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 Vi avslöjar 
DEN VACKRA INSIDAN

renovering och nybyggnation

EXCEPTIONELL DESIGN
imponerande internationell inspiration

INRE FÖRVANDLING
gamla byggnader i nytt ljus

DET HANDLAR OM KOMFORT
hållbara byggnader med enastående inomhusmiljö
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Projekt: Statoil Sandslis kontor, Bergen, Norge

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Undertakslösning: Rockfon Krios dB 44

Montage: Acousto

Bärverk: Chicago Metallic T24 click 2890
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I detta nummer av INSPIRED BY YOU fokuserar vi på den inre skönhet man kan 
hitta i ett brett urval av projekt från hela världen. Skönhet, säger man, bor i 
betraktarens öga. Men på Rockfon, tror vi att det börjar med formgivarnas 

inspiration, som ser potentialen i en ny byggnad eller en befintlig struktur. Innan 
skönheten kommer användarna till del måste fantasin släppas loss och väckas till liv. 
 
Nu är det dags att gå in.
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FRAMSIDA
Projekt: Novo Nordisk HK,

Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter

Undertak och vägglösningar: Rockfon Mono® Acoustic, 

Rockfon Mono® Acoustic Flecto

INSIDER HEMLIGHETER

INNEHÅLL
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EXCEPTIONELL DESIGN

EXCEPTIONELL
DESIGN 

Verklig DESIGN tar hänsyn till varje 

detalj och vägrar att acceptera att 

vara ”bra nog”. 

 

Alla byggprojekt kommer att utmana 

designers när det gäller att behålla 

den ursprungliga estetiska visionen 

allteftersom projektet går framåt. 

Själva processen kan hota att ta 

överhanden över den slutliga produkten. 

Kompromisser kan urlaka det intryck 

som en byggnads utformning har på 

användarna, och designers måste fokusera 

på att behålla sin vision som drivkraft. 

 

De första sidorna i denna utgåva visar 

projekt som illustrerar vad som händer 

när en vision förblir intakt ända till slutet. 

Projekt som gör att folk stannar upp. 

Projekt som har blivit fantastiska på alla 

sätt - njut.

4



EXCEPTIONELL DESIGN

Projekt: Novo Nordisk HK,

Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter

Undertak och vägglösning: Rockfon Mono® Acoustic, 

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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EXCEPTIONELL DESIGNEXCEPTIONELL DESIGN

NOVO NORDISK – INSPIRERAD AV 
FÖRETAGETS DNA
Det danska farmaceutiska företaget NOVO NORDISK 
ville att deras nya huvudkontor i Bagsværd, norr 
om Köpenhamn, skulle bli en ljus och öppen 
kontorsmiljö som klart skulle spegla företagets DNA. 
Henning Larsen Arkitekter vann projektet med 
sitt eleganta förslag med en cirkulär byggnad med 
organisk design som inspirerats av insulinmolekylens 
spiralformade struktur, som är själva fundamentet 
i Novo Nordisks produktsortiment. Henning Larsen 
Arkitekter införlivade också klara arkitektoniska 
referenser till den Skandinaviska designens traditioner 
och till den danska arkitekten Arne Jacobsen som – vid 
sidan av sina välkända fåtöljer Ägget och Svanen – har 
designat för Novo Nordisk. 

Byggnadens böjda utformning krävde flexibla 
byggnadsmaterial för att förstärka den cirkulära formen 
och Henning Larsen Arkitekter valde att använda 
Rockfon Mono® Acoustic på både vertikala och 
horisontella ytor i det stora atriumet. Enligt arkitekt 
Søren Øllgaard “Gjorde Mono det möjligt att skapa 
en fantastisk design med obrutna ytor som binder 
samman rummen. Dessutom var det en bonus att 
kunna göra flexibla undertak- och vägglösningar med 
de goda akustiska egenskaperna i behåll.”

Bortsett från den flexibla designen och de akustiska 
fördelarna ger Monosystemet arkitekten möjlighet att 
betona det flödande, naturliga ljuset inne i byggnaden. 
”Mono skapar, tack vare de obrutna ytorna enhetlighet 
och betonar ljuset på ett spännande sätt och 
erbjuder en intressant look med sin rustika yta,” säger 
Søren Øllgaard och sammanfattar ”Det är uppfriskande 
att ett undertak har struktur.”

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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EXCEPTIONELL DESIGN

Projekt: Novo Nordisk HK,

Bagsværd, Danmark

Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter

Undertak och vägglösning: Rockfon Mono® Acoustic, 

Rockfon Mono® Acoustic Flecto

MONO GJORDE DET 
MÖJLIGT ATT SKAPA EN 

FANTASTISK 
DESIGN MED OBRUTNA 
YTOR SOM BINDER 
SAMMAN RUMMEN
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Projekt: Duda Cars, Poznan, Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Undertak: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

EXCEPTIONELL DESIGNEXCEPTIONELL DESIGN
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DUDA CARS – HÖG STANDARD
DUDA CARS är ledande Mercedes-Benz återförsäljare 
i Poznan, Polen. Den 7.000 m2 stora lokalen inkluderar 
mer än 2.100 m2 stora showrooms och serviceytor. 
Showroomet gjordes större för att kunna hysa en 
ny, stor utställningsyta och entré. Renoveringen 
binder ihop den gamla och nya utställningen, både 
arkitektoniskt och logistiskt. Den iögonenfallande, 
runda entrén visar upp Mercedes-Benz loggan och är 
ett framträdande landmärke för Duda Cars showroom. 
Presige var viktigt i designen och skulle vara i linje med 
varumärket. ”Varumärkets lyx definierade hur projektet 
skulle utföras och vilka ytskikt byggnaden skulle 
ha. Höga krav var grundläggande,” förklarar arkitekt 
Mariusz Wezeszcz. ” Vi ville ha en modern lösning med 
stora ytor och rymd. Samtidigt som byggnaden och 
inredningen inte fick bli monumental, kall och tom.” 
Metall och glas har används mycket i designen för att 
skapa en modern känsla och för att passa ihop med den 
existerande utställningslokalen. Artistiska installationer 
i interiören består av interaktiva stålskulpturer i lobbyn 
och bidrar med lekfullhet. 

Rockfon Krios X är arrangerat på ett elegant sätt i ett 
flytande bärverk och används i hela utställningshallen 
tack vare sin funktionalitet och de många design-
möjligheterna. ”Rockfons undertakslösningar gav oss 
möjlighet att uppnå den elegans och prestige vi var 
ute efter. Inredningen innehåller konst och bilarna i 
sig är som konstverk. De här eleganta högkvalitativa 
undertaken kompletterar effekten. Vi lyckades arrangera 
undertaken så att de liknar skulpturer,” säger Wrzeszcz.

”Inredningens användarvänlighet var också viktig, 
så akustiska lösningar var avgörande. Fastän det är 
en stor yta, finns det inget onödigt störande ljud.” 
Installationer har enkelt integrerats i bärverket 
mellan undertaksskivorna. Tillgången till RockfonS 
akustikexperter var en extra förmån. ”Supporten från 
Rockfons personal var fantastisk. De hjälpte oss både 
när det gällde materialval men också med logistiken – 
även vid oförutsedda situationer och nödlägen,” säger 
Wrzeszcz.

EXCEPTIONELL DESIGN EXCEPTIONELL DESIGN
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Projekt: Duda Cars, Poznan, Polen

Arkitekt: Mariusz Wrzeszcz

Undertak: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

EXCEPTIONELL DESIGN
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Projekt. Simhallen Arts et Vie, Plozévet, Frankrike

Arkitekt: Gauthier Philippe

Undertak: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar G

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR class D

EXCEPTIONELL DESIGN

DET ÄR INGEN 

EFTERKLANG ENS 

NÄR DET ÄR BARN DÄR.

SIMHALLEN ARTS ET VIE – 
ROGIVANDE ATMOSFÄR 
Semesterbostäderna med inomhuspool ARTS 
ET VIE i Plozévet, Frankrike, är de första i sitt slag 
i Bretagneområdet. Efter 18-månaders byggtid 
öppnade det 4-stjärniga semesterområdet i juni 
2014 och är nu öppet för besökare från mars till 
november. Den uppvärmda poolen är tänkt att 
passa alla åldrar, men under skolloven vänder 
man sig i hög grad till barnfamiljer och övriga 
perioder till pensionärer. 

Akustiken i simhallar är alltid svår att hantera, 
så projektets arkitekt, Gérard- Charles Gautier, 
ställdes inför en utmaning när han skulle skapa 
en miljö som kan erbjuda en härlig upplevelse 
för både motionssimmare och lekande barn. 
Hans lösning blev att utrusta poolområdet 
med Rockfon Sonar undertak, monterat i 
nedpendlat bärverk, Chicago Metallic T24 ECR-
KB, klass D för att vara säker på en högkvalitativ, 
pålitlig lösning som står emot korrosion i den 
fuktiga miljön.

Förutom att bemästra akustiken, ger Sonar med 
dold X-kant designern möjlighet att skapa ett 
närmast monolitiskt, men också demonterbart 
undertak. Fastighetsägaren, Vincent Berthy, 
har märkt att besökarna njuter av atmosfären 
i byggnaden. ”Särskilt inomhusmiljön i 
poolområdet. Den feed-back vi fått är att 
besökarna gillar den ljusa och luftiga designen,” 
säger han. ”Atmosfären är väldigt tyst, även när 
fönstren är öppna.”

Berthy är övertygad om att akustiken i 
byggnaden spelar en viktig roll. ”Besökarna har 
verkligen gett oss bra feed-back för poolen, 
det är ingen efterklang ens när det är barn där,” 
säger han. ” I andra byggnader kan gästerna 
gå ut för att det blir för mycket ljud när vi har 
stora grupper barn, men så är det inte alls här. 
Vi har inga problem, ens med högljudda barn 
här, utan övriga gäster kan fortfarande njuta 
av poolen.” Processen gav dessutom värdefull 
erfarenhet som kan användas i framtida 
projekt. ”Vi borde använda denna pool och 
tillvägagångssättet som mall eftersom det är 
första gången vi använt en produkt med så här 
bra kvalitet,” summerar Berthy.

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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CHIZHOVKA ARENA –  
REDO FÖR ALLT
När Vitryssland utsågs som värdland för 2014 
års världsmästerskap i ishockey stod det klart 
att landet måste bygga  en ny hockeyarena. 
Huvudstaden hade redan en arena för 15.000 
personer. Men enligt tävlingsreglerna måste 
det finnas en andra arena. Lösningen blev 
CHIZHOVKA ARENA med 9.000 sittplatser, 
vackert belägen i ett bostadsområde vid 
Chizhovkardammens strand i Minsk.

Med inspiration av läget, speglar arenans design 
hur två vattendroppar interagerar. ”Eftersom 
arenan byggts på stranden vid en damm, blev 
temat vattendroppar. Jag försökte sammanföra 
dem i kompositionen för att skapa intrycket av 
en enda stor droppe, vilket är den stora arenan, 
som flödar över till en liten droppe,” förklarar 
chefsarkitekten i projektet, Marat N. Grodnikov.

Eftersom bygget av arenan berodde på ett enda 
event, ville Grodnikov se till att anläggningen 
skulle komma de boende tillgodo efter att VM 
var slut. Av den orsaken, lade han till en mindre 
rink med 500 sittplatser som kan användas av 
allmänheten, integrerad med ett 5.000 m2 stort 
shoppingcenter på 2:a våningen.

Det var viktigt att den akustiska miljön blev rätt, 
eftersom arenan också används vid konserter. 
”För att optimera ekonomin i projektet, gjordes 
det akustiska analyser redan i starten,” förklarar 
Grodnikov. När beräkningarna var utförda 
utrustades arenan med Rockfon Tropic och 
Rockfon Lilia för att få rätt akustisk miljö.

Resultatet av en kreativ kombination av material 
har gett en multiarena med en akustisk miljö 
som är väl anpassad för olika typer av aktiviteter. 
”Det är inget oljud eller särskilt efterklang och 
allt har bra akustik, särskilt den stora arenan som 
också används för musikevent. De produktioner 
som har satts upp i arenan har inte krävt någon 
extra ljudabsorption, eftersom vi inte har några 
problem med akustiken,” summerar Grodnikov.

EXCEPTIONELL DESIGNEXCEPTIONELL DESIGN
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ProjeKt: Chizhovka Arena, Minsk, Vitryssland

Arkitekt: Marat N. Grodnikov

Undertak: Rockfon Tropic, Rockfon Lilia

EXCEPTIONELL DESIGN
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MARKTHAL –  
HÖGLJUDD MEN TYST
MARKTHAL i centrala Rotterdam är en av de 
första i Nederländerna. Den unika byggnaden 
är designad av MVRDV Arkitekter som fick 
i uppdrag av Rotterdams stad att skapa en 
kombinerad marknads- och bostadsfastighet. 
Efter flera förslag beslutade MVRDV att de inte 
ville bygga över marknaden med ett traditionellt 
tak, utan föreslog istället en arkad. ”På så sätt 
kan lägenhetsinnehavarna se marknaden och 
verkligen uppleva den,” förklarar projektarkitekt, 
Anton Wubben, från MVRDV.

Marknaden har blivit byggnadens hjärta och man 
bestämde sig för att klä arkadens insida med ett 
konstverk som består av 4.000 färgstarka paneler 
av den lokala Rotterdam konstnären Arno Coen. 
De omgärdande lägenheterna byggdes så att de 
har insyn till marknaden och taklägenheterna 
fick glasgolv, vilket ger de boende en direkt vy 
ner till marknadsstånden. För att få besökare att 
direkt uppmärksamma marknadens livfullhet 
har MVRDV gett alla övriga element en minimal 
design. ”Vad vi än gjorde skulle marknaden  
utgöra designens centrum och alla omgivande 
funktioner skulle förhållas till det,” säger 
Wubben, ”så utrymmet behövde så lite design 
som möjligt.”

För att uppnå ett diskret uttryck, bestämde 
sig MVRDV för att alla andra funktioner – 
som förnsterkarmar, golv och undertak – 
skulle ha en lugn grå ton. ”Vi behövde ett 
akustiskt undertak utan skarvar och med 
möjlighet till rätt färgsättning, så vi använde 
Rockfon Mono® Acoustic,” säger Wubben. 
Resultatet är en imponerande byggnad med 
anmärkningsvärd balans mellan lugn integritet 
och hektisk interaktion. ”Man kan säga att vi till 
slut skapade ett utrymme,  eller en ram kan man 
nästan säga, som är värd för marknaden, men 
vi kunde aldrig ha föreställt oss på vilket sätt 
staden har tagit till sig det här projektet. Fast det 
var det här vi ville uppnå med designen, är det 
överväldigande att se hur människor använder 
byggnaden,” säger han.

