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Måten vi jobber på og med hverandre er under konstant endring og utvikling. 
Dette påvirker måten vi designer og bygger med hensyn til interiør. Den 
senere tids oppmerksomhet på bærekraftighet og miljøsertifiseringer gir oss 

nye utfordringer og tvinger produsenter av byggematerialer til å tenke mer innovativt. 
Vi alle har fordeler og noen ganger så kan også de rette kombinasjonene inspirere oss. 
INSPIRED BY YOU er et oppslagsverk av inspirerende interiør sett – og hørt – fra et akustisks 
komforts perspektiv. Samlingen av bilder og artikler med fokus på nåværende løsninger 
og fremtidige trender innenfor kontormiljø. Vi inviterer deg til å utforske dette her og på 
online: www.rockfon.no/kontor
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FORSIDE
Prosjekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Fusion
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DESIGNTRENDER

Prosjekt: Viborg Rådhus, Viborg DK

Arkitekt: Henning Larsen

Himling: Mono  + Sonar X

I HVILKEN 
RETNING GÅR 
KONTORDESIGN

DESIGNTRENDER:

Endrede arbeidsmåter, 

miljøbevissthet og den 

økonomiske situasjonen 

i verden former morgendagens 

kontorer. INSPIRED BY YOU 

identifiserer seks sentrale trender 

som er verdt å følge med på.
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DESIGNTRENDER

MOBILITET
Ved hjelp av trådløse enheter, sosiale nettverk 
og videokonferanseutstyr kan dagens ansatte 
arbeide fra hvor som helst, når som helst. Hver 
eneste dag arbeider mange ansatte fra andre 
steder enn kontoret, slik at arbeidsplassen 
deres står tomme. Som en følge av dette er 
hot-desking blitt normen i mange kontorbygg. 
På denne måten kan virksomhetene øke antall 
personer som arbeider på kontoret uten å sette 
av mer plass til arbeidsplasser. Men hva gjør 
virksomhetene med resten av plassen?

SAMHANDLING
De gjør om ledige arealer til områder for 
uformelle møter og samhandling. I henhold 
til moderne ledelsesteorier, er de ansatte 
mer produktive og mer fornøyde når de kan 
samhandle fritt med hverandre i kreative, 
inspirerende omgivelser. I tillegg til tradisjonelle 
møterom, inkluderer dagens kontorer uformelle 
fellesområder som kaffebarer eller sittegrupper 
reservert for spontane sammenkomster og 
atrium som stimulerer tilfeldige møter og 
uformell samhandling. I små kroker og korridorer 
er komfortable møbler for uformelle møter 
og stille refleksjon stadig mer populære. Høye 
skillevegger blir erstattet av lavere vegger, eller 
fjernet fullstendig. Men det som er en viktig 
samtale for en person, kan virke forstyrrende på 
en annen. Mer samhandling fører til problemer 
med konfidensialitet og konsentrasjon.

1

2

Prosjekt: Marcapo, Coburg DE

Arkitekt: Kessel-Innenarchitektur

Himling: Rockfon Eclipse

Prosjekt: station2station, Amersfoort NL

Arkitekt: Abrahams Crielaers

Himling: Krios D + Rockfon Contour
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DESIGNTRENDER

Prosjekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Fusion
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DESIGNTRENDER

FLEKSIBILITET
Friheten til å forflytte seg og samarbeide skaper 
et større behov for fleksible oppsett. Det samme 
gjør endringstakten i det moderne arbeidslivet, 
noe som fører til at virksomhetene har behov 
for å justere arbeidsplassene tilsvarende. Disse 
områdene blir ofte referert til som “fleksibelt 
interiør” og er arealer som kan endres raskt og 
enkelt. Men alle endringer av innredningen 
krever en tilsvarende endring i himlingsplanen 
for å sikre at rommets akustiske egenskaper 
svarer til brukernes endrede behov. I tillegg er det 
behov for enkel tilgang til tekniske installasjoner 
over himlingen.3

Prosjekt: Global Design, Brussels BE

Himling: Rockfon Eclipse
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ÅPENHET
Den økte samhandlingen og fleksibiliteten 
på moderne arbeidsplasser gjenspeiles 
også i økt bruk av glass, utvidbare områder, 
integrert belysning og monolittiske himlinger. 
Designerne forsøker å lage inspirerende 
områder som reflekterer energien og åpenheten 
i virksomheten. Noen arkitekter tar åpenheten 
til det ekstreme ved å vise frem tidligere 
skjulte områder, som produksjonsområder og 
møterom på en akvarielignende måte. Mange 
virksomheter ser på kontorlokalene sine som en 
måte å fremme merkevaren og verdiene sine på 
til besøkende kunder og potensielle ansatte. 

Men de store vinduene og de harde materialene 
som vanligvis finnes i slike bygninger fører til store 
akustiske utfordringer, samtidig som den økende 
bruken av termisk masse krever at designerne 
tenker nytt når det gjelder design av himling.

