiken genom att 
använda material som inte bidrar till att förorena 
inomhusmiljön och som bevarar den termiska 
miljön. Som jag sade tidigare, det måste finnas 
balans mellan dessa tre.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
PÅ DE BILAR VI KÖR OCH DATORERNA VI 
ANVÄNDER HAR ÄNDRATS, SÅ VARFÖR 
SKULLE DET INTE VARA SÅ MED 

VÅRA ARBETSPLATSER?



GEO CLAUSEN

49



INOMHUSMILJÖINOMHUSMILJÖ

Projekt: Novo Nordisk, Köpenhamn DK

Undertakslösning: Fusion
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INOMHUSMILJÖ

Projekt: Park 20|20 Experience Center, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: DDock

Storlek: 413 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Inredningsarkitekt: Jos Bogaarts

Storlek: 3 678 m²

Undertakslösning: Rockfon Eclipse + Sonar X
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INOMHUSMILJÖINOMHUSMILJÖ

Projekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Undertakslösning: Sonar D
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VAD BETYDER INOMHUSMILJÖN FÖR 
MEDARBETARNA?
Anställda förväntar sig mer och mer av kontoren 
de arbetar i. Våra förväntningar på de bilar vi kör 
och datorerna vi använder har ändrats, så varför 
skulle det inte vara så med våra arbetsplatser? 
Människor är allt mindre toleranta mot  en dålig 
arbetsmiljö, vilket är viktigt att ta fasta på  om 
man vill behålla bra personal. Ingen vill arbeta 
för ett företag där de anställda blir sjuka när 
de äter i lunchmatsalen. Så vem vill arbeta i en 
byggnad som gör dem sjuka eller trötta?
 
Om och om igen hör vi klagomål på 
kontorslandskap. Folk klagar på temperaturen, 
akustiken, ja, om allt. Kanske är problematiken 
påtaglig, eller kanske luftar användarna sitt 
generella missnöje med kontorslandskap genom 
att angripa miljön. Oavsett orsaken så bryr de sig 
om inomhusmiljön.



DET LÅTER SOM OM INOMHUSMILJÖN 
BORDE SPELA EN STÖRRE ROLL I 
BYGGNADSPROCESSEN.
Jag brukar tänka på byggnadsdesign som en 
barstol. De måste ha tre ben att stå på för att vara 
stabila. Ett ben är energiförbrukning, många 
länder har strikta bestämmelser om energi-
effektivitet och ingenjörerna kan dem utantill. 
Det andra ben är arbetsplatsens organisation: 
det är därför kontorslandskap är så populära, 
de uppmuntrar till kunskapsutbyte och gör att 
man använder utrymmet på effektivast möjliga 
sätt. Sista benet och det som ofta ignoreras, är 
inomhusmiljön.
 
Jag tillbringar mycket av min tid som djävulens 
advokat. Jag är förtjust i att säga: “Man kan 
inte bygga ett kontor för att spara energi, man 
bygger den för att skapa en bra inomhusmiljö.” 
Visst är det viktigt att spara energi och främja 
kunskapsutbyte, men det finns ett pris att betala 
om man skapar en dålig inomhusmiljö. Det kan 
vara låg arbetsmoral, låg produktivitet, hög 
frånvaro eller ännu värre, verkliga hälsoproblem. 
När man bygger ett kontor måste det finnas 
balans mellan dessa tre: energi, organisation och 
inomhusmiljö. 

Projekt: Kontor IDATERM S.A., Madrid ES

Undertakslösning: Coloral Acier Th40 D/AEX

MAN KAN 
INTE BYGGA 
ETT KONTOR FÖR ATT 
SPARA ENERGI,
MAN BYGGER DEN FÖR 
ATT SKAPA EN 
BRA 
INOMHUSMILJÖ.
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Projekt: Weston-super-Mare City Hall, Weston-super-Mare UK

Arkitekt: Alec French Partnership

Undertakslösning: Rockfon Eclipse

RENÄSSANS FÖR
RENOVERING
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Renoveringsprojekt kan på 

många sätt vara svårare 

än nybyggnation. Detta 

beror främst på att en ombyggnad 

aldrig börjar med ett blankt papper. 

Begränsningar i den befintliga 

byggnaden måste beaktas när 

man renoverar utrymmet för 

nuvarande och framtida behov. 

Renoveringsmarknaden ökar 

stadigt. I Storbrittannien utgör 

renoveringsprojekten mer än hälften 

av alla kontorsprojekt. Ett ökande 

antal lediga lokaler i länder som t.ex. 

Nederländerna ökar också behovet 

av renovering. Slutsatsen blir 

därför att det är viktigt att välja en 

undertakslösning som bidrar till att 

optimera de renoverade ytorna.
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En renovering börjar nästan alltid med 
ett behov av större effektivitet. Först och 
främst ekonomisk effektivitet. I en typisk 
kontorsbyggnad går mer än hälften av den 
totala energianvändningen till belysning, 
uppvärmning och ventilation. När man gör en 
äldre byggnad mer energieffektiv kommer det 
att minska driftskostnaderna och erbjuda en 
bekvämare inomhusmiljö, vilket gagnar både 
fastighetens ägare och dess hyresgäster.