EXCEPTIONELL DESIGNEXCEPTIONELL DESIGN

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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Projekt: Markthal, Rotterdam, Nederländerna

Arkitekt: MVRDV 

Entreprenör: Pennings Akoestiek 

Undertak: Rockfon Mono® Acoustic

Bärverk: Chicago Metallic Monotithic

EXCEPTIONELL DESIGN

VAD VI ÄN GJORDE SKULLE 
MARKNADEN  

HAMNA I 
FOKUS 
OCH ALLA OMGIVANDE 
FUNKTIONER SKULLE 
FÖRHÅLLAS TILL DET
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BESTSELLER – INTIM ENKELHET
BESTSSELLER ville att deras nya regionkontor i 
Aarhus, Danmark, skulle ha en intim kvalitet. 
För att undvika att skapa ett stort block på den 
unika sjötomten precis vid piren, föreslog man 
en rad förskjutna volymer, sammankopplade 
via olika uteplatser. Liksom en mindre stad, 
hyser denna flottilj av byggnader 22.000 m2 
arbetsplatser, utställningslokaler, ett auditorium 
och andra gemensamma utrymmen ovan jord, 
samt 24.000 m2 parkering, studios, logistik 
och teknisk service under jord. Kontoret som 
designats av C.F. Møller är beläget i stadens 
gamla hamnområde. Tidigare industritomter 
har transformerats till nya bostäder samt för 
kommersiell och kulturell exploatering. En ny 
stadsdel i Danmarks näst största stad stödjer det 
internationella varumärkets snabba expansion. 

Enkelhet går igenom alla aspekter av designen. 
Med sin rätlinjiga samling av huskroppar har 
byggnaden en slående närvaro bredvid vattnet.
Ett stikt rutnät av sten och glas karakteriserar 
fasaden. Tekniska funktioner som havs-
vattenkylning och uppvärmning med solenergi 

gör byggnaden till ett lågenergihus och är 
utformade för att vara så diskreta som möjligt för 
att accentuera den arkitektoniska enkelheten.

Med ett imponerande, nästan 22.000 m2 stort 
monolitiskt undertak av Rockfon Mono® Acoustic 
som monterats i Chicago metallic Monolithic 
behåller den stora interiören sin enkelhet, 
lätthet och rymd, samtidigt som det döljer 
alla nödvändiga tekniska funktioner. Ljus-
, ventilations- och brandinstallationer är 
dolda i undertaket i speciellt utformade 
spår. De akustiska fördelarna tillsammans 
med Rockfon Mono® Acoustics goda 
ljusreflektion är absolut nödvändig i de öppna 
kontorslandskapen och de gemensamma 
utrymmena. ”Vår målsättning var att det stora 
undertaket skulle vara så enkelt och med så lite 
detaljer som möjligt,” förklarar Julian Weyer, 
partner hos C.F. Møller. ”Vi har minskat antalet 
installationer och dolt tekniska detaljer, vilket 
är orsaken till att vi valde Rockfons vita Mono 
undertak. Det var en utmaning att integrera 
installationerna i undertaket, men det är 
enkelheten och skarvfriheten vi tycker bäst om.

EXCEPTIONELL DESIGN EXCEPTIONELL DESIGN

JULIAN WEYER  
C.F. MØLLER

DET VI GILLAR MEST ÄR 
ENKELHETEN OCH 
SKARVFRIHETEN
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?EXCEPTIONELL DESIGN

Förbättrad Rockfon 
Mono® Acoustic
Frank Winters 
Systems Development Manager, Rockfon 
 
De flesta arkitekter och designer tycker om ett 
skarvfritt undertaks uttryck, men tror ofta att 
de måste välja mellan estetik och akustik. Det 
var där vi började när vi utvecklade Rockfon 
Mono® Acoustic som det bästa skarvfria akustiska 
undertak du kan få. För att skapa detta unika 
system, har vi kombinerat ett traditionellt 
nedpendlat undertak med speciellt utvecklat 
spackel och puts som ger undertaket en fin slät 
yta. Resultatet är ett undertak som erbjuder 
stenullens brandskyddande och fuktresistenta 
egenskaper, samtidigt som det är flexibelt nog  
att skapa nästan vilken design som helst. För att 
ytterligare stärka arkitekternas designfrihet har vi 
också skapat det flexibla Mono® Acoustic Flecto 
som kan böjas till alla möjliga former.

Vi har nyligen uppdaterat Mono® Acoustic vilket vi 
tror att både arkitekter och entreprenörer kommer 
att ha nytta av. Vi har förbättrat putsen så den är 
ännu slätare med vitare yta som reflekterar ljuset 
mycket bra. Den nya putsen kan appliceras under 
högre tryck, vilket gör processen snabbare. Vid 
montage kommer man dessutom att spara mer 
tid med nya Mono brickor som märkbart reducerar 
antalet skruvar. Slutligen har vi gjort utskårningen 
på själva skivorna smalare, för att få samma släta 
resultat med mindre spackel.

Projekt: Bestsellers Huvudkontor, Aarhus, Danmark

Arkitekt: C.F. Møller 

Undertak: Rockfon Mono® Acoustic

Bärverk: Chicago Metallic Monolithic

FRANK WINTERS 
ROCKFON
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Projekt: Minsk National Airport, Minsk, Vitryssland

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal Unitary Engineering Design Enterprise 

Undertak: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

INRE FÖRVANDLINGINRE FÖRVANDLING 
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INRE 
FÖRVANDLING

Inspirerad renovering avslöjar 

ett utrymmes hela potential 

och skönhet och uppgraderar 

byggnaden från då till nu. 

 

En av de största utmaningarna när 

det gäller renovering av existerande 

byggnader, är att övertyga folk om 

att det slutliga resultatet kommer 

att bli bättre än att bygga nytt. Men 

åsikterna går isär. 

 

Människor börjar inse att renovering 

av en byggnad, när det görs på rätt 

sätt, är det ansvarsfulla sättet att få 

ett högkvalitativt utrymme, både 

ekonomiskt och miljömässigt. Men 

en av de största utmaningarna 

kan vara att skapa en modern 

design som kombinerar en gammal 

byggnad med modern teknologi, 

komfort och bekvämlighet. Det är 

här materialvalet verkligen kan göra 

skillnad. 

INRE FÖRVANDLING
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Projekt: Minsk National Airport, Minsk, Vitryssland

Arkitekt: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal Unitary Engineering Design Enterprise 

Undertak: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

IDÉN MED HELA PROJEKTET VAR ATT 
SKAPA EN HELT NY INTERIÖR MED EN 
MODERN, LJUS OCH LUFTIG 
ARKITEKTUR INOM RAMEN FÖR 
DEN EXISTERANDE BYGGNADEN

INRE FÖRVANDLINGINRE FÖRVANDLING 
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MINSK NATIONAL AIRPORT – 
ETT AKUSTISKT LYFT 
MINSK NATIONAL AIRPORT som byggdes 
under 1980-talet är Vitrysslands flygplats med 
en kapacitet på ca. 5,2 miljoner passagerare 
per år. Från början var uppemot 80% av 
trafiken inom Sovjetunionen, men när kartan 
ritades om fick flygplatsen en allt viktigare 
roll som en länk mellan Västeuropa och OSS. 
Flygplatsens kapacitet minskade dramatiskt 
kring milleniumskiftet och den existerande 
byggnaden höll inte längre standarden enligt 
internationella mått mätt.

För att förbättra servicen till passagerarna 
beslutades att flygplatsen skulle byggas om för 
att öka kapaciteten för internationellt flyg med 
upp till 70% och för att förbättra inomhusmiljön. 
”Målen för en ombyggnad och en nybyggnad 
skiljer sig markant åt. I det här fallet arbetade 
vi med byggnadens existerande storlek och 
arkitektur, vilken byggdes under den tidigare 
Sovjetunionens era. Idén men projektet var 
att skapa en helt ny interiör med en modern, 
ljus och luftig arkitektur inom ramen för den 
existerande byggnaden,” säger Chefsarkitekt 
Oleg V. Sergeyev. från Minskproyekt Municipal 
Unitary Engineering Design Enterprise. ”Vi har 
ändrat interiören dramatiskt. Gjort terminalen 
strömlinjeformad, skapat helt nya gångstråk för 
passagerarna och flyttat incheckningsdiskarna 
och väntrummen för att ge passagerarna den 
service de förväntar sig,” förklarar Sergeyev.

Ombyggnaden inspi rerades av de principer som 
introducerades av den legendariska arkitekten 
Le Corbusier och hans unika sätt att arbeta 
med ytor, men de måste också förhålla sig till 
de lokala kraven på brandsäkerhet och akustik. 
”I arbetet med flygplatsprojektet var vi tvungna 
att nå upp till de internationella standarder för 
passagerarservice och buller som finns, samtidigt 
som vi skulle skapa en bekväm inomhusmiljö. 
Det var orsaken till att vi var särskilt nogranna 
med materialvalen – genom att till exempel 
använda specialglas och nedpendlade akustiska 
undertak,” säger Sergeyev. De komplexa kraven 
för undertakens egenskaper uppnåddes 
med en kreativ kombination av nedpendlade 
Rockfon Tropic tillsammans med frihängande 
öar av Rockfon Eclipse. ”Vi valde Rockfons 
nedpendlade undertak eftersom de nådde 
upp till våra krav på brandsäkerhet och akustik. 
Rockfon produkterna ger en samtida och ny 
lösning på vår marknad som vi kunde välja 
tack vare deras låga kostnad i förhållande till 
kvaliteten säger Sergeyev.

INRE FÖRVANDLING
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Projekt: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost 

Undertaksentreprenör: Intermontage i Bromölla AB 

Undertak: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral, Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic 

Plus 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890

INRE FÖRVANDLING 

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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S:T LARS – FÖRÄNDRING FÖR  
EN NY GENERATION 
Engelska skolan med sina 300 elever flyttade 
in i den nyligen renoverade delen av S:T LARS 
i augusti 2014. Den historiska byggnaden 
uppfördes 1879 och var ursprungligen ett 
mentalsjukhus. Vid ombyggnationen har 
man bevarar den historiska arkitekturen som 
kännetecknar S:t Lars området. Den röda 
tegelfasaden har behållits vid omvandlingen till 
grundskola.  Projektet har designats av Malmö 
arkitekterna Sews och Köpenhamns arkitekterna 
Juul | Frost. Första etappen av ombyggnaden är 
nyligen slutförd och den andra har just påbörjats.

Exteriören har i princip behållits intakt men 
däremot har det skett stora förändringar 
på insidan, eftersom  NCC gör huset till en 
miljöbyggnad med bra inomhusklimat och låg 
påverkan på miljön.  För att kunna certifiera 
byggnaden enligt Svensk Miljöbyggnad 
valde NCC att installera energifönster, 
luftkonditionering som återanvänder värmen 
och ett extra lager isolering i ytterväggarna samt 
Rockfon undertak. Förutom Rockfon Koral  i de 
vanliga klassrummen har skolan utrustats med 
en studio med Rockfon Sonar dB 44 och i det 
stora skolköket är det Rockfon Hygienic och 
Rockfon Hygienic Plus. 

Undertaksentreprenören, Intermontage i 
Bromölla AB bestämde sig för att använda 
det nya bärverket Chicago Metallic T24 i hela 
byggnaden. ”Vi är mycket nöjda med Rockfons 
nya bärverk som har många fördelar”, säger Ola 
Gladh på Intermontage.  ”Eftersom det inte är 
någon olja på bärverket kan montörerna behålla 
handskarna på under hela montaget. Profilerna 
är lätta att arbeta med eftersom de är så styva 
och det stora upplaget gör det lätt att göra 
snygga vertikaler.”

INRE FÖRVANDLING

PROFILERNA ÄR 
LÄTTA ATT ARBETA MED 
EFTERSOM DE ÄR SÅ STYVA 
OCH DET STORA UPPLAGET 
GÖR DET LÄTT ATT GÖRA 
SNYGGA VERTIKALER

25



INRE FÖRVANDLINGINRE FÖRVANDLING

26



INRE FÖRVANDLING

Projekt: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund, Sverige

Arkitekter: Sews, Juul | Frost Installer: Intermontage i Bromölla AB 

Undertak: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral, Rockfon Hygienic, 

Rockfon Hygienic Plus 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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MORMONKYRKAN ZOETERMEER 
– HIMELSK AKUSTIK
När Mormonkyrkan i Nederländerna bestämde 
sig för att ersätta kyrkan i Haag, fick de en 
imponerande byggnad men förlorade sin 
multifunktionella mötesplats. År 2008, sex 
år efter att kyrkan i Haag var färdig, hittade 
församlingen en tomt i Zoetermeer, nära Haag, 
där man byggde ytterligare en kyrka för att täcka 
behovet av multifunktionella mötesplatser.

En MORMONKYRKA följer en mall som 
designats av kyrkan. Kyrkan som byggts i 
Zoermeer är en kopia av en kyrka i Tyskland 
som byggts enligt en mycket specifik design. 
Undertaket i byggnaden har en speciell 
utforming med integrerad belysning och 
träfprofiler. Akustiken är mycket viktig för 
kyrkan – tabernaklet i Salt Lake City har ett 
internationellt rykte som en av de akustiskt 
mest perfekta byggnaderna i världen – så 
kyrkan valde att anställa en akustikexpert.

Efter utvärdering av bygget i Tyskland fann 
man att designen var relativt dyr och också svår 
att montera – och viktigast av allt – akustiken 
var inte så bra som förväntat. Efter att ha fått 
ta del av de tyska erfarenheterna bestämde 
sig entreprenören Slukom för att ta en titt på 
designen. Tillsammans med Chicago Metallic 
föreslog de en undertakslösning som tillät 
entreprenören att göra färre installationer, vilket 
sparade både tid och pengar och dessutom 
resulterade i bättre akustik. 

INRE FÖRVANDLINGINRE FÖRVANDLING
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Projekt: Mormonkyrkan, Zoetermeer, Nederländerna

Arkitekt: Meijer & van Eerderen arkitektbyrå 

Entreprenör: Slukom afbouw 

Undertak: Rockfon Krios D, 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook 2850, 

                   Chicago Metallic 50mm Bandraster 3050
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T KUIPKE GENT – 
FULL FART I BRA AKUSTIK
T KUIPKE VELODROM i Gent, Belgien är mest 
känt för sin årliga sexdagars cykeltävling. Den 
multifunktionella arenan har även andra event 
som konserter, prisutdelningar bokmässor och 
utställningar. Den omfattande användningen 
av byggnaden har tagit ut sin rätt på träulls-
undertaket i arenan som inte renoverats sen 
en brand på 60-talet. Det vattenskadade, 
läckande undertaket som utsatts för årtionden 
av cigarettrök behövde bytas ut omgående. För 
att ge framtida besökare en trevlig upplevelse 
prioriterade Arte & Deco Architecture and 
Planning estetik och akustisk komfort i 
projektet. Dessutom måste det 5.600 m2 stora 
nya undertaket nå upp till Belgiens högt ställda 
krav på brandsäkerhet.