DESIGNTRENDER

Prosjekt: Mikado House, Copenhagen DK

Arkitekt: Arkitema

Himling: Tropic E

Prosjekt: Fiberline, Middelfart DK

Arkitekt: Jan Søndergaard

Himling: Fusion + Mono 
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BÆREKRAFTIGHET
Termisk masse er bare ett aspekt ved en 
dypere trend i retning mer fokus på miljø og 
mindre belastning på miljøet. Etter hver som 
bygningsstandarder og vurderingssystemer som 
BREEAM og LEED er blitt mer kjente, har noen 
utbyggere og arkitekter drevet miljøvennlig 
bygging til å omfatte forhold utover kun 
energieffektivitet. Et økende antall designere ser 
nå på den samlede miljøbelastningen til et bygg 
gjennom hele dets livssyklus, og dette inkluderer 
innemiljøet.

Studier viser at arealer med god akustikk, 
behagelig belysning og temperatur øker de 
ansattes trivsel, produktivitet og tilfredshet, 
som igjen reduserer fravær og turnover. Men 
det er ikke alltid enkelt å balansere de akustiske 
behovene i et lokale med kravene til oppvarming, 
kjøling og energieffektivitet. 5

6

OPPGRADERINGSMULIGHETER
Trendene beskrevet ovenfor gjelder ikke 
kun nybygg. Ved å rehabilitere og forbedre 
nåværende kontorlokaler, kan bedrifter få plass 
til flere medarbeidere uten å måtte flytte til større 
lokaler. Dette bidrar til å holde kostnadene nede, 
øke fleksibiliteten og tilfredsstille de ansattes 
forventninger.

I en periode med økonomisk nedgang eller 
lav vekst, er byggeierne også interesserte i å 
renovere eksisterende eiendommer. Dette er en 
måte å sikre konkurransedyktigheten på, ved 
å motarbeide fallende verdi og økning i ledige 
lokaler. I tillegg til at de foretrekker mer moderne 
lokaler av høyere kvalitet, er dagens leietakere 
svært opptatt av driftskostnadene. Et rehabilitert 
lokale som gir lavere energikostnader takket 
være økt bruk av termisk masse, er mer attraktiv 
på markedet.

DESIGNTRENDER
Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3 678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X

Prosjekt: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK

Himling: Sonar X
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DESIGNTRENDER

Prosjekt: Rambøll, Oslo NO

Himling: Mono 
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SKAP ROM FOR FREMTIDEN

Prosjekt: KPMG, Frederiksberg DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Mono + Sonar X med Fagerhult belysning

KPMG, et av de største profesjonelle konsulent-
selskapene i verden, har nylig flyttet selskapets 
København-kontor til nye lokaler designet av 
arkitektene i 3XN. Lokalene er formet som en tre-
bladet kløver hvor bladene vokser ut fra et sentralt 
plassert atrium. Tanken var at KPMG skulle ha et 
bygg som tilfredsstiller morgendagens krav til 
samarbeid, kunnskapsdeling og bærekraftighet. 
Kontorene måtte også være praktiske, gi rom for 
1 700 ansatte og plass for konferanser, opplæring 
og seminarer. Med et svært lavt energiforbruk 
og strenge krav til miljøpåvirkning, støtter 
den nye bygningen KPMGs mål for reduksjon 
i CO2-utslipp og er inkludert i European Green 
Building Program, som har som mål å forbedre 
hvor effektivt bygninger blir brukt. Vi har 
snakket med Gry Kjær, en av arkitektene fra 3XN 
om prosjektet:

HVA ER DE VIKTIGSTE UTFORDRINGENE 
NÅR MAN DESIGNER ET KONTORBYGG 
FRA GRUNNEN AV?
“Den viktigste utfordringen er å analysere kundens 
arbeidsmåter, struktur, verdier og kultur samtidig 
som man også må fokusere på kundens virksomhet 
og mål. KPMG ønsket et nytt hovedkontor som 
kunne styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger 
og styrke bildet av KPMG som en moderne og 
attraktiv arbeidsplass.”

HVILKE TRENDER FINNES INNENFOR 
MODERNE KONTORARKITEKTUR?
“Kundene blir stadig mer opptatt av den positive 
effekten arkitektur kan ha på organisasjonens 
strategiske mål. Det handler ikke bare om å ha en 
imponerende bygning: det handler nå om å skape 
et bygg som bidrar til at virksomheten oppnår 
sine mål samtidig som man beskytter de positive 
elementene i selskapets kultur.”

DESIGNTRENDER

INTERVJU: GRY KJÆR, 3XN

12



DESIGNTRENDER



DESIGNTRENDER

HVORDAN OG NÅR BLIR AKUSTIKK ET 
SPØRSMÅL I DESIGNPROSESSEN 
“Ved design av åpne planløsninger for ansatte som 
er vant til enekontor, er akustikken det viktigste 
spørsmålet helt fra starten av. Så den første skissen 
spesifiserer egnet bygningsmateriale og akustiske 
løsninger. Vi designer med fokus på de ansatte 
og deres bruk av bygget, så akustikken er viktig 
gjennom hele designprosessen.