Sedan är det driftseffektivitet. Äldre kontors-
byggnader har ofta inte den nivån på HVAC 
(värme, ventilation och luftkonditionering), 
elektriska och IT-tjänster som krävs av dagens 
användare. Dessutom är vissa utrymmen 
inte från början avsedda som kontor. Gamla 
industribyggnader och andra äldre byggnader 
konverteras ofta till kontor. Det är ofta en stor 
utmaning att nå upp till aktuella krav när det 
gäller akustisk, brandsäkerhet och luftkvalitet 
samtidigt som den ursprungliga arkitekturen 
skall respekteras.

Slutligen finns det organisatorisk effektivitet. 
Till detta kan räknas hur byggnader 
används och utvecklas över tiden, särskilt då 
kontorsutrymmen. För att höja värdet på sina 
tillgångar, är fastighetsägare angelägna att 
uppgradera föråldrade enmanskontor till mer 
kommersiellt gångbara kontorslandskap. Även 
i kontor som redan har kontorslandskap kan 
planlösningen behöva uppgraderas för att 
matcha de organisatoriska kraven.

TAKHÖJDSUTMANINGEN
Oavsett orsaken bakom en renovering, möts 
man ofta av utmaningar knutna till takhöjden. 
Detta beror på att takhöjden ofta är lägre i 
äldre byggnader än i nyare. Utmaningarna som 
takhöjden ger kan ta sig många uttryck:

HUR GÖR MAN FÖR ATT UPPNÅ AKUSTISK KOMFORT NÄR DEN URSPRUNGLIGA 
TAKHÖJDEN ÄR FÖR LÅG FÖR ETT NEDPENDLAT UNDERTAK?
Detta är en av de största och vanligaste utmaningarna i renoveringsprojekt. ROCKFON 
har demonterbara undertakslösningar med mycket låg montagehöjd (31 mm) men även 
lösningar som monteras direkt mot bjälklaget. Båda lösningarna ger bra ljudabsorption.

HUR FÅR MAN PLATS MED TEKNISKA INSTALLATIONER, SOM KABLAR OCH RÖR 
UTAN ATT TAKHÖJDEN BLIR FÖR LÅG? 
En populär lösning är att lägga installationerna i korridorerna för att behålla takhöjden 
i kontorsutrymmena. Emellertid kan koncentrationen av installationer i korridoren 
lämna mindre utrymme för pendlar och bullernivån från tekniken ökar.  ROCKFON har 
undertakslösningar som lämpar sig väl i korridorer med bärverk som monteras från 
vägg till vägg, även vid stora spännvidder. Oönskat ljud absorberas och därmed minskar 
ljudöverföringen från plenum till angränsande rum.

HUR KAN MAN BEVARA DEN URSPRUNGLIGA ARKITEKTUREN MED HÖGA 
FÖNSTER, SYNLIGA BALKAR OCH PELARE UTAN ATT KOMPROMISSA MED GOD 
AKUSTIK OCH DESIGN?
Öar, bafflar, väggabsorbenter och undertak med nivåskiften används ofta eftersom de 
kan monteras runt fasta installationer och enkelt kan anpassas till rummets design. 

HUR KAN MAN SÄKRA ÅTKOMST TILL DE INSTALLATIONER SOM DÖLJS 
OVAN UNDERTAKET?
En av de viktigaste orsakerna till renovering är att uppgradera ventilation, el och datanät. 
Att dölja dem ovan undertaket är bara halva historien. Det är minst lika viktigt med 
snabb åtkomst för underhåll. ROCKFON undertakslösningar är utformade så att de är 
lätta att demontera och korridorlösningarna ger snabb åtkomst till installationerna.
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Projekt: Trafikstyrelsen, Köpenhamn DK

Undertakslösning: Sonar X

Projekt: Group de Cloedt, Bryssel BE

Arkitekt: Cipolat Arkitekture

Undertakslösning: Sonar D

Projekt: Bercle College of Music, Valencia ES

Undertakslösning: Rockfon Eclipse

Projekt: Siteimprove, Köpenhamn DK

Undertakslösning: Krios E + Swing A

57



RENOVERINGRENOVERING

I N G E N
TRÄNGSEL

Projekt: BAM Nuttall Ltd., Camberley UK

Undertakslösning: Hygienic A + Nova Light A

FALLSTUDIE: BAM NUTTALL LTD.

BAM NUTTALL LTD. är ett av Storbritanniens 
ledande byggföretag. De bestämde sig för att 
renovera sitt huvudkontor i Camberley, Surrey. 
“Byggnader tenderar att förändra sig över tid,” 
förklarade Leighton Mills, projektledare för BAM 
Nuttall. “Det slutar med att man överbelastade 
rum där arbetsplats efter arbetsplats har lagts till 
utan en tanke på att skapa de öppna-, homogena 
utrymmen som behövs på ett kontor i dessa dagar.”
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För att minimera driftsstörningarna flyttades all 
personal, inventarier och IT-utrustning under 
renoveringen till tillfälliga lokaler i en annan 
byggnad. Våningsplan efter våningsplan tömdes 
för att ge plats för nya installationer, undertak, 
glaspartier, golv, dekorationer, kök och toaletter. 
Varje våning (om 700 m²),  tog 9 veckor och hela 
renoveringen slutfördes på 36 veckor.

I de öppna ytorna användes Nova Light och 
i kök,  matsal samt på toaletterna användes 
Hygienic, båda undertakslösningarna från 
ROCKFON.
 
“Renoveringen gav oss möjlighet att skapa 
en trevlig öppen yta där undertaket är synligt 
oavsett var du sitter. Detta innebär att det 
måste vara perfekta, helt raka rutnät. ROCKFON 
undertaksskivor ger ett mycket rent och attraktiva 
undertak.” säger Mills.
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Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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