Den nya designen var tvungen att passa den 
böjda formen på den befintliga, bärande 
aluminuimkonstruktionen. Montörerna från 
Lummenbaserade Calu hade ett nära samarbete 
med Rockfon för att säkerställa att den 
nödvändiga dokumentationen var på plats och 
för att utveckla en projektplan för att byta det 
86x65 meter stora undertaket. 

Med tanke på höjdskillnaden från kurvans 17 
meter till sidornas 13 meter krävde projektet 
minutiös planering. “Vi var tvungna att bygga en 
enorm byggnadsställning tre gånger för att göra 
det möjligt att utföra jobbets tre faser. Allt som 
allt tog det oss tre månader att utföra jobbet“, 
säger Raf Bervoets från Calu.

När det existerande träullstaket hade tagits bort 
fick teamet besluta vilket material som skulle 
kunna passa som ersättning. ”Vi monterade 
Rockfon Krios i format 1250x1250 mm, vilket är 
ett ovanligt mått i Belgien, eftersom undertaket 
skulle fästas i det befintliga, bärverket som 
höll dessa mått. 1250x1250 mm formatet är en 
standard dimension i Rockfons och Chicago 
Metallics tyska sortiment så det var inga problem 
för dem att hjälpa mig med detta.” förklarar 
Raf Bervoets.

INRE FÖRVANDLING INRE FÖRVANDLING

VI VAR TVUNGNA 
ATT MONTERA 
UNDERTAKET I 
DET EXISTERANDE 
BÄRVERKET
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Projekt: T Kuipke Velodrom, Gent, Belgien

Arkitekt: Arte & Deco Architecture and Planning 

Entreprenör: Calu 

Undertak: Rockfon Krios A 1250x1250 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook 850 

Akustikreglering 
i samband med 
ombyggnad.
Pascal Van Dort
Area Sales Manager, Nederländerna, Rockfon
 
För mer än 100-år sedan sa den berömda tyska 
läkaren och mikrobiologen Robert Koch (1834-1910) 
“Det kommer att komma en dag när människor får 
bekämpa buller lika intensivt som de tidigare slagits 
mot kolera och pest. “Det är där vi är idag. Antalet 
renoveringar ökar ständigt pga. alla outhyrda lokaler 
i städerna och samtidigt ökar behovet av akustisk 
komfort. Många studier visar att hälften av all 
personal är missnöjd med inomhusmiljön på kontoren 
och 60% anger buller som den största orsaken till 
detta. Dessutom löper 1/3 av anställda som jobbar i 
en dålig akustisk miljö större risk att drabbas av stress 
eller sömnsvårigheter.

Ett rums komfort beror i hög grad på de akustiska 
förhållandena som ,när de är bra, kan bidra till hög 
koncentration, god anpassning och ge användarna 
i rummet en bra ljudupplevelse. Man undviker även 
den så kallade ”coctailpartyeffekten” som innebär att 
människor i en bullrig miljö tenderar att tala högre och 
högre beroende på den höga ljudnivån i rummet. Ett 
traditionellt nedpendlat undertak kan utföra mirakel 
i sådana situationer, men är inte alltid möjliga av 
tekniska eller estetiska anledningar. Om så är fallet kan 
Rockfon erbjuda olika lösningar som Rockfon Eclipse 
– akustiska öar – i olika former och färger. Rockfon 
Contour vertikala bafflar eller Infinity öar som kan 
bestå av olika typer av undertaksskivor i kombination 
med Chicago metallic Infinity profiler.

INRE FÖRVANDLING

PASCAL VAN DORT
Rockfon
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DET HANDLAR OM

KOMFORT
Designers och fastighetsägare använder 

tekniken i hållbara byggnader för 

att skapa inomhusmiljöer som tar 

komforten till en ny nivå. 

 

Intresset för ”gröna byggnader” har ökat och 

mognat. Den tiden är förbi när man enbart 

eftersträvade en certifiering. Idag söker 

fastighetsägare och exploatörer miljövänliga, 

sätt att göra en byggnad till ansvarsfulla, 

lönsamma och hälsosamma ställen att vara på. 

 

Användarnas komfort integreras allt tidigare i 

designprocessen av en byggnad. Komfort går 

djupare än enbart fysisk bekvämlighet och 

inbegriper t.ex. flexibilitet och välbefinnande. 

Målsättningen är att förutse hur byggnaden 

kommer att användas i framtiden och att ta 

beslut gällande designen idag som säkerställer 

såväl byggnadens hållbara egenskaper som 

fortsatt komfort för användarna.
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Projekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Nederländerna

Arkitekt: LIAG architecten

Entreprenör: PBS, Oss 

Undertak: Rockfon Krios

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Foto: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot
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GARY MADARAS, 
ROCKFON 

NÄR BRA LJUD ÄR LIKA 
VIKTIGT SOM HÅLLBARHET 
Det här kapitlet innehåller exempel på 
byggnader som inte bara byggts med hänsyn 
till miljön, utan som dessutom erbjuder en bra 
akustisk komfort för människor att lära sig, 
arbeta och bli friska i. Byggnader skall inte 
bara anpassas för att vara bra för planeten, 
utan också för människorna som använder 
dem, säger Rockfons Akustikspecialist Gary 
Madaras.

Medan koncepten för miljövänliga byggnader 
stadigt har fått allt bättre fotfäste, ägnar man 
inte alltid lika mycket tankar kring hur viktigt 
ljudet är. Tendensen att enbart fokusera på att 
minska miljöpåverkan innebär en risk för att man 
kompromissar med konstuktionens livslängd, 
inomhusmiljön och brandsäkerheten. Hållbara 
byggnader måste vara både bekväma och säkra 
och designas för de människor som skall använda 
dem. 

Att värna om miljön är bara en del i begreppet 
hållbarhet: ”Många människor tror att bevarande 
av naturliga resurser och att värna om miljön är 
de viktigaste delarna av begreppet hållbarhet. 
Självklart spelar de stor roll, men det finns också 
mänskliga värden,” säger Gary Madaras.

Fortfarande är det så att  sociala aspekter av 
hållbarhet som t.ex. brandsäkerhet och akustiska 
egenskaper ofta förbigås när man talar om “gröna 
byggnader”. ”Även om en byggnad är gjord av de 
mest hållbara material som finns och använder 
väldigt lite energi är det ett misslyckande om det 
slösar med mänskligt kapital som är så värdefullt,” 
säger Gary Madaras.

DE SOCIALA ASPEKTERNA AV HÅLLBARHET
Buller påverkar vår produktivitet, våra relationer 
och vårt välbefinnande. Precis som från andra 
sinnen får vi information via hörseln om 
situationen vi befinner oss i - när vi är säkra eller 
när vi är i fara . ”Vår hörsel är en del av vårt naturliga 
försvar, så en hög ljudnivå är väldigt obekväm för 
oss och kan orsaka en skrämseleffekt som gör att 
vi får ökad hjärt- och andningsfrekvensen samt 
ökad muskelanspänning,” säger Gary Madaras. 
Hörseln är dessutom det enda sinnet vi inte kan 
stänga av, vilket betyder att buller kan vara väldigt 
stressande.

”Det kan i hög grad påverka både kort- och 
långsiktigt väglbefinnande. Stress kan också 
påverka på vårt sociala beteende och våra 
relationer, både på arbetet och hemma,” säger 
han. ” Så designers måste veta och ta hänsyn till 
i hur hög grad akustiken påverkar välbefinnandet 
för användarna i en byggnad vilket i sista ändan, 

påverkar kundernas ekonomi. När det gäller 
akustik ska man inte nöja sig med minimistandard 
bara för att kunna bocka av en ruta.

Ingenstans blir det mer tydligt än inom 
sjukvården. ”Om patienter inte får sova ordentligt, 
blir de kvar längre på sjukhuset. Under tiden 
de är inlagda, använder de mer smärtstillande 
mediciner och löper större risk att ramla. När de 
har åkt hem löper de större risk att komma tillbaka 
pga komplikationer som hade med den första 
sjukhusvistelsen att göra. Det är orsakten till att 
en del sjukhus i USA tar betalt efter, bland annat 
hur tysta patienternas rum är. 
 
På samma sätt kan buller och dålig akustik i hög 
grad påverka inlärningen i skolor. ”Statistiskt 
kan barnen i skolan bara höra och förstå 3 av 4 
ord. Ju yngre och mindre utvecklade de är desto 
svårare är det att fylla i de ord som saknas,” säger 
Madaras. Dålig akustik kan göra det svårt att 
kommunicera.  Det kan vara ett problem i skolor 
och på arbetsplatser men det kan handla om liv 
eller död inom sjukvården.

KOMMUNIKATION OCH PRODUKTIVITET 
Buller påverkar inte bara vårt välbefinnande utan 
också vår produktivitet. 
Personalkostnader är utan 
tvekan den största utgiften 
för alla företag. Studier 
visar att upp till 90% 
av ett företags resurser 
används till bemanning 
medan mindre än 10% 
spenderas på den fysiska 
arbetsplatsen. 

”Så även om många 
människor tycker att det är viktigt att inredning 
och möbler är tillverkade av hållbara resurser, står 
den typen av miljötänk bara för mindre än 10% 
av de resurser ett företag förfogar över – resten 
utgörs av människor,” förklarar Madaras. ” Så om 
du verkligen vill vara miljövänlig måste du ha 
en balanserad hållning till miljöfrågor, sociala 
aspekter och generellt välbefinnande.”

Eftersom personalkostnader utgör en så stor 
del av företagens utgifter, kan små förbättringar 
av den akustiska upplevelsen få en stor positiv 
effekt på affärerna över tid. Därför, säger Madaras, 
borde företagsledare vara mer uppmärksamma 
på att förbättra byggnadernas akustiska miljö. ”Vi 
vet att kontorsanställda utför tyst arbete under 
62 % av sin tid, så de behöver verkligen kunna 
koncentrera sig.

OM MAN VERKLIGEN 
VILL VARA HÅLLBAR 
MÅSTE MAN FOKUSERA 
PÅ EFFEKTIV OCH 
PRODUKTIV AVKASTNING 
PÅ MÄNSKLIGT KAPITAL
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“Denna verklighet stämmer inte med den 
generella trenden med öppna samverkande 
ytor. Om människor konstant distraheras av 
buller minskar deras produktivitet,” säger han. 
“Akustiken borde alltid ha en framskjuten plats 
för hållbart tänkande. Även små förbättringar av 
akustiken kan öka de anställdas produktivitet och 
minska hälsoriskerna, vilket i slutändan leder till 
mycket större besparingar än de man förknippar 
med en effektivt driven och designad byggnad”.

DESIGNA FÖR HÅLLBARHET
“En del miljöbedömningar och byggnormer 
inbegriper sociala faktorer som akustik och 
brand med de står inte 
i paritet med insatser 
och kostnader som krävs 
utöver grundläggande 
krav.”

Detta lägger ett stort 
ansvar på arkitekter och 
inredningsarkitekter. ”De 
måste ta en diskussion 
med fastighetsägana för 
att få veta om de nöjer 
sig med grundläggande 
krav eller om de vill optimera den akustiska 
upplevelsen,” säger Madaras. ”Fastighetsägarna 
tänker oftast inte på detta själva utan det blir 
designerns uppgift att informera dem om de 
förbättringar som kan göras,” säger han. ”Fram 
till nu har akustiken ofta ignorerats, vilket lett till 
att många byggsystem som utvecklats prioriterat 
kostnadsbesparingar framför komforten för de 
människor som använder byggnaden”.

RESURSMEDVETEN PRODUKTION
Arkitekter har, som de följande sidorna kommer 
att visa, många olika anledningar att föreskriva 
Rockfons stenullsundertak om man vill uppnå 
LEED, BREEAM eller liknande kravnivåer. En 
del kombinerar dagsljuset med den höga 
ljusreflektionen för att minska behovet av 
elektriskt ljus, medan andra använder Rockfons 
möjlighet till återvinning för att minska mängden 
material som lämnas till deponi. 

ROCKWOOL Gruppen har under de senaste 30 
åren arbetat med att utveckla retursystem för 
återvinning i flera länder. Undertaksskivor och 

isoleringsmaterial kan up-
cyclas till nya produkter utan 
att kvaliteten blir sämre. 
För att möta kundernas 
förväntningar och för att 
kontinuerligt utveckla ännu 
mer hållbara akustiska 
lösningar, kan Rockfon 
erbjuda dokumentation i 
form av EPDer, certifikat på 
låg emission, retursystem 
m.m.

Rockfons undertaksskivor tillverkas av basalt, en 
naturlig sten som räknas som förnybar resurs. 
Endast. 1m³ sten räcker för att tillverka 2.200 m2 
15 mm tjocka Rockfon undertaksskivor – vilket 
räcker till undertak i ca 30 klassrum. Bortsett från 
basalt, använder Rockfon återvunnet material 
i produktionen, vilket betyder att Rockfons 
produkter består av upp till 42 % återvunnet 
material.

MAN MÅSTE HA 
EN BALANSERAD 
HÅLLNING TILL 
MILJÖFRÅGOR, 
SOCIALA ASPEKTER 
OCH GENERELLT 
VÄLBEFINNANDE
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1% Energy costs

9%  Rental costs

 costs Quiet work

15% Meetings 
and interaction

6% Chores
3% Breaks

10% Phone calls

62%

BUSINESS OPERATION COSTS
Over a 10 year period

HOW DO WE SPEND OUR TIME AT WORK?

Sources:
Brill et al. for BOSTI Associates (2001): Disproving Widespread Myths About Workplace Design
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LYCEUM SCHRAVENLANT – 
CRADLE TO CRADLE
Det holländska gymnasiet LYCEUM SCHRAVEN-
LANT är den första skolan i Nederländerna som 
har byggts efter vagga till vagga principen. Denna 
filosofi bygger på ett holistiskt förhållningssätt till 
konsumtion och i byggprocessen försöker man 
hitta system som inte bara är effektiva utan som 
också ger minsta möjliga avfall. Man försöker 
hitta nya användningsområden för de använda 
materialen utan att göra avkall på kvaliteten och 
utan att det skapar mer avfall.  

Schiedams kommun har ambitiösa mål när 
det gäller: att reducera CO2-påverkan från 
kommunens byggnader, ta ansvar för vad som 
händer efter byggnadernas förväntade livslängd. 
Detta betyder att de offentliga byggnaderna i 
Schiedam ska kunna demonteras fullständigt 
efter sin livscykel och materialen skall kunna få 
nytt liv i andra produkter. Med tanke på dessa 
hållbarhetsprinciper undersökte man först om 
den gamla skolan kunde få en ansiktslyftning, 
men de flesta material som ingick i 60-tals 
konstruktionen var långt ifrån hållbara. Precis som 
andra skolor som byggts under denna era hade 
byggnaden en gammaldags struktur och bara 
prislappen på att sänka energiförbrukningen 
till dagens nivå skulle bli högre än att bygga 
helt nytt.