HVA MÅ GJØRES FOR Å SIKRE ET 
GODT INNEKLIMA I EN BYGNING 
SOM I ALL HOVEDSAK BESTÅR AV 
ÅPNE KONTORLANDSKAP OG STORE 
ÅPNE OMRÅDER?
“Det er viktig å skape definerte områder for 
arbeid og definerte områder for samtaler. Disse 
sonene former atferden til brukerne; det å være 
stille i arbeidssonene skal komme naturlig. 
Det er viktig å benytte akustiske materialer i 
himlingene og eventuelt på gulvet sammen 
med et ventilasjonssystem som gir frisk, ren luft i 
hele bygningen.”

VI DESIGNER
MED FOKUS PÅ DE ANSATTE OG 
DERES BRUK AV BYGNINGEN, SÅ 
AKUSTIKKEN ER VIKTIG 
GJENNOM HELE DESIGNPROSESSEN.

GRY KJÆR
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BÆREKRAFTIGHET BÆREKRAFTIGHET

Prosjekt: UN City, Copenhagen DK

Klient: By & Havn A/S

Arkitekt: 3XN

Ingeniør: Orbicon + Leif Hansen A/S

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskab

Størrelse: 28 000 m² + 5 000 m² garasje

Himling: Sonar X med Fagerhult belysning
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BÆREKRAFTIGHET 
PÅ ARBEID

Enten du seiler inn 

havnen i København, tar 

kysttoget eller besøker 

en havjomfrue på Langelinie kan 

du ikke unngå å legge merke til 

det. Den danske hovedstaden 

vil snart ha et nytt landemerke: 

UN City-bygningen som bygges 

i Marmormolen, som ligger nord 

for København sentrum. Bygget 

skal stå ferdig i 2013.

BÆREKRAFTIGHET
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GJENNOMFØRING AV MÅLSETNINGER
Etter forente nasjoners (FN) toppmøte i 
forbindelse med tusenårsskiftet i 2000 startet 
den danske regjeringen å undersøke muligheten 
for å flytte seks København-baserte FN-byråer til 
ett sted. Målet var å redusere driftskostnadene 
og dele ressurser. Regjeringen ønsket også å 
stimulere til mer samarbeid mellom byråene. 
Men prosjektet som raskt ble kjent som UN CITY 
hadde et tredje mål: et mer miljøvennlig bygg. 

FRA AMBISJON TIL VIRKELIGHET
Ansvaret for å realisere målet om et mer 
miljøvennlig bygg med en funksjonell 
arbeidsplass, ble gitt til det danske arkitektfirmaet 
3XN. Deres stjerneformede design passet godt til 
FNs ønske om en ikonisk bygning.

Designen reflekterte også at bygningen brukes 
av separate byråer som deler et felles sett med 
verdier.

Designen balanserer behovet for åpenhet med 
strenge sikkerhetskrav. Det daglige livet er 
sentrert rundt et lyst atrium som gir visuell og 
fysisk kontakt på tvers av etasjer og enheter. Alle 
kontoretasjene har et åpent og fleksibelt oppsett 
som tillater deling av kunnskap og samhandling 
samt arealer for private møter og konsentrert 
arbeid. Arbeidsplassene nyter godt av mye 
dagslys og et godt inneklima. 

BÆREKRAFTIG FRA STARTEN AV
Bygningen har grønne rekreasjonsområder og 
flere miljøvennlige funksjoner. “FN har store 
ambisjoner når det gjelder bærekraftighet i egne 
bygninger. På grunn av dette har integrering 
av miljøvennlige løsninger vært sentralt i 
designprosessen helt fra starten av,” sier Gry Kjær, 
arkitekt i 3XN og prosjektleder for UN City. 
“Solcellepaneler, kjøling med sjøvann, resirkulering 
av vann og Building Management Systems (BMS) 
er blant de mange løsningene brukt i prosjektet.”

Prosjekt: UN City, Copenhagen DK

Klient: By & Havn A/S

Arkitekt: 3XN

Ingeniør: Orbicon + Leif Hansen A/S

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskab

Størrelse: 28 000 m² + 5 000 m² garasje

Himling: Sonar X med Fagerhult belysning

HELT FRA STARTEN VAR
INTEGRERING AV BÆREKRAFTIGE LØSNINGER 
EN SENTRAL DEL AV DESIGNPROSESSEN.

BÆREKRAFTIGHET BÆREKRAFTIGHET
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Det ble lagt spesielt stor vekt på inneklimaet fordi, 
som Kjær forklarer, “bærekraftighet dreier seg ikke 
bare om energiforbruk, det dreier seg også om å 
skape et sunt arbeidsmiljø.” 3XN anbefalte derfor 
at man skulle bruke bygningsmateriale med den 
høyeste miljøsertifiseringen. “Bygningen har for 
eksempel omtrent 35 000 m² med Sonar X-himling 
med integrert belysning.“ Ved å velge det riktige 
materialet helt fra starten av og ved å sørge 
for et godt innemiljø både gjennom akustikk, 
ventilasjon og materialer som støtter bruk av 
mindre energi, spiller inneklimaet en viktig rolle i 
merkingen av en bygning.