Haagbaserade LIGA architecten tog sig an 
projektet och bestämde sig för en innovativ 
designprocess som skulle sätta de 6oo 
studenternas behov och idéer i centrum. De 
initierade ett 3-dagars projekt, där de bad 
studenterna om att ”Designa din skola”. Projektet 
gick ut på att studenterna skulle göra studiebesök 
på andra byggarbetsplatser och sedan komma 
med lösningar som skulle presenteras för de 
andra studenterna, föräldrar och kommunen. 
Studenternas input inkluderades sedan i 
LIAGs design.

Slutresultatet är en relativt liten, men helt CO2 
neutral byggnad med optimal temperatur 
reglering och ren luft som når upp till den bästa 
holländska standarden (Frisse Scholen Klasse 
A). Energin till byggnaden kommer från 120 
solpaneler, toaletterna spolas med vanligt vatten 
och konstruktionen är byggd av återanvänt 
och återvunnet byggnadsmaterial, däribland 
30.000 m2 stenullsundertak som bidrar med 
en hälsosam akustisk atmosfär. En lång vägg 
täckt med renlav kompletterar undertaket och 
bidrar till den komfortabla akustiska miljön samt 
reglerar fukten i byggnaden.

Genom att inkuldera den viktiga inomhusmiljön 
i hållbarhetsdiskussionerna övertygade kommu-
nen skolans ledning om hur viktigt det var att 
investera på det här området. Thomas Bögl från 
LIAG architecten förklarar hur viktigt det är att 
inte bara tänka på hållbarhet som en fråga om 
att välja material med låg inverkan på miljön. ”En 
byggnad är hållbar endast om den bidrar till det 
primära målet för sin existens – i det här fallet 
utbildning. I den meningen är ett hälsosamt 
inomhusklimat ett måste.”

”En energivänlig byggnad som byggts av 
hållbara material är inte per definition en 
hälsosam byggnad, därför har vi arbetat mycket 
med byggnadens inomhusmiljö där akustik är 
en viktig parameter. Om ljudnivåerna är låga 
blir man mindre stressad, vilket leder till mindre 
sjukfrånvaro,” fortsätter Bögl. Resultatet är en 
bekväm och hållbar skola som är framtidssäkrad  
på så sätt att det blir lätt att använda ny teknik 
och rummen är flexibla. Detta betyder att 
byggnaden kan växa eller minskas i storlek om 
de framtida behoven ändras. T.ex. är det möjligt 
för allmänheten att kunna använda idrottshallen 
och klassrummen efter skoltid. 

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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Projekt: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Nederländerna

Arkitekt: LIAG architecten

Entreprenör: PBS, Oss 

Undertak: Rockfon Krios

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Foto: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot
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EN ENERGIVÄNLIG BYGGNAD SOM BYGGTS AV HÅLLBARA 
MATERAIL ÄR INTE PER DEFINITION EN HÄLSOSAM BYGGNAD, DÄRFÖR 
HAR VI ARBETAT MYCKET MED BYGGNADENS INOMHUSMILJÖ 
DÄR AKUSTIK ÄR EN VIKTIG PARAMETER
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SOUTHMEAD SJUKHUS  
– EN SUND BYGGPROCESS 
SOUTHMEAD SJUKHUS som nyligen öppnade 
sin första etapp, är en av de mest miljövänliga 
byggnaderna i sitt slag i Storbrittannien. Smarta 
materiallösningar och inovativa processer 
bidrog till att sjukhuset fått BREEM ratingen 
– excellent. Med brobyggande estetik och en 
ambition att skapa en hållbar byggnad, ville 
arkitekten komma ifrån det typiska nedpendlade 
undertaket. Frånsett det så behövde man ett 
högpresterande undertak med bra ljusreflektion 
för att kunna reducera energiåtgången i form 
av artificiellt ljus. I byggnadens design ingår 
många stora fönster och den har ett stort 
glasatrium i den centrala delen, vilket gjorde 
att byggmaterialen måste kunna ta vara på det 
naturliga ljuset och ge en naturlig ljusspridning i 
operationssalar och undersökningsrum.

Entreprenören Carillion tillgodosåg båda 
kraven när de utrustade byggnaden med 
Rockfon MediCare undertak med dolt montage 
för ett enhetligt utseende och 86% ljusreflektion. 
MediCare sortimentet uppfyller kraven för 
rengöring och hygien i lokaler inom vårdsektorn 
och bidrar inte till tillväxt av MRSA. De har låg 
partikelemission och har renrumsklassifikation 
ISO Klass 4 (Rockfon MediCare Plus) och ISO 
Klass 5 (Rockfon MediCare Standard). Denna 
lösning levde dessutom upp till styrelsens krav 
på större skivformat i rummen och minskade 
mängden synligt bärverk i den nya byggnaden.

Rockfon bidrog också till en bra BREEAM 
rating genom att reducera mängden spill från 
byggprocessen. Genom ett tätt samarbete 
mellan entreprenören Carlton Ceilings & 
Partitions, Carillion, distributören SIG Interiors, 
Projektchefen och ROCKWOOL fabriken i Wales 
utvecklades ett innovativt retursystem där allt 
spill från byggplatsen (ROCKWOOL isolering, 
rörisolering, och Rockfon undertaksskivor) 
returnerades till fabriken i Wales för upcycling 
till nya produkter. Genom att ta spill i retur 
vid varje leveranstillfälle minskade transport-
kostnaderna, lagerhanteringen vid Bristoldepån 
fungerade och spillet kunde återanvändas av 
ROCKWOOL. Även om  alla ROCKWOOL fabriker 
kan upcycla spill till nytt material av samma 
kvalitet som om det använts nytt råmaterial, var 
detta första och största projektet hittills där flera 
företag samverkade för att skapa ett komplett 
retursystem för spillet.

DET HANDLAR OM KOMFORTDET HANDLAR OM KOMFORT 
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Projekt: Southmeads sjukhus, Bristol, Storbritannien

Byggentreprenör: Carillion 

Undertaksentreprenör: Carlton Ceilings 

Undertak: Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekt: Orange City, Warzawa, Polen

Arkitekt: Fiszer Atelier 41 

Undertak: Rockfon Tropic E

DET HANDLAR OM KOMFORTDET HANDLAR OM KOMFORT
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ORANGE CITY – ORANGE ÄR DET NYA GRÖNA
Den kända teleoperatören ORANGE flyttade sitt nya BREEAM 
certifierade, miljövänliga huvudkontor i Polens huvudstad, Warsawa. 
Det är ett av de största kontorskomplexen i området, med ca 3.500 
anställda och 43.000 m2 golvyta i 5 byggnader. Med en underjordisk 
parkering med plats för 1.050 bilar och 120 motorcyklar, en kantin 
med mer än 300 sittplatser,  matbutik, kiosk, gym, biltvätt och 
trädgård är det inte konstigt att den kallas ”Orange City”.

Arkitektkontoret Fiszer Atelier 41 har designat projektet med 
en speciell, miljövänlig, funtionell och anpassningsbar vision. 
”Konceptet var att designa en flexibel yta som skulle följa 
noggranna termiska och energibesparande krav för att få BREEAM 
certifieringen – excellent,” förklarar ledande arkitekt Piotr Bujnowski. 
Komplexet uppfyller krav för energieffektivitet, grönt ledarskap, 
energikonsumtion för belysning, olika faktorer som påverkar de 
anställdas hälsa och lösningar för att reducera vattenförbrukningen. 

Effektivitet, flexifilitet och hållbarhet har varit högt prioriterat i alla 
aspekter av projektet och i förlängningen av det valde arkitekterna 

Rockfon Tropic E som undertak i hela projektet: ”Vi var ute efter 
ett system som var mycket effektivt och flexibelt på alla sätt. 
Från de tekniska egenskaperna till de fysiska dimensionerna. 
Rockfon systemet fungerade i både små och stora kontor samt 
i kontorslandskap, samtidigt som det gav ett sammanhang i 
förhållande till fasadens rytm. Det har mycket goda ljudabsorberande 
egenskaper, vilket är viktigt i en hektisk kontorsmiljö. Dessutom 
är produkterna i sig miljöcertifierade, vilket är helt i linje med vår 
målsättning att minimera miljöpåverkan och maximera komplexets 
effektivitet,” säger Bujnowski.

DET HANDLAR OM KOMFORT

PRODUKTERNA I SIG ÄR MILJÖCERTIFIERADE, VILKET ÄR I LINJE 
MED VÅR MÅLSÄTTNING ATT MINIMERA MILJÖPÅVERKAN OCH 
MAXIMERA KOMPLEXETS EFFEKTIVITET
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MÅNGA AV VÅRA 
ARRANGEMANG ÄR  

RÄTT STORA, 
SÅ BEHOVET AV ATT 
BEGRÄNSA BULLER 
OCH DÄRMED ERBJUDA 
AKUSTISK AVSKILDHET 
ÄR AVGÖRANDE
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Projekct: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada

Arkitekt: B + H Architects 

Undertak: Rockfon Koral 

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions 
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DET HANDLAR OM KOMFORT 

Projekct: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada

Arkitekt: B + H Architects 

Undertak: Rockfon Koral 

Foto: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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METRO TORONTO CONVENTION CENTRE 
(MTCC) – GRÖNA KONGRESSER
MTCCS SÖDRA BYGGNAD som ligger i centrala Toronto i 
Kanada med en area på mer än 110.000 m2, kan skryta med 
ett imponerande antal miljömässiga stategier som man använt 
sig av när man renoverade byggnaden. Den existerande 
byggnaden som öppnade 1997 levde inte längre upp till 
MTCCs funktions- och miljöambitioner om att uppnå LEED® 
Kanada-certifieringen, vilken delas ut av Canadian Green 
Building Council (CaGBC).

Genom åren har MTCC utvecklat sin miljömedvetenhet när 
man planerat olika arrangemang och numera erbjuder man 
hållbara möteslösningar med möjlighet till grön el, inget 
avfall, menyer som baseras på lokalt producerade råvaror och 
CO2 kompensation. Renoveringen gav möjlighet att använda 
högpresterande material som främjar lägre CO2 utsläpp, särskilt 
genom att byta stora system som undertak och golv som kan 
ha stort inflytande på ljud- och energiprofilen. ”Det har varit 
viktigt för kongresscentret att välja produkter som innehåller 
återvunnet material och som är fritt från, eller har en låg andel 
flyktiga organiska föreningar,” förklarar Joshua Jaikaran, som 
är projektkoordinator och teknisk koordinator för faciliteterna 
hos MTCC.

Undertaket i de 34 möteslokalerna och 4 mässhallarna med helt 
öppen planlösning blev den stora designmässiga utmaningen. 
”Eftersom vi är Kanadas största kongresscenter, är många av 
våra arrangemang rätt stora, så behovet av att kunna begränsa 
buller och därmed erbjuda akustisk avskildhet är avgörande – i 
motsats till om ljudet går igenom plenum och förs vidare till 
angränsande lokaler,” säger Jaikaran. 

MTCC valde Rockfon Koral i projektet tack vare produkternas 
goda akustiska egenskaper, att de till stora delar är tillverkade 
av återvunnet material, deras långa hållbarhet, låga vikt och 
den klassiska målade  ytan med lätt struktur som är enkla 
att rengöra. ”Vita undertaksskivor med en slät yta och hög 
ljusreflektion gör hela rummet ljusare och det kan vara 
energibesparande, ge ett mindre behov av belysning och ge 
mindre värmeutveckling,” fortsätter Jaikaran. 

DET HANDLAR OM KOMFORT DET HANDLAR OM KOMFORT
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Projekt: UPMs huvudkontor, Helsingfors, Finland

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Undertak: Rockfon Krios
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MARIITTA HELINEVA 
HELIN & CO.

Projekt: UPMs Huvudkontor, Helsingfors, Finland

Arkitekt: Helin & Co. Architects 

Undertak: Rockfon Krios

UPMS HUVUDKONTOR – 
LJUST OCH TRANSPARENT
Efter att ha huserat på en framträdande 
adress i Helsingfors historiska kvarter i 
ett århundrade flyttade UPM till en för 
ändamålet uppförd kontorsbyggnad, 
designad av Helin & Co Arkitekter 
på Töölönlahti. Det finska ”biofore” 
företagets nya huvudkontor blir en del 
av en helt ny stadsdel. ”UPM hade en 
banbrytande, funktionell och estetisk 

arkitektur som målsättning, vilken härstammar 
från företagets långa historia i centrum 
av Finlands industriella och affärsmässiga 
utveckling,” förklarar Maritta Helineva 
från Helin & Co. Den markanta L-formade 
byggnaden vänder sin framsida mot staden från 
sin placering längt bak på en stor gårdsplan. Trä, 
från UPM, har använts mycket i hela bygget utan 
restriktioner från brandmyndigheterna. Fasaden 
är klädd med plywood, inne i byggnaden är 
det trämöbler och träpaneler på både innertak 
och väggar och balkongerna har golvplattor 
av plast- och träkomposit. Solskyddet på den 
västliga fasaden är gjord av det fina nät som 
UPM använder vid papperstillverkning. Dessa 
och andra tilltag, som en avancera anläggning 
för värme, kyla och ventillation har bidragit till 
att byggnaden har LEED cerifieringen - Platina.

Ljus och transparens karakteriserar interiören. 
Centralpunkten är det rymliga atrium med 
receptionscaféet och det bladformade öppna 
rum, kring vilket all rörelse är organiserad 
och som har ett rikligt tillflöde av dagsljus. 
Lodrätta LED installationer skapar ett naturligt 
spel i ljusflödet.  Gångytor och arbetsområden 
vänder sig ut mot det öppna rummet 
och får därmed tillgång till extra dagsljus. 
Transparensen går igen i arbetsområdena som 
alla är öppna kontorslandskap. ” Det främjar 
kommunikationen på kontoret,” framhåller 
Helineva. ”Arbetsplatsen har blivit en mötesplats 
för medarbetarna, eftersom många av dem reser 
mycket eller arbetar på andra ställen.”

Värme och kyla kommer från metallmoduler 
i undertaket som har lite olika utformning. 
Helineva förklarar: ”Vi var tvungna att integrera 
en akustikundertakslösning runt de tekniska 
installationerna och då var Rockfon Krios 
en bra lösning. Det är ett lätttillgängligt 
vitt undertakssystem med bra akustik och 
kvalitet som dessutom är kostnadseffektivt.” 
Belysning och ventilation är monterat i 100 
mm profiler mellan skivorna, vilket skapar 
ett sammanhängande undertak som bidrar 
till arbetsplatsens  optimala akustik och 
temperaturkomfort.  

DET HANDLAR OM KOMFORT DET HANDLAR OM KOMFORT
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I idrottshallar är det precis som 

i andra offentliga utrymmen 

akustiken kan särskilja en 

fantistisk byggnad, från dem som 

inte är lika fantastiska.  