UN City er ventet å bli en av Danmarks mest 
energieffektive bygninger når det står ferdig, 
med et årlig energiforbruk på mindre enn 
50 kWh per m² (dansk energiklasse 1). UN City 
er registrert med LEED miljøsertifisering med 
et minimums sertifiseringsmål på LEED® Gold. 
Bygningen ble også tildelt den prestisjefulle 
GreenBuilding Award 2012 av EU-kommisjonen.

VIDERE UTVIKLING
Utformingen av UN City er ikke et enkeltstående 
prosjekt, sier Kjær. “Vi ser en utvikling mot mer 
miljøvennlige bygninger innenfor både offentlig 
sektor og andre sektorer,” forklarer hun. “Kundene 
blir stadig mer oppmerksomme på at miljøvennlige 
bygg ofte er av svært høy kvalitet og bidrar til et 
sunt arbeidsmiljø og har en konkurransedyktig 
markedsverdi.”

GXN, innovasjonsavdelingen i 3XN, er involvert i 
flere prosjekter som fokuserer på utviklingen av 
en mer miljøvennlig byggsektor. “Det er definitivt 
en type ekspertise som vi opplever stor etterspørsel 
etter,” sier Kjær.

BÆREKRAFTIGHET

BÆREKRAFTIGHET 
DREIER SEG IKKE BARE OM 
ENERGIFORBRUK, MEN DET 
HANDLER OGSÅ OM Å SKAPE ET 

SUNT ARBEIDSMILJØ.
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NYE BESTEVENNER:
TERMISK MASSE 
OG AKUSTIKK
Termisk masse er et aktuelt tema blant 

arkitekter og entreprenører. Termisk 

masse beskriver bygningsmaterialers 

evne til å absorbere, lagre og senere 

frigjøre energi. På denne måten kan 

termisk masse bidra til å redusere kjøle- og 

oppvarmingsbehovet i en bygning slik at det 

blir mer energieffektivt. 

TERMISK MASSE TERMISK MASSE
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TERMISK MASSE

Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3 678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Det finnes to hovedtyper termisk masse. En er 
vanlig termisk masse hvor den tykke betongen 
i etasjeskilleren/veggen brukes til å lagre energi 
for å varme og kjøle ned bygningen. Den andre 
kalles TABS (Thermo Active Building System). 
TABS er et vannbasert varme- og kjølesystem 
hvor rørene er støpt inn i betongen i bygningen. 
Dette gjør etasjeskilleren/veggen om til en 
enorm varmeveksler.

TERMISK MASSE VERSUS AKUSTIKK
Tidligere var termisk masse og åpne kontor-
landskaper ansett som vanskelig å  forene. 
Problemet var akustikken. I åpne kontor-
landskaper bruker designerne nedhengte 
akustiske himlinger for å sørge for god akustikk. 
Ved å dekke etasjeskilleren med en nedhengt 
himling, forhindrer man varmestråling og 
varmeutveksling mellom rommet og etasje-
skilleren. Som et resultat måtte designerne 
som arbeidet med åpne kontorlandskapet 
i en bygning med termisk masse gjøre en 
vanskelig avveining mellom bedre kjøling eller 
bedre akustikk. 

TERMISK MASSE TERMISK MASSE
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Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3,678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSE

TIDLIGERE VAR

TERMISK MASSE 
OG ÅPNE 
KONTORLANDSKAPER
ANSETT SOM 
VANSKELIG Å 
FORENE.
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Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3,678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSE TERMISK MASSE
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LØSNINGER UTOVER HIMLINGER
Forskning(1) på bruk av TABS (termisk masse) har 
vist at det er mulig å bruke nedhengt himling for 
å kontrollere akustikken og beholde effekten av 
termisk masse. Hvordan? Ganske enkelt ved å 
ikke dekke til hele etasjeskilleren.

Forskerne gjennomførte tester hvor de 
dekket etasjeskilleren i en TABS-bygning med 
varierende grad av himlingsplater bestående 
av mineralfiber. De hengte også opp vertikale 
bafler. De konkluderte at det å dekke inntil 50 
% av taket ikke hadde noen signifikant effekt 
på kjølekapasiteten til termisk masse. Med 80 % 
dekning var kjølekoeffisienten fremdeles rundt 
70 %. Baflene hadde ingen eller tilnærmet ingen 
effekt på kjølingen.

MEN HVA MED AKUSTIKKEN?
Ikke overraskende ga tildekking av etasje-
skilleren fra vegg til vegg med himlingsplater 
den beste lydabsorberingen. Men 50-80 % 
dekning ga nesten like gode resultater, spesielt 
i kombinasjon med veggabsorbenter. Ved å 
kombinere himlingsplater med andre akustiske 
løsninger, som flåter, bafler og veggabsorbenter, 
kan designerne sørge for optimal akustikk 
samtidig som luften kan strømme fritt i rommet. 
På denne måten beholder man en effektiv 
konvesjon i forbindelse med termisk masse 
konstruksjoner.

(1)Kjølekapasiteten av et termoaktivt bygg kombinert 

med akustisk  himling – Weitzmann, Peter; Pittarello, E.; 

Olesen, Bjarne W. – Nordic Symposium on Building Physics, 2008, 

Danmarks Tekniske Universitet



TERMISK MASSE
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Parkeringsanlegg vies 

lite oppmerksomhet. 

Vanligvis er garasjen 

den mest oversette og minst 

forseggjorte delen av enhver 

bygning. Paradoksalt er de også 

en av de mest synlige, ved at de 

er den første delen av et bygg 

som de besøkende opplever. 

Akustiske himlinger kan spille 

en viktig rolle i å gjøre denne 

opplevelsen bedre, og de 

bidrar til å sikre at bygningen 

er energieffektiv og brannsikker. 

PARKERINGSANLEGGPARKERINGSANLEGG

MED FOKUS PÅ
PARKERINGSANLEGG
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PARKERINGSANLEGG

Prosjekt: The Squaire, Frankfurt DE

Himling: Cosmos
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PARKERINGSANLEGGPARKERINGSANLEGG

Da de Frankfurt-baserte arkitektene i JSK designet 
parkeringsgarasjen i det nye THE SQUAIRE-komplekset 
i nærheten av flyplassen i Frankfurt, la de ekstra vekt 
på himlingen i parkeringsgarasjen. The Squaire er et 
arkitektonisk mesterverk og et fremragende eksempel på 
god ingeniørkunst. Det er den første bygningen av denne 
størrelsen som er blitt reist over en ICE høyhastighets 
jernbanestasjon, mellom to motorveier og på 86 søyler. 
The Squaire er et kommersielt område under ett tak, 
med 140 000 m² kontorer, konferansefasiliteter, hoteller, 
restauranter og butikker. Alt lokalisert ved ett av de 
største trafikknutepunktene i Europa.

The Squaire har er parkeringsgarasje med 600 
plasser til leietakerne. Parkeringsgarasjen er 
designet som en integrert del av The Squaire, og 
den måtte overholde strenge varmeisolasjons- og 

brannbeskyttelsesstandarder, samtidig som den også 
skulle gi behagelig akustikk og reflektere The Squaires 
lette og luftige design.

JSK arkitekter valgte en Cosmos himling fra ROCKFON. 
Med en tykkelse på 80 mm og en varmeledningsverdi 
på 0,035 W/mK, tilfredsstilte himlingen prosjektets krav 
til varme og akustikk. De svært gode lysreflekterende 
egenskapene til Cosmos bidro til at garasjen ble lys, 
samtidig som den høye dimensjonsstabiliteten er 
beregnet på å tåle de tøffe betingelsene man har i 
en garasje. 

Prosjekt: The Squaire, Frankfurt DE

Himling: Cosmos
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PARKERINGSANLEGG

Prosjekt: Diemerplein, Diemen NL

Himling: Facett B
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ENDREDE 

T Y P E R
KONTORER

ÅPENT KONTORLANDSKAP:

ÅPENT KONTORLANDSKAPÅPENT KONTORLANDSKAP
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Dagens kontorarbeidere 

finner det vanskelig 

å tro at åpne 

kontorlandskaper ikke er 

en ny oppfinnelse. Tidlig på 

1900-tallet så arkitekter som 

Frank Lloyd Wright åpenheten 

og fleksibiliteten ved en åpen 

kontorløsning som en måte å 

frigjøre arbeiderne fra bokser 

med høye vegger på. Det typiske 

åpne kontorlandskapet fra den 

første halvdelen av 1900-tallet 

inneholdt lange rekker med 

skrivebord. Kontorcellene ble 

innført senere i et forsøk på 

å gi mer privatliv, og rekkene 

ble brutt ned i mindre øyer 

og klynger. 

Prosjekt: Zetel Spoorwegen, Zetel CH

Himling: Fibral Baffel + Fibral hvite flåter

ÅPENT KONTORLANDSKAP
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STØYEN
RUNDT DEM KAN OPPFATTES SOM 
EN TRUSSEL OG FORSTYRRELSE.

FOR OG MOT
Åpne kontorlandskaper har både tilhengere og 
motstandere. Det er en generell enighet om at 
åpne kontorer kan fremme produktiviteten, 
kommunikasjonen og teamarbeidet. Studier 
har vist at arbeidsplasser designet for å fremme 
gruppearbeid og samarbeid har en positiv effekt 
på forretningsprosesser og kostnader. 

Men åpne kontorer er ikke et universalmiddel. 
Det å flytte ansatte inn i åpne kontorer uten 
tilstrekkelig opplæring eller organisasjons-
endringer fører ikke nødvendigvis til økt 
produktivitet. Den gjeldende praksisen med 
å plassere mer erfarne og høyere plasserte 
medarbeidere i private kontorer, reduserer også 
læringsmulighetene for yngre ansatte.

DEN PSYKOLOGISKE EFFEKTEN AV AREALER
En betydelig mengde forskning viser også 
at åpne kontorløsninger kan ha en negativ 
innvirkning på de ansattes helse og kan øke 
turnover. Ifølge Søren Peter Lund, seniorforsker 
ved Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø i Danmark “kan mangel på privatliv 
i et åpent kontor medføre at de ansatte føler at 
de kontinuerlig blir overvåket, og støyen rundt 
dem kan oppfattes som en trussel og forstyrrelse. 
Mangelen på privatliv kan relateres direkte til 
støynivåer, eller omvendt” forklarer han.