 

De akustiska utmaningarna 

i offentliga utrymmen blir 

extra svåra på grund av 

byggnadernas storlek och att 

det är många människor som 

vistas där samtidigt. Flygplatser, 

idrottshallar, simhallar, 

kongresscenter och multiarenor 

myllrar ofta av människor.  

 

Akustiken skall kunna klara 

stora folksamlingar och ändå 

ha en behaglig atmosfär som 

främjar kommunikationen 

mellan gästerna och gör det 

möjligt att tala med varandra. 

Ljuddesignen är en oundviklig 

del av byggnadens design. 
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg, Ryssland

Entreprenör: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Undertak och väggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg, Ryssland

Entreprenör: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Undertak och väggabsorbenter: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

ATLANTIC SWIMMING POOLS – 
BARA ATT DYKA I
De olika avdelningarna i kedjan ATLANTIC 
SWIMMING POOLS som nyligen öppnade i tre 
olika områden av St. Petersburg, är en del av en 
ambitiös utvecklingsplan som innebär att det skall 
byggas 20 nya simhallar i St. Petersburg, Ufa och en 
rad andra ryska städer. Centret kombinerar fräscha 
simhallar med fitnessklubbar, behandlingslokaler, SPA, 
skönhetssalonger, sportbutiker och hälsocaféer och har 
som målsättning att det skall vara både praktiskt och 
enkelt för befolkningen att motionera. Med sitt breda 
urval av specialprogram för pensionärer,  idrottare, 
gravida, funktionshindrade, barn  och motionärer kan 
Atlandtic Swimming Pools erbjuda något för alla. 

Med så många olika målgrupper och syften att ta 
hänsyn till var behovet att kunna reglera akustiken 
uppenbar. För att reducerea buller och efterklang 
i själva simhallarna bestämde sig chefsingenjör 

Eugene G. Ostanin hos OOO Techglavstroy Contractors 
för olika typer av  Rockfon produkter till undertak och 
väggar. De nedpendlade undertaken består av en 
blanding av flera produkter. I undertakslösningarna 
finns en mix av Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, 
Rockfon MediCare, Rockfon Color-all och som 
väggabsorbent och undertak har man använt Rockfon 
Boxer.

Eugene G. Ostanin förklarar hur detta val grundade 
sig på både det tekniska och estetiska behovet. “De 
hårda kraven på ventilationen i simhallen betyder 
att nedpendlade undertak kan deformeras, eller att 
skivorna helt enkelt blåser ner om de bara är 7 eller 8 
mm tjocka. Rockfon skivorna är 15-20 mm tjocka och 
har goda egenskaper. De finns i många färger och 
det gjorde det möjligt för oss att skapa en harmonisk 
sammansättning av olika nyanser i undertaken, 
väggabsorbenterna och det kakel som används i 
bassängerna,” berättar han. 
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DE HAR HÖG 
PRESTANDA OCH 
FINNS I EN MÄNGD 
OLIKA FÄRGER, 
VILKET GAV OSS 
MÖJLIGHET ATT  
SKAPA EN HARMONISK 
MIX AV FÄRGER
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Projekt: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg, Ryssland

Entreprenör: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Undertak och väggabsorbenter: Rockfon Artic, Rockfon Sonar, 

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

SEGER EFTER SEGER

CLUB ONE –  
FÖR VIKTIG FÖR ATT STÄNGA
UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBS spelar en avgörande 
roll när det handlar om att hjälpa barn i kvarteret Pilsen i 
Chicago, USA med att lära sig läsa och utveckla sin atletiska 
förmåga. Därför gjorde man allt för att inte behöva stänga 
klubben under en renovering nyligen. I stället utarbetade 
designerna från Antunovich Associates och hantverkarna 
från Tandem Construction en gemensam projektplan för 
att begränsa störningarna i klubbens program så mycket 
som möjligt under den 19 månader långa renoveringen. 
Projektet, med en budget på 4,2 miljoner dollar, innebar 
nästintill en fördubbling av den yta som klubben tidigare 
haft tillgång till. ”Vi delade in projektet i faser så att klubbens 
aktiviteter kunde fortsätta som vanligt i de ursprungliga 
lokalerna, medan tillbyggnaden byggdes. Sedan flyttade 
aktiviterna över i de nya lokalerna medan de ursprungliga 
renoverades,” förklarar förman Tony Andrews på Tandem.

Sport är en viktig del av klubbens aktiviteter så för 
att kunna uppfylla de utmanande kraven i Club Ones 
gymnastiksal rekommenderade man Rockfon System 
OlympiaPlus A som består av Rockfon Boxer i det slagtåliga 
bärverkssystemet chicago Metallic Bandraster. Denna 
undertakslösning används över hela Europa, men det var 
första gången i USA. ”Rockfon Boxer var precis vad vi hade 
behov av i Union Leagues gymnastiksal. Om det inte hade 
varit för Rockfons medarbetare hade vi inte ens vetat om 
att den fanns.” infogar Clark Christensen från Antunovich 
Associates som var arkitekt i projektet. ”De ansträngde sig 
verkligen för att hitta den bästa lösningen.”

”I den renoverade gymnastiksalen har det nedpendlade 
undertaket inte minskat den totala takhöjden på ett sätt 
som får det att se inklämt ut. Det finns plats för alla elektriska 
installationer och sprinkler, så vi slapp dra det över det 
existerande undertaket. Dessutom märker man snabbt att 
det ger en bättre akustik eftersom det dämpar ljudet från 
barnen som springer omkring. Det är ett robust system som 
håller för bollträffar och om det är nödvändigt kan man lätt 
byta separata undertaksskivor,” säger Christensen. Tandems 
projektinspektör, Brian Curtin tillägger: ”Det har varit en 
bra upplevelse och riktigt kul att montera det allra första 
slagtåliga undertakssystemet i USA. Det kommer utan 
tvekan att bli mer och mer av denna typ av nedpendlade 
undertak i gymnastiksalar över hela USA.
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS – 
UPPFYLLER ALLA ÖNSKNINGAR
Utöver övernattningsmöjlighet för resande 
erbjuder hotell många olika typer av service 
för gäster och andra besökare. Det kan handla 
om måltider, wellness, butiker, underhållning,  
möteslokaler m.m och alla verksamheterna 
kräver tekniska installationer. Med så många 
verksamheter och olika funktioner blir ett 
hotell nästan som en stad i miniatyr. Så är det 
i alla fall i nya prestigefyllda Radisson Blu hotell 
som byggts i Sochi, Ryssland inför vinter OS 
2014. RADISSON BLU RESORT & CONGRESS 
CENTER AND RADISSON BLU PARADISE & 
SPA SOCHI har tillsammans ca. 500 rum med 
plats för ungefär 750 gäster. 

Resort och kongresscentret specialiserar sig på 
olika arrangemang medan SPA avdelningen 
inriktar sig på välmående och avslappning. 
De komplexa funktionerna i hotellet och 
rummen avspeglas i materialvalen. När det 
gäller undertaken innebär det estetiska, 
ekonomiska och tekniska överväganden 
som t.ex. brandsäkerhet, akustik, hälsa och 
fuktmotstånd. Till sin natur är hotell platser 
där många människor vistas och bra akustik är 
därför avgörande i högaktiva områden  som 

lobbyn, restauranger och festsalar, men även 
i de lugnare korridorerna och i rummen. Båda 
hotellen har Rockfon Sonar som undertak, 
totalt ca 4.000 m2. Det bidrar till att säkra 
optimal akustisk komfort. Utöver det buller 
som skapas av människorna, skall ljudet från de 
tekniska installationerna tas med i beräkningen. 
Alexei Blyznyuk chefsingenjör hos 
huvudentreprenören ZAO Hotel Development 
Company, säger: ”Installationer för vatten och 
brandsystem finns i utrymmet ovan undertaket, 
både i hotellrummen och i övriga utrymmen. 
Dessa system genererar en del ljud så de 
akustika egenskaperna var en viktig faktor när 
vi valde Rockfons undertakslösningar. 

Sochis läge vid Svarta havet innebar att 
fuktmotstånd spelade en viktig roll för 
materialvalen. “Vi testade undertakens 
fuktmotstånd och jämförde resultaten för 
Rockfons undertak med andra leverantörers,” 
berättar Blyznyuk. ”Vi lade  provbitar i 
vattenbehållare och jämförde resultaten. De 
andra undertaken löstes upp medan Rockfons 
undertak var helt opåverkade.” Trots stora 
format (1800x300 mm och 1200x1200 mm) 
höll skivorna formen, vilket är viktigt för både 
hållbarhet och utseende.
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VI LADE 
PROVBITAR 
AV OLIKA MATERIAL 
I VATTENBEHÅLLARE 
OCH JÄMFÖRDE 
RESULTATEN

Projekt: Radisson Blu Resort & Congress Centre och Radisson Blu 

Paradise & Spa, Sochi, Ryssland

Ingenjör: ZAO Hotel Development company 

Undertak: Rockfon Sonar X
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MEETING SQUARE BITSWIJK –  
EN MULTIFUNKTIONELL LÖSNING
MEETING SQUARE BITSWIJK är ett multi-funktions-
center i staden Uden i Holland som kombinerar 
utbildning, barnomsorg, hälso- och sjukvård, 
idrottsfaciliteter, kontor och boende. Bakom projektet 
står Udens kommun, fastighetsförvaltaren Zorg Brabant 
och det lokala fastighetsbolaget. Arkitektfirman 
DAT  Tilburg har designat projektet för att främja 
interaktion mellan de boende och för att se till att 
det finns ändamålsenliga faciliteter för de boende i 
området, allteftersom livsvillkoren ändras. Byggnaden 
är mycket öppen och olika funktioner som samlingssal, 
lekrum och områden för workshops har arrangerats 
kring ett gemensamt centrum. 

En högpresterande undertakslösning var en för-
utsättning eftersom byggnaden har så många olika 
funktioner. ”Byggnaden tjänar en rad olika ändamål, 
vilket man lätt kan se. Idrottshallen är omgiven av en 
skola, bostäder och ett stort café. Det betyder också 
att det måste vara total kontroll på akustiken, särskilt 
när det gäller undertaken. Förklarar GertJan de Rooij, 
projetktarkitekt hos DAT Tilburg. DAT Tilburg kände 
redan till det akustiska Rockfon Krios undertaket 
från tidigare projekt och visste att de var som gjorda 
för att skapa en balanserad akustik, samtidigt som de 
främjade den naturliga ventilationen i skolan. 

I idrottshallen var DAT Tilburg på jakt efter en 
robust undertakslösning som kunde skapa god 
akustik i den stora lokalen, men också vara tufft 
nog att motstå träffar av bollar lite då och då. 
”Myndigheternas bestämmelser när det gäller akustik 
i idrottshallar är faktiskt inte särskilt krävande. Men 
i praktiken är det irriterande om akustiken inte är 
helt genomtänkt,” säger GertJan de Rooij. Lösningen 
hette Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A med 
Rockfon Boxer som kombinerar hög slagtålighet och 
enkel demonterbarhet, tack vare Chicago Metallic 
Bandrasterprofiler. ”I Uden sitter undertaken på 
7 meters höjd, vilket i sig medför krav på slagtålighet. 
Det är ju inte helt lätt att rätta till, eller byta en skiva,” 
påpekar han.

SEGER EFTER SEGER

Projekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Nederländerna

Arkitekt: DAT Tilburg 

Entreprenör: van Dijk afbouw, Tenback projecten 

Undertak: Rockfon Krios

SEGER EFTER SEGER
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Projekt: Meeting Square Bitswijk, Uden, Nederländerna

Arkitekt: DAT Tilburg 

Entreprenör: van Dijk afbouw, Tenback projecten 

Undertak: Rockfon Boxer

Montagesystem: Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A

Bärverk: Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050

SEGER EFTER SEGER

WILFRIED STESSEL 
Rockfon

Rockfon 
System OlympiaPlus  
A Impact 1A
Wilfried Stessel, Manager of Development of 
Grids and Accessories, Rockfon
 
Rockfon OlympiaPlus A Impact 1A systemet erbjuder 
extra hög motståndskraft mot slag och har 
utvecklats specielt med tanke på idrottshallar och 
skolor. Målet med att kombinera de robusta och 
samtidigt snygga Rockfon Boxer skivorna och de 
solida Bandrasterramarna var att få ett system 
som kan motstå bollträffar, men som ändå är 
demonterbart. Alla som någonsin har provat att 
byta ut en skadad skiva högt upp i en idrottshall 
förstår att man vill använda tåliga skivor som 
inte går sönder så lätt. Det är också viktigt att 
montageramen gör det lätt att byta en skiva om 
den ändå skulle gå sönder. Dessa tankar inspirerade 
oss att modifiera Bandrasterramen på ett sätt 
som gör det möjligt för skivorna att att röra sig 
en smula, för att absorbera stöten vid en bollträff, 
men också för att skivan skall kunna demonteras 
genom att man trycker ur bajonettskarvarna ur 
Bandrasterprofilernas spår. 

Rockfon utvecklade systemet i samarbete med 
Chicago Metallic och när det kom ut på marknaden 
2010 var det vårt första gemensamma patent. Enligt 
standarden EN 13964 D kan systemet stå emot 
slag med en kraft på 16,5 m/s, vilket motsvarar den 
bästa klassen för slagtålighet. 

Fortfarande, menar jag att vi har utvecklat ett unikt 
system som är det bästa i sitt segment. Det ger 
arkitekter en särskilt konkurrenskraftig kombination 
av estetik och de välkända akustiksa fördelarna 
tillsammans med stenullens motståndskraft 
mot fukt och brand. För montörerna är fördelen 
att montaget går snabbt eftersom ramarna kan 
sättas på plats utan behov av verktyg så snart 
bärverket har monterats. Systemet ger dessutom  
enkel åtkomst till installationer och skivorna kan 
demonteras.
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Projekt: Barnsjukhuset Emma, Amsterdam, Nederländerna

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Entreprenör: Element binnenafbouw 

Undertak: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D, Rockfon 

Sonar D, Rockfon Hygienic Plus
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De senaste rönen inom 

sjukhusdesign sätter 

patienternas välbefinnande 

i centrum och använder nya 

planlösningar, färger och material för 

att skapa omsorgsfulla omgivningar. 

 

Winston Churchill har en gång sagt: 

”Först formar vi våra byggnader, 

sedan formar de oss.” Detta gäller i 

hög grad sjukhus. Det finns massor av 

dokumentation om hur inredningen 

spelar roll för patienternas välmående, 

men man vet betydligt mindre om 

planlösningens inverkan på hur effektiv 

den dagliga verksamheten är. 

 

Det kan vara en utmaning att hitta 

balansen mellan omsorgen om 

patienterna och effektiviteten, men det 

är många stora institutioner som klarar 

balansgången. De har använt smart 

design och flexibla planslösningar som 

snabbt och enkelt kan anpassas efter 

förändringar av de tekniska, kliniska 

och ekonomiska förhållandena.