Prosjekt: Bristol City Council, Bristol UK

Himling: Hygienic A + Koral A

Prosjekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Fusion

ÅPENT KONTORLANDSKAPÅPENT KONTORLANDSKAP
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Prosjekt: Mikado House, Copenhagen DK

Arkitekt: Arkitema

Himling: Tropic E

“Når folk rundt deg snakker, er det svært vanskelig 
å konsentrere seg. Den akustiske kvaliteten til 
et rom er en av de viktigste faktorene som må 
tas i betraktning når man designer arealer som 
skal brukes til både kommunikative og kognitive 
oppgaver.”

Det virker faktisk som om akustikken i et åpent 
kontorlandskap ikke bare påvirker hvor godt 
de ansatte løser oppgavene sine, men også 
endrer atferden deres. Arkitekturpsykolog 
Mille Sylvester gjennomfører i samarbeid med 
Roskilde universitet og 3XNs innovasjons-
avdeling GXN, et doktorgradsarbeid om 
forholdet mellom arkitektur og sosial atferd i 
kontormiljøer. Ifølge Sylvester er ikke støy bare en 
forstyrrelse som gjør det vanskelig å konsentrere 
seg. “En persons velvære er tett knyttet til hvor 
fornøyd vedkommende er med sin egen status 
i organisasjonen. Kvaliteten på arbeidsplassen 
anses som et symbol på denne statusen. Et støyende 
miljø er dermed et lavstatusmiljø, noe som påvirker 
personalets velvære negativt og endrer en persons 
atferd. Folk stenger seg selv ute fra andre i støyende 
miljøer. De trekker seg tilbake.” Det virker derfor 
som om mangel på privatliv og dårlig akustikk 
kan kollidere med ønsket om større produktivitet 
og samarbeid som driver organisasjoner til å 
etablere åpne kontorløsninger i utgangspunktet. 

ÅPENT KONTORLANDSKAP



MILLE SYLVEST
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ÅPENT KONTORLANDSKAPÅPENT KONTORLANDSKAP

Prosjekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Fusion

GJENNOMTENKTE LØSNINGER
Effekten av støy på de ansattes velvære får 
designerne og byggebransjen til å arbeide 
med eksperter på akustikk for å forbedre 
kontormiljøene. Design av morgendagens 
kontorer krever design for samhandling, både 
fysisk og virtuelt, og støtte for planlagte og 
spontane møter. Som Lennart Nilsson, en av 
Sveriges fremste eksperter på akustikk, sier: 
“I  kontorer er behovet for god lydabsorpsjon 
spesielt sterkt når man arbeider i åpne 
kontorlandskaper samtidig som behovet for 
teamarbeid krever at man snakker sammen på 
tvers av funksjoner. For enekontorer er behovene 
selvfølgelig ikke de samme, men igjen bidrar god 
lydabsorpsjon til økt komfort.” For å nå kravene, 
benytter akustikkeksperter alle verktøyene de 
har tilgjengelig, inkludert himlinger, flåter, bafler 
og veggabsorbenter. De gir den nødvendige 
fleksibiliteten til å skreddersy akustikken i 
hvert område til behovene til personene som 
benytter det. “Behovet for et godt akustisk miljø 
er helt sentralt, slik at de ansatte kan holde på 
konsentrasjonen,” konkluderer Nilsson.

ÅPEN I FREMTIDEN
Kontordesign bør derfor ikke ses på som en 
kamp mellom cellekontorer og åpne landskaper. 
Som del av den pågående “frikoblingen” 
mellom personer, prosesser og steder, går 
arbeidsplassene fra å være symboler på makt og 
kontroll til å bli steder for kultur og samfunn. 

I denne sammenhengen vil det være behov for 
å endre de åpne kontorlokalene. De vil måtte 
tilby balanse mellom delte og private arealer, 
mellom produksjon og kommunikasjon, mellom 
planlagt og ikke-planlagt, mellom personer og 
grupper, mellom fleksibilitet og stabilitet. 
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ÅPENT KONTORLANDSKAP

BEHOVET FOR ET GODT 
AKUSTISK MILJØ ER HELT

SENTRALT
SLIK AT DE ANSATTE KAN HOLDE 
PÅ KONSENTRASJONEN.
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Prosjekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Himling: Fusion

ÅPENT KONTORLANDSKAP
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INNOVATIV BANKVIRKSOMHET

Prosjekt: SEB Bank & Pension, Copenhagen DK

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Himling: Mono 

Bilder: Adam Mørk

ÅPENT KONTORLANDSKAP

PROSJEKT STUDIE: SEB BANK & PENSION
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Da SEB BANK OG PENSJON ønsket å samle 
selskapets fire forretningsområder under ett tak, 
startet de å lete etter en unik lokasjon i sentrum 
av København. SEB valgte å samarbeide med 
Lundgaard & Tranberg arkitekter.