NOGGRANT ÖVERVÄGANDE
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Projekt: Barnsjukhuset Emma, Amsterdam, Nederländerna

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Entreprenör: Element binnenafbouw 

Undertak: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D, Rockfon Sonar 

D, Rockfon Hygienic Plus

UNDERTAKET FINNS MED 

I FÖRGRUNDEN, MITT I 

OCH I BAKGRUNDEN

NOGGRANT ÖVERVÄGANDE NOGGRANT ÖVERVÄGANDE

Se videon och fler 
fotografier på  
www.rockfon.se
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BARNSJUKHUSET EMMA – BLI FRISK 
I SAMSPEL MED VÄRLDEN UTANFÖR
För alla läkningsprocesser är det viktigt att 
patienten har kontakt med världen utanför 
sjukhuset. När OD205 Architectuur i staden 
Delft i Nederländerna planerade en omfattande 
renovering av BARNSJUKHUSET EMMA i 
Amsterdam, utgick de från tanken på integration. 
De ville integrera patienternas vanliga liv under 
tiden de var inlagda och de ville också integrera 
byggnaderna med specialiserad akademisk vård 
och forskning med övriga delar av sjukhuset. 
Renoveringen var så omfattande att man talade 
om den som metamorfosen. Under planeringen 
delade man in projektet i tre faser över en 10-års 
period som avslutades helt nyligen.

Metamorfosen designades som en ministad med 
gator, torg, lekplatser och t.o.m en biograf för att 
ge barnen en upplevelse av att de fortfarande 
var en del av en normal miljö. För att förstärka 
känslan av att de inte var på sjukhus, har olika 
konstnärer smyckat väggarna med klara färger 
och roliga Hergéfigurer. Stora fönster och 
otraditionella byggmaterial har använts för att 
göra designen trevlig och transparent. Dagsljuset 

var det viktigaste arkitektoniska verktyget och 
OD205 Architectuur valde att installera en 
undertakslösning i huvudkorridoren för att 
maximera ljusreflektionen. Undertaket består av 
2.000 m2 Rockfon Mono® Acoustic utan synliga 
skarvar, vilket är mycket bra i ett sjukhus. Det 
liknar ett gipsundertak men har samma goda 
egenskaper när det gäller brandsäkerhet och 
akustik  som alla andra stenullsundertak. 

Vårdrummen har en flexibel design och har 
samma storlek för alla åldersgrupper, vilket gör 
det enkelt att under perioder använda dem till 
andra åldersgrupper, allteftersom behoven 
ändrar sig. Under arbetet med designen av 
sjukhuset lade man stor vikt vid att barnen skulle 
få en normal barndom, kunna utveckla sina 
sociala förmågor och vara en del av samhället 
i övrigt. Genom att använda leken som en del i 
tillfrisknandet hoppas sjukhuset kunna inspirera 
barnen till att gå ut ur rummen och samlas kring 
ett fotbollsspel, de interaktiva videoväggarna 
eller i köket. ”Det är inte meningen att barnen 
skall stanna på sina rum, tvärtom skall de ut och 
utforska världen,” menar arkitekt Peter Defesche 
på OD205 Architectuur.

NOGGRANT ÖVERVÄGANDE
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MARIA MIDDELARES  
– FRAMTIDENS SJUKHUS 
Ändringar av medicinskt kunnande, tekniker och 
juridiska krav kan snabbt påverka behoven och 
göra nya byggnader föråldrade. För att undgå 
detta, designade EGM och LLOX architecten  
det nya MARIA MIDDELARES SJUKHUS i Gent, 
Belgien på ett sätt som gör det möjligt med 
strukturella ändringar av antalet vårdrum men 
också av storleken för de 17 operationssalarna. 
Projektets arkitekt, ir. Laruent Van Damme  från 
LLOX architecten förklarar närmare: “De första 
ritningarna såg dagens ljus 2003, men de har 
ändrats många gånger sedan dess i takt med 
att teknikerna och förhållningssättet till vården 
snabbt har ändrat sig. Byggnadens bottenvåning 
är utarbetad med hänsyn till flexibla möjligheter 
för framtida utbyggnad och för att sjukhuset 
ska kunna utvecklas i linje med medicinsk och 
teknisk utveckling. Vi ville undvika att det skulle 
byggas alla möjliga små sidobyggnader eller att 
det skulle komma till små lokaler som skulle stå i 
motsats till strukturen och arkitekturen.”

Det U-formade sjukhuset består endast av tre 
block: två parallella block och ett på tvären där 
vårdsalarna finns. Mellan de två parallella blocken 
har ett ljust och öppet atrium i två etage fått en 
central plats i designen och det ger samtidigt 
enkel åtkomst till alla funktioner i öppenvården. 
“Moderna sjukhus skall vara logiska och 
välplanerade. Vågräta gångstråk skall vara korta. 
Patienter, besökare och personal skall kunna gå 
emellan två faciliteter utan att ge sig ut på en lång 
promenad. Lodräta transporter har koncentrerats 
vid hissområdet med en central placering i 
atriumet,” förklarar ir. Laurent Van Damme.

Projekt: Maria Middelares Sjukhus, Gent, Belgien

Arkitekt: LLOX architecten

Entreprenör: Jansen finishings, Meeuwen

Undertak: Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer,  

Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air

Bärverk: Chicago Metallic T24 Hook 850
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Tanken bakom den inbjudande och lättillgängliga 
designen är att skapa en ”läkande miljö” som utstrålar tillit 
och avslappning, exemplificerat i det ljusa atriumet och 
de många innergårdar som gör att dagsljuset släpps in i 
byggnaden. Patienterna spelar en central roll i den öppna 
och luftiga byggnaden, där flertalet av de 629 bäddarna finns 
i enkelrum med fönster från golv till tak. Denna öppenhet 
skapar ett mycket intensivt förhållande till utomhusmiljön, 
förklarar ir. Laurent Van Damme: ”Vi ville skapa känslan av att 
bo i en hälospark. När man ligger i sängen eller sitter i en stol 
har man nära kontakt med landskapet, luften och himlen. 
Panoramat skapar en slags känsla av ett bostadsområde 
med den kringliggande miljön, naturen, ån de Maaltebeek 
och trafiken på landsvägen R4:an.”

För att ytterligare understryka byggnadens luftiga stämning 
har arkitekterna valt hygieniska, spartanska material. De 
färgrika kontrasterna har begränsats till enstaka möbler 
och gardiner. I tätt samarbete med sjukhuset rörande 
praktiska och juridiska krav valde EMG och LLOX 30.000 m2  
undertak av olika typer av Rockfon MediCare. ”Valet av 
material  till ett sjukhus är alltid en balans mellan behovet 
av rengöringsvänliga hygieniska produkter å ena sidan 
och hemtrevliga varma material å andra sidan. För de 
fasta installationerna som t.ex. undertaket gick vi efter ett 
enkelt utseende och rengöringsvänliga material med goda 
hygieniska egenskaper,” minns ir. Laurent Van Damme. 
”För att få samma utseende var det viktigt att välja en 
produktgrupp med tillräckligt många variationsmöjligheter.” 
Det stora urvalet av Rockfon MediCare produkter gav 
arkitekterna frihet att uppfylla de olika behoven för olika 
lokaler – t.ex. enkel rengöring, demonterbarhet, lufttäthet 
i operationssalarna – samtidigt som man kunde hålla 
byggnades övergipande tema intakt.

VI GJORDE ETT MEDVETET 
VAL ATT SKAPA EN 

ENKEL LOOK MED 

RENGÖRINGSVÄNLIGA 
MATERIAL
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ST LUKES SJUKHUS – 
TAR HAND OM ALLMÄNHETEN

ST LUKES SJUKHUS är uppkallat efter läkarnas 
skyddshelgon och är ett av sex lokala sjukhus i 
Singapore. Nästan 80 % av patienterna på det 
närbelägna National University Hospital som 
behöver ytterligare vård, läggs in på St Lukes 
som därmed fyller luckan mellan praktiserande 
läkare och akut sjukhusbehandling. Eftersom 
Singapores befolkning både växer och åldras i 
snabb takt, har landets hälsoministerie utarbetat 
en plan för hur man skall tackla det växande antal 
patienter genom att öka sjukhuskapaciteten 
med 1.800 sängplatser till 2020.

Ett led i planen var ett byggprojekt för att öka 
kapciteten på St Lukes sjukhus med 48 sängar 
till ett totalt antal på 233. Det statsfinansierade 
projektet med en budget på 14 miljoner dollar 
drogs igång 2012. Projektet omfattar en ny flygel 
i sju etage som skall hysa rehabiliteringscenter, 
apotek, öppenvård och administration. Projektet 
är den första större utbyggnaden av sjukhuset 
sedan det öppnade 1996 och det omfattar också 
renovering av existerande faciliteter.

Med anledning av renoveringen var det upp 
till Design Architects att hitta material som 
matchade sjukhusets nuvarande design och 
som samtidigt klarade Singapores varma och 
fuktiga klimat. I samförstånd med entreprenören 
TMG Projects och grossisten Welmate beslutade 
man sig för att använda Rockfon MediCare 
sortimentet som är formstabilt vid upp till 
100% luftfuktighet, ett perfekt undertak i de 
allmänna avdelningarna. MediCare produkterna 
är tillverkade av stenull som inte utgör grogrund 
för bakterier och produkterna kan fås i ett brett 
urval av kanter. Gemensamhetsutrymmena 
utrustades med Rockfon Pacific undertak som 
har samma utseende och samma motståndskraft 
mot fukt, till ett konkurrenskraftigt pris.

NOGGRANT ÖVERVÄGANDE

Projekt: St Lukes sjukhus, Singapore 

Arkitekt: Design Architects 

General entreprenör: TMG Projects 

Undertak: Rockfon MediCare, Rockfon Pacific
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Rockfon MediCare
Michel Soria
Regional Marketing Manager, South, Rockfon

Det är hårda krav på byggmaterial som används inom sjukvården. 
Vi har utvecklat Rockfon MediCare sortimentet för att kunna erbjuda 
sjukhus och andra vårdinstanser stenullens fördelar. Sortimentet 
har de välkända akustiska egenskaperna, brandsäkerheten, bra 
fuktmotstånd och alla produkterna i Rockfon MediCare sortimentet 
är dessutom snygga, enkla att rengöra och  motståndskraftiga mot 
MRSA. Alla Rockfon MediCare skivorna kan fås med A-kant , Rockfon 
MediCare Standard kan också fås med E-kant och Rockfon MediCare Plus 
kan förutom A-kant och E-kant fås med dold X-kant.

Eftersom vi vet att olika områden i vårdsektorn ställer olika krav har vi 
utvecklat fyra olika typer av Rockfon 
MediCare skivor. I områden med allmänna 
krav på hygien och rengöring som väntrum, 
administration och vårdsalar används 
Rockfon MediCare Standard som är 
klassificerad i bakteriologisk klass B5 och 
B10. Efterhand som kraven på hygien och 
desinficering växer som t.ex i vårdcentraler, 
inom livsmedelsindustrin, i behandlingsrum, 
på röntgenavdelningar, i laboratorier 
rekommenderar vi Rockfon MediCare Plus 
(bakteriologisk klass C1)

Vår Rockfon MediCare Air (bakteriologisk klass B1 och B5) har ett lufttätt 
membran på baksidan och förseglade kanter och passar därför bra i 
högriskområden som t.ex operationssalar, intensivvårdsavdelningar, 
uppvak och avdelningar där lufttrycket skall kunna kontrolleras för att 
förebygga spridning av infektioner. Slutligen rekommenderar vi även 
Rockfon MediCare Block i högriskområden. Produkten är helt inkapslade 
skivor med luft- och vattentät plastfolie som är klassificerad i bakteriologisk 
klass Bi och har ISO renrumsklassificering 2.

Korrosionsbeständiga 
Chicago Metallic 
bärverkssystem
Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager, Rockfon

Vissa miljöer kräver bärsverkssystem med bättre egenskaper än 
standardbärverken. En sådan typisk miljö har hög luftfuktighet och 
temperatur, t.ex simhallar, disk- och tvättrum och i vissa medicinska 
miljöer. Det kan också handla om rum med speciellt höga krav på 
hygien och rengöring som t.ex sjukhus och vårdcentraler. I båda fallen 
handlar det om att metalldelar, som kan rosta, utgör en fara som 
man lätt undviker genom att montera undertak i bärverk med extra 
korrosionsskydd.

Enligt standarden EN 13964 är 
bärverkssystem indelat i fyra klasser –A, B, 
C och D – där B är standard under vanliga 
förhållanden såsom bostäder, skolor, 
kontor och butiker. I utrymmen med en 
luftfuktighet på över 90 % och risk för 
kondens skall klass C användas. Bärverk 
med klass D är anpassade för miljöer med 
en aggressiv atmosfär. 

Våra bärverk och tillbehör med klass C 
och D har en zinkbeläggning på båda 

sidor och skyddas dessutom av ett lager grundfärg och ett lager 
polyesterfärg. Till klass C används 100 g zink/m2 och till klass D 275 
g/m2. Zink kan ersättas med annan liknande ytbehandling med 
motsvarande egenskaper. System med klass D ger ett bättre skydd än 
klass C och  man ska välja klass efter varje enskilt projekt. Det betyder 
att varje gång man väljer ett bärverk med klass D skall förhållandena 
utvärderas enligt tidigare erfarenheter för att säkerställa att systemet 
är lämpligt för syftet. 

MICHEL SORIA
RockfonERIK VAN BOUWEL

Rockfon

NOGGRANT ÖVERVÄGANDE

Projekt: Barnsjukhuset Emma, Amsterdam, NL

Arkitekt: OD205 Architectuur 

Entreprenör: Element binnenafbouw

Undertak: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, 

Rockfon Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic Plus
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Även om kontorslandskap 

har blivit en norm på 

många arbetsplatser visar 

några av de senaste projekten att de 

är långt ifrån normala. 

 

Det är en hårfin gräns mellan 

effektivitet och produktivitet. 

Det kan så vara att det ger en 

ekonomisk mening att placera fler 

människor på mindre yta, men vad 

blir kostnaden i form av minskad 

individuell produktivitet? Vad händer 

när ett rums design begränsar  

medarbetarnas arbetsinsats – eller 

ännu värre, underminerar det värde 

de tillför? 

 

Mer än någonsin förr ingår den 

fysiska arbetsplatsen i det moderna 

ledarskapet och arbetet. Den måste 

hela tiden anpassas och utmana 

konventionellt vetande för att 

hålla jämna steg med de snabba 

förändringar som sker i arbetslivet.