Straks stedet var valgt, kalte designen på to nesten 
identiske bygninger med en svært organisk 
form. De prisvinnende kontorene har etasjehøye 
vinduer, tregulv, et åpent atrium og avrundede 
vegger. Alle disse elementene får besøkende til å 
lure på hva som er rundt neste hjørne.

Det var viktig for arkitektene at himlingen bidro 
til bygningens estetikk og blir en integrert del av 
det samlede uttrykket de ønsket å oppnå. Men 
det var også en funksjonell begrensning: de fleste 
ansatte arbeider i åpne kontorlandskaper med 
mange harde overflater. Lundgaard & Tranberg 
arkitekter valgte å arbeide med ROCKFON og 
endte opp med å velge Mono fra ROCKFON for 
dets klasse A lydabsorpsjon og monolittiske 
overflate, som bidrar til den retningsløse og 
organiske formen som er karakteristisk for SEB-
bygget. Spesielle luker ble bygd inn i himlingen 
for å gi tilgang til serviceinstallasjoner.

Til tross for det åpne rommet og de harde 
overflatene blir akustikken beskrevet som 
førsteklasses, noe som Peter Mering, prosjekt-
leder fra SEB, tilskriver de “akustiske egenskapene 
til den vakre Mono-himlingen fra ROCKFON.”

ÅPENT KONTORLANDSKAP
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ILLUSIO er et lite reklamebyrå som hadde et stort 
problem. Etter hvert som selskapet hadde vokst, 
hadde akustikken blitt uutholdelig. Det åpne 
kontorlandskapet ble brukt av 15 medarbeidere, 
og de harde overflatene, som vinduer fra gulv 
til tak, naken betong og laminatgulv, gjorde det 
vanskelig å kontrollere akustikken.

Som Steve Abrassart, leder i byrået forklarer, 
“Skrivebordet mitt var plassert bakerst i rommet 
og jeg kunne gjenta hvert eneste ord personen i 
den andre enden av rommet sa.” Han var opptatt 
av å endre det støyende lokalet og gjøre det om 
til en hyggelig arbeidsplass samtidig som man 
beholdt bygningens preg og design. Målet var 
å dekke 50 % av taket for å redusere problemet 
med gjenklang og taleforståelse. 

Illusio monterte Rockfon Eclipse flåter, som ga 
en god avveining mellom design og akustikk, 
ifølge Abrassart. “Med disse flåtene er lyden i 
rommet blitt betydelig redusert, samtidig som den 
eksisterende designen i rommet er beholdt.”

AKUSTIKKEN 
KOM UNDER
K O N T R O L L

ÅPENT KONTORLANDSKAP

PROSJEKT STUDIE: ILLUSIO


Prosjekt: Illusio, Paris FR

Himling: Rockfon Eclipse
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KONTROLL OVER DESIBELEN

CÉCILE VANBRABANT

DEN BESTE 
LØSNINGEN 
VAR Å 
MONTERE 
FLÅTER
UNDER DEN 
EKSISTERENDE 
METALLHIMLINGEN 
FOR Å SKAPE 
ET BEDRE 
ARBEIDSMILJØ.

Prosjekt: IPG Group, Brussels BE

Himling: Rockfon Eclipse

Callsentre representerer en av de vanskeligste 
akustiske utfordringene som finnes. IPG GROUP 
er en av lederne innenfor telefonsalg, tele-
tjenester og callsentre, med kontorer på tre steder 
i Belgia. Selskapet har rundt 1000 medarbeidere. 
Cécile  Vanbrabant, Facilities Manager i IPG, 
snakket med oss om hva som førte til at hun 
valgte å installere Rockfon Eclipse flåter.

HVORDAN VAR AKUSTIKKEN PÅ KONTORET 
FØR DERE INSTALLERTE FLÅTENE?
“Alle lokalene våre hadde åpne løsninger. dB-nivået 
var akseptabelt, men det kunne forbedres. Så den 
beste løsningen var å montere flåter under den 
eksisterende metallhimlingen for å skape et bedre 
arbeidsmiljø.”

HVORFOR VAR DET VIKTIG Å 
FORBEDRE AKUSTIKKEN?
“Redusert støynivå har flere fordeler.  Et bedre 
arbeidsmiljø gir mer fornøyde ansatte og reduserer 
stresset de opplever. Det er enklere å arbeide i et 
stille miljø. Både produktiviteten og de ansattes 
arbeidsmoral drar selvfølgelig nytte av et 
bedre arbeidsmiljø.”

HVORDAN VIL DU BESKRIVE 
AKUSTIKKEN I DAG? 
“Støynivået er gått ned, noe som er til glede for alle. 
De ansatte gleder seg mer til å komme på jobb og de 
presterer bedre siden de har det bedre på jobben.”

ÅPENT KONTORLANDSKAP

INTERVJU: CÉCILE VANBRABANT, IPG GROUP
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KONFIDENSIALITETKONFIDENSIALITET

HEMMELIGHETEN 
BAK ROM TIL ROM 
LY D I S O L E R I N G
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Det er lagt ned mye 

arbeid i å redusere 

støyen i åpne 

kontorlokaler slik at det 

blir enklere for de ansatte å 

konsentrere seg. Men rom til 

rom lydisolering er et like viktig 

aspekt ved kontorakustikk, 

og som noen ganger blir 

nesten oversett. 