VERKSAMHETEN HAR ÖPPET

VERKSAMHETEN HAR ÖPPET
VERKSAMHETEN HAR ÖPPET
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Projekt: Statoil Sandslis kontor, Bergen, Norge

Arkitekt: Niels Torp 

Entreprenör: Acusto 

Undertak: Rockfon Krios dB 44

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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STATOIL SANDSLI – 
ANPASSA KONTORET 
Som ett led i en generell plan för det norska gas- 
och oljebolaget STATOIL, har man byggt ett nytt 
kontor som utökar huvudkontorets utrymme 
med ytterligare 42.000 m2. Ca 1.000 medarbetare 
som tidigare fanns utspridda i Bergen, på Norges 
västkust, har omplaserats till det nya kontoret. 
För att optimera interaktion och utbyte mellan 
medarbetarna har arkitekt Niels Torp designat 
en modulär och flexibel öppen kontorslösning. 

Designen påminner om byggbaracker snarare 
än en fast byggnad. Man har skapat 22 “moduler” 
som ger alla avdelningar samma högfunktionella 
rum att arbeta i och anpassa efter sina behov. 
”Varje modul består av 3x3 m rutor i 1.000 m2 och 
har samma golv, undertak och väggar som kan 
flyttas allt efter behov,” förklarar Jarle Jenssen 
från Acusto, som har monterat inredingen. 
”Modulerna skulle vara högpresterande inom 
säkerhet, kvalitet och flexibilitet eftersom 
Statoil ville ha en speciallösning som kunde 
uppfylla deras långsiktiga tillväxtambitioner. 

Solida väggar och glasväggar kan flyttas, vilket 
betyder att man kan få olika lösningar för varje 
avdelning. Några har kanske användning för 
fler möteslokaler, medan andra behöver fler 
individuella arbetsplatser. 

I en stor öppen yta med mobila väggar beror 
den akustiska komforten i hög grad på golv- och 
undertakslösningarna. Rockfon har levererat 
undertak i form av 23.000 m2 Rockfon Krios dB 44 
med A- och D-kanter, eftersom produkterna har 
särskilt goda akustiska egenskaper och är lätta 
att montera och demontera. ”Vi valde Rockfon 
eftersom vi visste att Krios dB 44 har mycket bra 
värden när det gäller ljudisolering. Den andra 
avgörande faktorn var den mängd vi behövde. 
Vi ville använda en leverantör som vi visste att 
vi kunde lita på och som klarade att leverera en 
så stor mängd i rätt tid,” understryker Jenssen. 
”Rockfon kunde också visa miljödokumentation 
för produkterna, vilket Statoil har stort fokus på. 
Det gäller hela kedjan från produkt till transport.”

VERKSAMHETEN HAR ÖPPET VERKSAMHETEN HAR ÖPPET
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Projekt: Statoil Sandslis kontor, Bergen, Norge

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Entreprenör: Acusto 

Undertak: Rockfon Krios dB 44

Bärverk: Chicago metallic T24 Click 2890

VI VALDE ROCKFON EFTERSOM VI VISSTE ATT  

KRIOS dB 44 ÄR OÖVERTRÄFFAD 

NÄR DET GÄLLER LJUDISOLERING

VERKSAMHETEN HAR ÖPPET
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Projekt: Statoil Sandslis kontor, Bergen, Norge

Arkitekt: Niels Torp 

Entreprenör: Acusto 

Undertak: Rockfon Krios dB 44 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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TECHNICOLOR CAMPUS -  
EN INNOVATIONSKRAFT
Pionjärerna inom media och underhållning, 
TECHNICOLOR flyttade nyligen sitt forsknings- 
och utvecklingscenter i Rennes i nordvästra 
Frankrike. Det nya komplexet på 18.000 m2 hyser 
550 forskare och utvecklare och planen är att 
det skall främja utväxlingen mellan akademiker, 
studerande och andra campus över hela världen.

Designstudion Devillers et Associés i 
Paris har designat campus för att stimulera 
teamkreativiteten och samtidigt klara högt 
ställda krav inom miljöstandarder och krav 
på låg energiförbrukning. Huvudelementen 
i designen är stora block med skarpa kanter 
omkring en låg paviljong. På bottenvåningen 
består fasaden primärt av glas, vilket ger ett 
öppet och inbjudande intryck. Högre upp ger 
färger och strukturer mer tyngd. Ett spännande 
arrangemang med rektangulära fönster i olika 

storlekar skapar en dynamisk exteriör. Inomhus 
har arkitekterna fokuserat på funktionalitet och 
komfort som skall inspirera till innovation.  

”Arkitekterna hade en mycket exakt idé 
angående undertaken. De skulla passa in i 
fasadkonceptets modulära system som också 
passar med våra bärverkssystem och samtidigt 
skulle den akustiska komforten vara bästa 
möjliga,” förklarar Olivier Cretois, Regional Sales 
Manager hos Rockfon. ”Vi valde Rockfon  Krios 
eftersom det var den perfekta lösningen tack 
vare det stora utbudet av modulstorlekar 
och kanter. Rockfon kunde också leverera 
specialformat 1350  x  600  mm tillsammans 
med standardformatet 1200 x 600 mm som 
passade den look vi var ute efter, utan att 
vi behövde kompromissa med kvaliteten,” 
minns Cretois. För att matcha skivornas format 
till 100% levererade Rockfon också Chicago 
Metallic Bandrastersystem i dimensionerna 
1220 mm x 150 mm.
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Projekt: Technicolor Campus, Rennes, Frankrike

Arkitekt: Devillers et Associés 

Undertak: Rockfon Krios

Bärverk: Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150
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Projekt: Ziraat Bank Huvudkontor, Istanbul, Turkiet

Arkitekt: ERA Architecture 

Undertak: Rockfon Sonar A, Rockfon Koral E 

Bärverk: Chicago Metallic T24 1819

ZIRAAT BANK HUVUDKONTOR – 
TID ÄR PENGAR
Turkiets huvudstad Istanbul förbereder sig för 
ZIRAAT BANKS NYA HUVUDKONTORS etablering i 
stadens finanskvarter något av de de närmaste åren. 
ERA Architecture tog sig an uppgiften att inreda 
de tillfälliga kontoren som hyser verksamheten fram 
till flytten. En existerande byggnad på 12.000 m2 
renoverades under två månaders tid, så att bankens 
alla avdelningar med sina egna unika behov fick plats. 

Utöver designen av funktionella rum för landets 
största bank, med bl.a it-, drift- och kreditavdelningar 
skulle arkitekterna också göra plats för bankens 
callcenter, vilket gjorde att de måste ta särskild hänsyn 
till akustiken. ”Den största utmaningen var att hålla 
sig inom ramen för alla bestämmelser med allt från 
medarbetarhierarki och bankens koncernstruktur 
till de mer funktionella aspekterna som gällde själva 
callcentret,” förklarar Ekim Orhan Ismi, arkitekt och 
projektledare hos ERA Architecture. 

”Undertaksmaterialens ljudabsorberande egen-
skaper har direkt inflytande på medarbetarnas 
dagliga komfort i och omkring callcentret,” berättar 
Ismi. Rockfon Sonar A och Rockfon Koral E 
användes som undertakslösning eftersom de säkrar 
en optimal akustisk miljö i projektet. ”Vi behövde 
ett modulundertak med goda akustiska egenskaper 
och bra brandmotstånd. Det var även nödvändigt att 
montaget kunde utföras snabbt. Rockfons produkter 
föreslogs och vi godkände det eftersom de helt levde 
upp till våra förväntningar,” fortsätter Ismi. 

VI BEHÖVDE ETT MODULUNDERTAK 
MED GODA AKUSTISKA 
EGENSKAPER OCH BRA 
BRANDMOTSTÅND
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Projekt: Citrix kontor, Köpenhamn, Danmark

Arkitekt: Zeso Architects 

Undertak: Rockfon Cosmos 

Montagesystem: Rockfon System B screw/hook
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Projekt: Citrix kontor, Köpenhamn, Danmark

Arkitekt: Zeso Architects 

Undertak: Rockfon Cosmos 

Montagesystem: Rockfon System B screw/hook

CITRIX KONTOR –  
KONTOR MED UTSIKT
CITRIX nya kontor som är beläget i Vesterbro i 
Köpenhamn och har designats av Zeso Architects 
återspeglar kvarterets industriella arv. Området 
var en gång i tiden präglat av fabriker och 
slakterier, men är nu helt förnyat till ett trendigt 
område fyllt med små butiker och caféer. Det 
nyrenoverade kontoret i två etage ligger överst 
i en av områdets högsta byggnader och utsikten 
över staden är helt exceptionell. Inredningen 
påminner om ombyggda vindsvåningar i New 
York och är ett öppet kontorslandskap med 
indistruell prägel. Kontoret är arbetsplats för 
omkring 100 medarbetare och har dessutom 
möteslokaler och informella samlingsplatser.

Konceptet hyllar lokalernas råa, industriella 
uttryck men det var också viktigt att skapa en 
varm och behaglig arbetsmiljö. Denna balans 
kunde uppnås genom noggrant utvalda material 
tillsammans med användningen av dagsljuset 
och en moderniserad akustik. ”Valet av de råa 
materialen i kombination med mjuka och varma 
möbler och inredningsmaterial mixar dåtid och 
nutid,” förklarar Claus Høeg Olsen från Zeso 
Architects. ”Till exempel kombineras betongskivor 
och frilagda betongbjälkar med fanérväggar och 
dörrar och akustiska textilier.” Rikligt med dagsljus 
når långt in i kontoret tack vare stora fasadfönster 
som reducerar belysningens energiförbrukning.

I öppna kontorslandskap med höga ljudnivåer är 
det avgörande att man kan hantera bullernivåerna 
för att uppnå optimal akustisk komfort. Här spelar 
det nya akustisk dämpande betonggolvet och det 
akustiska undertaket en viktig roll. Undertaken 
består av ca: 1.200 m2 Rockfon Cosmos, en 
produkt med mycket hög ljudabsorption. Utöver 
de akustiska fördelarna passar Rockfon Cosmos 
indistruella utseende perfekt till den övriga 
inredningen. ”Vi valde den vita Rockfon Cosmos 
tack vare de akustiska egenskaperna och den 
enkla, urbana looken,” fortsätter Olsen. ”Ytan 
passar bra till de existerande betongbjälkarna 
och pelarna. En annan fördel är att vi kan dölja de 
elektriska installationerna ovan undertaket, som 
dessutom är lätta att montera och demontera.”

VERKSAMHETEN HAR ÖPPET VERKSAMHETEN HAR ÖPPET

CLAUS HØEG OLSEN, 
ZESO ARCHITECTS
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RÅA MATERIAL I KOMBINATION 

MED MJUKA OCH 
VARMA MÖBLER 
OCH INREDNINGSMATERIAL 
MIXAR DÅTID OCH NUTID
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DATEAS KONTOR – LJUDRENOVERING
I Sorgenfri, norr om Köpenhamn ligger två kontor som 
ägs av Danica Ejendomme. Båda kontoren har fått en 
ansiktslyftning med hjälp av den lokala arkitekfirman 
AG5. Uppdraget var att skapa kontor som var 
skräddarsydda för hyresgästerna, försäkringsbolaget 
TRYGHEDSGRUPPEN, och DELEGATE som erbjuder 
verksamhetslösningar. De två hyresgästerna hade 
sina egna estetiska och funktionsmässiga önskemål, 
vilket gav arkitekterna möjlighet att utveckla flexibla, 
individuella lösningar. 

Man ändrade i de ursprungliga lokalerna till  
en kombination av enmanskontor och öppna 
kontorslandskap. Föråldrade material ersattes med 
moderna och man bytte ut belysning, fönster och 
installationer. Genom att byta ut golv- och undertak 
skapade man nya identiteter för hyresgästerna. ”Hos 
Delegate skapade vi en industriell look och valde en 
ö-lösning, medan TryghedsGruppen ville ha en mer 
raffinerad look med nedpendlat undertak från vägg till 
vägg,” säger Martin Lykkegård på AG5.

Ett viktigt beslut i projektet var möjligheten att 
förbättra akustiken i kontoren. Projektledarna DATEA 
och AG5 Architects valde Rockfon Sonar X som 
undertakslösning hos TryghedsGruppen och Rockfon 
Sonar X som ö-lösning hos Delegate. ”Vi har använt 
undertakssystem från Rockfon många gånger, så vi 
tvekade aldrig på om vi kunde skapa en bra akustisk 
lösning med deras material. De vita undertaksskivornas 
enkla uttryck är i båda fallen snygga att se på och 
skivorna har mycket bra ljudabsorptionsegenskaper,” 
menar Lykkegård. 
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Projekt: DATEAS kontor, Sorgenfri, Danmark

Arkitekt: AG5 

Undertak: Rockfon Sonar X, Rockfon Eclipse 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890

THOMAS VILMAR
Rockfon Rockfon Sonar X

Thomas Vilmar  
Sales Director Danmark och Finland, Rockfon
 
Nedpendlade undertak är användbara på 
många olika sätt och i olika typer av utrymmen. 
Ibland har våra kunder användning för lösningar 
med stenullens fördelar men med ett mer 
enhetligt utseende än man får med ett klassiskt 
modulundertak. Om undertaksskivorna dessutom 
skall vara lätta att demontera, t.ex för att komma 
åt ovanliggande installationer, är Rockfon Sonar X 
en bra lösning. Vid första anblicken ser det inte ens 
ut som ett vanligt modulundertak. För att få denna 
nästan helt skarvfria design har vi minskat fasen 
och därmed skarvarna mellan skivorna med 25%. 
Rockfon Sonar X erbjuder optimal ljudabsorption 
och säkrar en god akustisk komfort de har 
dessutom bra brand- och fuktmotstånd och är lätta 
att underhålla. Här kan man verkligen tala om en 
multifunktionsskiva som klarar allt.

Det är lätt att integrera standardbelysning och 
ventilation i Rockfon Sonar X, men vi har också 
ett samarbete med flera belysningstillverkare 
och utvecklar speciallösningar för våra X-kants 
system. Dessa lösningar är inte bara traditionella 
fyrkantiga eller runda armaturer som ersätter en 
hel undertaksskiva. Nya lösningar kombinerar 
belysning och ventilation i samma installation, 
vilket gör att det totalt blir färre installationer i 
undertaket. Det snabba, flexibla och effektiva 
montaget gör Rockfon Sonar X till ett utmärkt 
val för både nybyggnation och renovering. Vid 
renovering kan man t.o.m. använda ett existerande 
T24 bärverk. Undertaksskivorna kan antingen 
monteras i ett traditionellt nedpendlat bärverk eller  
direkt mot bjälklaget med vårt unika X-fästbleck. 
Dessa ger en total montagehöjd på endast 31 mm 
och skivorna är individuellt demonterbara.

Rockfon Sonar X har en klassisk vitmålad yta som 
inte är riktningsbestämd. Det betyder att olika 
stora skivor kan kombineras och roteras så att 
det passar i hörnen. Man kan dessutom skapa 
otraditionella layouter. Andra system med dolt 
bärverk kräver som regel särskild planering och 
uppmätning innan man placerar och anpassar 
skivorna, men Rockfon Sonar X har en symetrisk 
design och kan monteras snabbt. Ovan den snygga 
nästan skarvfria ytan kan det döljas en mängd 
installationer. Använder man Rockfon Sonar X 
får man enkel åtkomst till installationerna – men 
framförallt, ser det snyggt ut.
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Projekt: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norge

Arkitekt: LPO Architects 

Undertak: Rockfon Sonar 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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BUTIKER
SOM

STICKER UT

Den ökande E-handeln har blivit en 

utmaning för detaljhandeln och många 

butiker har valt att renovera sina lokaler 

för att ge kunderna en bättre shoppingupplevelse. 

 

Kraften i internet kan vända upp och ner på saker 

o ting, vilket kanske märks bäst i en butik nära dig. 

E-handeln har på ett genomgripande sätt ändrat 

kundernas sätt att handla och detaljhandeln har 

tvingats skapa fysiska rum som räcker längre än 

själva transaktionen.  

 

Man provar olika sätt att 

vinna tillbaka kunderna ute i 

butikerna genom att ge dem 

en känslomässig upplevelse 

som onlinebutikerna aldrig 

kan erbjuda. I denna kamp om 

kunderna kan en butiks stämning 

och design vara den avgörande 

faktorn för om man kan generera 

merförsäljning, tätare besök och 

en starkare kundlojalitet. 

BUTIKER SOM STICKER UT
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SØRLANDSSENTERET –  
EN TOTAL SHOPPINGUPPLEVELSE
Allsidighet och sammanhang är viktigt när man 
skall designa ett shoppingcenter. Det gällde 
inte minst för SØRLANDSSENTERET, Norges 
störsa shoppingcenter, beläget i Sørlandsparken 
utanför Kristiansand. Byggnaden på 112.500 m2 
är designad av LPO Architects och den 
sammanlänkar det renoverade tidigare centret 
med en ny stor flygel som med sin skulpturella 
form är helt integrerad i det kuperade 
landskapet. Utgångspunkten för designen av 
interiören var en ljus, öppen atmosfär som skulle 
lyfta fram shoppingupplevelsen. Det gäller 
särskilt i de allmänna utrymmena, där gästerna 
kan vila sig under shoppingturen. Här var målet 
att skapa en lugn atmosfär med mycket dagsljus 
och utsikt över landskapet utanför och mellan 
våningsplanen i centret.

Den helt vita designen och de helt igenom enkla 
materialen ger ett sammanhang, kontinuitet 
och en skärpa i interiören. Undertakslösningen 
Rockfon Sonar med dolda X-kanter uppfyller de 
allmänna ytornas estetiska och funktionsmässiga 
krav.

Rockfon Sonar X gjorde det möjligt att skapa 
ett stort och enhetligt vitt undertak som 
stärker känslan av ljus och förbättrar akustiken 
i restaurangområdet (1.200 m2) och i det fem 
våningar höga atriumet (1.000 m2). Genom att 
minska mellanrummet mellan skivorna och 
integrera belysning och andra installtioner 
blev det möjligt att få ett enhetligt utseende. 
Systemet kan demonteras, vilket gör det mycket 
praktiskt i restaurangområdet eftersom man 
då kan undvika besvärliga renoveringar när 
restaurangerna visuella koncept ändras. 

Användning av Rockfon undertak kan i viss mån 
skydda mot knäckta undertak som är vanligt i 
det norska klimatet, där takkonstruktioner av 
stål kan ge sig under vikten av all snö som lägger 
sig på taken. Eftersom man kunde använda 
en mekanisk hiss i det höga atriumet, istället 
för att bygga ställningar, kunde man reducera 
tidsåtgången för montering samtidigt som 
man förbättrade säkerheten för montörerna. 
”Rockfon undertaken är lätta att integrera till en 
enhetlig design,” säger Øystein Sjøstrand från 
LPI Architects. ”De är som klippta och skurna 
för lokaler där man vill ha är en stor enhetlig 
undertaksyta, med särskilt krävande montage 
och där allsidighet är avgörande.”
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BUTIKER SOM STICKER UT

DE ÄR SOM KLIPPTA OCH 
SKURNA FÖR LOKALER DÄR MAN 
VILL HA STORA ENHETLIGA 
UNDERTAKSYTOR

Projekt: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norge

Arkitekt: LPO Architects

Entreprenör: Bico Bygg o Inredning AS

Undertak: Rockfon Sonar 

Bärverk: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekt: The Loop, Antwerpen, Belgien

Design: JosdeVries 

Undertak: Rockfon Sonar D 

Bärverk: Chicago Metallic Infinity

BUTIKER SOM STICKER UT

SHOPPING SKALL VARA 

TREVLIGT OCH BRA 

AKUSTIK ÄR EN DEL 
AV UPPLEVELSEN
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THE LOOP – FRAMTIDENS 
SHOPPINGUPPLEVELSE
I oktober 2013 slog RetailDetail, en ledande belgisk 
webportal och plattform för detaljbranschen 
upp dörrarna för “upplevelseplattformen” 
THE LOOP. I centret kan detaljhandlare och 
leverantörer uppleva live-simuleringar av 
kommande shoppingkoncept som baseras på 
framtida kunders konsumtion. De får på ett 
synligt och handgripligt sätt se hur kunder i 
framtiden kommer att ta beslut om sina inköp. 
Jorg Snoeck, direktör för RetailDetail förklarar 
närmare: ”Besökarna upplever kundernas 
beslutsprocess och ser det hela med kundens 
ögon, samtidigt som de ser processen med 
detaljhandlarens eller leverantörens ögon. THE 
LOOP visar till viss del  vad vi kan förvänta oss av 
detaljhandelns koncept i framtiden.”

Det strategiska detaljdesignkontoret JosdeVries 
har hjälpt till med utvecklingen av konceptet 
och kommer att fortsätta med det för att se 
till att konceptet fortsätter vara dynamiskt 
och nyskapande. ”Detaljhandelssektorn har 
utvecklats enormt de senaste åren men står 
inför en lång rad utmaningar. Kunderna gör sina 
inköp på ett helt annat sätt än tidigare. Själva 
inköpsförloppet är mycket fragmentariskt. Det 
handlar inte längre om fysiska butiker utan om 
en slags historia som finns på flera ställen och 
där slutförbrukarna bestämmer var, när och hur 
de skall handla,” förklarar Snoeck. ”Idag åker vi 
till mataffären och tar med oss reklambladen vi 
fått i brevlådan när det är dags att fylla kylskåpet. 
Men tack vare Googleglasögon, kroppsscanning, 

smartphones, 3D skrivare och internetbutiker 
kan det se helt annorlunda ut imorgon. Kylskåpet 
kommer att tala om för oss vad vi saknar och 
butikernas varor kanske hittar direkt hem till oss,” 
förutser han.

THE LOOP är en permanent installation där 
man löpande byter tema för att fungera som 
inspiration för detaljbranschen. Rockfon har 
bidragit med en av sina mest innovativa produkter 
Chicago Metallic Infinity till den permanenta 
delen som omger de skiftande utställningarna. 
Chicago Metallic Infinity erbjuder oändliga 
möjligheter och total designfrihet. Snoeck 
menar att vikten av att använda akustiska och 
hållbara produkter i detaljhandeln bara kommer 
att växa de kommande åren. ”Det skall framför 
allt vara trevligt att gå ut och handla och där 
spelar akustiken en stor roll. Ljud har blivit 
ett oundvikligt element när man skall skapa 
en total shoppingupplevelse. Det är viktigt 
att isolera buller och att kunna reglera den 
omgivande ljudnivån för att få akustisk komfort 
i shoppingmiljön. Med det i åtanke har Rockfon 
en sund, hållbar plats på marknaden och det 
är något som kommer att bli allt viktigare i 
framtidens detaljbransch.

Framtidens butiker kommer, som Snoeck ser det, 
inte bara att fokusera på varorna på hyllan, utan 
också på att skapa en holistisk shoppingmiljö 
som lyfter varumärket. ”Alla aspekter av butiken 
bidrar till konceptets succé. Rockfon är en erkänd 
och ledande aktör för detaljbranschen. Ett 
företag som passar som hand i handske för den 
vision vi har för framtidens detaljhandel.”
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Projekt: CineWorld, olika städer över hela Storbritannien

Entreprenör: Britannia Construction 

Montage: D&G Ceilings 

Undertak: Rockfon Color-all Charcoal och Chalk, Rockfon Tropic

Montagesystem: Rockfon System XL T24 A/E

Bärverk: Matchande Chicago Metallic T24 Click 2890

UNDERTAKEN ÄR 
ELEGANTA OCH 
CINEWORD ÄR MYCKET 
NÖJDA MED RESULTATET 
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CINEWORLD –  
ETT SVART/VITT BESLUT
Biografens inredning är en integrerad del  av 
besökarnas upplevelse och bra akustik är 
avgörande för att de ska kunna höra och njuta 
av filmen. När den brittiska biografkedjan 
CINEWORLD öppnade sina nya multibiografer 
ville de ge besökarna en minnesvärd upplevelse. 
I det här fallet betydde det att biografen skulle 
vara både visuellt och ljudmässigt behaglig. 

Utvecklingsdirektör Philip McCabe hos Britannia 
Construction rekommenderade att salarna 
skulle ha Rockfon Color-all i färgen Charcoal för 
att framhäva det stämningsfulla surroundljudet. 
Den matta, svarta ytan skapar en mörk 
miljö som hindrar ljus från projektorn att ge 
reflexer. ”Rockfon Color-all undertaken är som 
gjorda för sådana här projekt. De uppfyller 
alla akustiska och designmässiga krav som 
ställs i ett högteknologiskt biografkomplex,” 
säger McCabe.

Color-all skivorna monterades i svart Rockfon 
System XL T24 A/E,  ett system som ger ett 
snabbt montage eftersom det behövs mindre 
antal pendlar än för traditionella T24-system. 
Man monterade skivorna diagonalt för att skapa 
ett dramatiskt mönster. Undertaksentreprenören  
David Gardiner från D&G Ceilings förklarar 
varför Rockfons bärverk är bra vid montage som 
annars kan anses vara besvärliga. ”Undertaken i 
biografer lutar alltid och kan vara nedpendlade 
med upp till 6 m, vilket betyder att det tar otroligt 
lång tid att fästa wirarna som undertaket hänger 
i. Undertaken är snygga och cineworld är mycket 
nöjda med resultatet.” Det är också enklare att 
integrera installationer i systemet tack vare det 
längre avståndet mellan pendlarna och det ger 
mer olika designmöjligheter eftersom man kan 
använda större moduler.

För att få en inbjudande modern look i de nya 
biograferna har även foajéerna fått nytt undertak 
i form av 15 mm tjocka Rockfon Tropic, med en 
slät vit yta och optimal ljusreflektion.

BUTIKER SOM STICKER UT
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FASTFOOD RESTAURANG – 
MED FÄRGSTARK MENY
Rockfon deltog i ett ambitiöst projekt med att 
skapa hållbarhet som en känd, internationell 
fastfood restaurang lanserade under världens 
största idrottsevenemang, OS 2012. Två tillfälliga 
restauranger skulle serva idrottsstjärnor och 
besökare under spelen. Eftersom det var ett 
tillfälligt projekt var målet att producera så 
lite avfall som möjligt. Det gjorde man också 
och varenda liten del av byggnaden kunde 
återvinnas. Allt från möbler och köksutrustning 
till elektriska ledningar och kontakter 
återanvändes i nya eller existerande restauranger 
över hela Storbrittannien efter OS.

Detta stod för ca 75% av byggnaden, men 
nästan allt återvanns – även undertaket från 
Rockfon. Rockfon Color-all användes eftersom 
de ger bra akustik, är snygga och lätta att 
montera och kanske viktigast av allt – de kan 
återvinnas till 100%. Omkring 1.200 m2 Rockfon 
Color-all undertaksskivor i färgen Charcoal 
(1200x600mm) användes i den största av de 
två restaurangerna. I den lilla användes 480 m2 

av samma skiva, Rockfon Color-all, men i färgen 
Chalk. Skivorna absorberar mycket ljud, vilket 
är viktigt i en fastfood restaurang med stor 
genomströmning av gäster. Undertaksskivorna 
har även bra brand- och fuktmotstånd vilket bl.a. 
gör att de främjar god brandsäkerhet.

Genom att använda Rockfon Color-all var det 
möjligt att anpassa designen av inredningen 
till restaurangens image. Eftersom det var risk 
för att undertaksskivorna skulle skadas när 
de demonterades var det bättre att återvinna 
dem än att återanvända dem. Rockfons 
undertaksskivor är till 100% återvinningsbara 
och de skickades i retur till ROCKWOOL fabriken 
i Wales för up-cycling. 

Rockfon hade ett tätt samarbete med 
huvudentreprenören Barlow Group när 
det gällde koordinationen av returerna till 
ROCKWOOL fabriken i södra Wales, efter att 
restaurangerna hade stängt. De 24 pallarna 
med returmaterial blev krossat och blandat 
med andra råmaterial för att up-cyclas till nya, 
högkvalitativa ROCKWOOL produkter.

BUTIKER SOM STICKER UT BUTIKER SOM STICKER UT

ROCKFON COLOR-ALL GJORDE DET MÖJLIGT ATT 
ANVÄNDA UNDERTAK I OLIKA FÄRGER SOM PASSADE 
PERFEKT TILL RESTAURANGENS IMAGE
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BUTIKER SOM STICKER UT?JENNY BROOKES
Rockfon Rockfon Color-all 

Special
Jenny Brookes,  
UK Area Marketing Manager, Rockfon
 
Vi vet att man genom att använda färger kan 
stärka rummets design och stämmning i så 
hög grad att vi under 2013 vidareutvecklade 
Rockfon Color-all® konceptet för att göra det 
enklare för designers att skapa färgade undertak. 
Sortimentet innehåller 34 olika färger som delas 
in i 6 teman med olika nyanser som knyts ihop 
med samtidens designtendenser. De 34 färgerna 
erbjuds i en rad olika dimensioner och med olika 
kanter, alla med en slät och matt fleece-yta som 
ger färgerna sitt sanna uttryck.

Men vi har märkt att många designers vill ha 
ett ännu bredare färgsortiment och efterfrågar 
specialfärger. Med all den inspiration som 
designers får varje dag, förstår vi att 34 
standardfärger inte är nog för att förverkliga den 
flexibla design man vill ha. Detta är bakgrunden 
till att vi har utvecklat Rockfon Color-all serien 
ytterligare så att den nu också består av Rockfon  
Color-all special, vilket innebär att vi erbjuder fler 
färger efter förfrågan. 

Color-all Special baseras på NCS Systemet och 
gör det möjligt att beställa undertak och bärverk i 
vilken färg som helst och få en perfekt matchning 
varje gång. Kunderna behöver bara ange en NCS 
kulör och sedan klarar vi resten.

Projekt: Fastfood Restaurant, London, Storbritannien 

Entreprenör: Barlow Group 

Undertak: Rockfon Color-all Charcoal och Chalk 

Bärverk: Matchande Chicago Metallic T24 Click 2890 
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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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