KONFIDENSIALITET

Prosjekt: Portalbygget Fornebu, Oslo NO

Himling: Tropic A + Soundstop
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KONFIDENSIALITETKONFIDENSIALITET

Noen arkitekter tror at hvis en samtale foregår 
bak lukkede dører er den privat, men dette er ikke 
alltid tilfelle. Lyden forplanter seg fra ett område 
til et annet gjennom dører, vegger, gulv og 
luftekanaler. Dette reduserer konfidensialiteten 
på arbeidsplassen og skaper forstyrrelser. 
Ifølge Lennart Nilsson, en av Sveriges fremste 
eksperter på akustikk, er det stressende å høre 
støy fra naborommet fordi: “i tillegg til å skape 
irritasjon får det også de ansatte til å lure på om 
det er mulig å ha en fortrolig samtale.”

LØSNINGER
Det finnes to hovedmåter for å øke muligheten 
til å ha en fortrolig samtale i et gitt rom: 

Isolasjon: Gode lydisolerende produkter kan 
brukes til å forhindre at lyden lekker fra et 
område til et annet. Hele vegger er en svært 
effektiv metode for å sikre god lydisolasjon. Men 
en mer fleksibel løsning er å bygge veggene opp 
til den nedsenkede himlingen og bruke ekstra 
lydisolerende himlingsplater som Sonar dB og 
Krios dB sortimentet fra ROCKFON, som kan 
sikre konfidensialitet og personvern. I spesielle 
situasjoner kan også disse typene himlinger 
kombineres med lydbarrierer montert direkte 
over skilleveggen, som gjør det mulig å ha 
vegger som kan flyttes på en enkel måte. 

Absorpsjon: Dette gjøres ved å behandle 
overflatene i rommet slik at de absorberer 
støy fra mennesker og utstyr. Absorpsjon 
reduserer etterklangstiden og lydtrykknivået 
generelt. Dette gir en dobbel effekt siden et lavt 
lydtrykknivå fører til at man snakker roligere og 
talen blir forståelig. Som et resultat blir mindre 
støy overført til tilstøtende rom. De to viktigste 
faktorene for å absorbere lyd er akustiske 
himlinger og veggabsorbenter. 

Prosjekt: Mikado House, Copenhagen DK

Arkitekt: Arkitema

Himling: Tropic E

Prosjekt: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK

Himling: Sonar X
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KONFIDENSIALITET

BEDRE SAMMEN
Lydabsorpsjon og rom til rom isolering bør ikke 
anses som to separate forhold, det er derimot en 
direkte kobling mellom de to. Bruk av en svært 
absorberende himling i kilderommet reduserer 
ikke bare lydtrykket i lydrommet, men også i 
rommet som mottar lyden. Dette er grunnen 
til at dB-sortiment fra ROCKFON kombinerer 
både lydisolering og -absorbering i én himling. 
Framsiden absorberer lyder fra rommet med 
lydkilden, mens baksiden absorberer lyder som 
kommer fra kanalen over veggene, fra tilstøtende 
rom og lyd som passerer gjennom framsiden på 
himlingen. Mellom de to sidene ligger det en 
lufttett membran som reduserer mengden støy 
som lekker til et tilstøtende rom.

Trøjgård Per Andersen, en dansk ekspert 
på akustikk, peker på at det er viktig å finne 
den rette kombinasjonen av lydisolering og 
lydabsorpsjon. Ifølge Andersen isolerer mange 
typer himlinger godt, f.eks. gips, men de gir 
gjenklang og dermed dårlig akustikk. “Det er 
derfor en utfordring å finne den kombinasjonen 
som best oppfyller begge vilkårene. Det handler 
om å forhindre at lyd blir til støy, med det resultat 
at vi blir irriterte og stresset.” 

Prosjekt: Jacob Större, Stockholm SE

Arkitekt: White Arkitekter

Himling: Krios dB 40 E + Krios dB 44 E

DET HANDLER OM Å 
FORHINDRE 
AT LYD BLIR 
TIL STØY,
MED DET RESULTAT 
AT VI BLIR IRRITERTE 
OG STRESSET.
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KONFIDENSIALITETKONFIDENSIALITET

LYDKURVER MØTER 
LÆREKURVER

Prosjekt: Tyco Electronics, Leuven BE

Himling: Sonar dB 35 A + Sonar dB 40 A

PROSJEKT STUDIE: TYCO ELECTRONICS
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KONFIDENSIALITET

Da TYCO ELECTRONICS besluttet å bygge et 
læringssenter ved anleggene i Leuven Belgia, 
sto Jos Devan overfor utfordringen med 
konfidensialitet. Selv om Devan ikke forsøkte 
å holde samtaler hemmelige, måtte han 
kontrollere støylekkasjen. 

Læringssenteret for 500 personer besto av flere 
klasserom, grupperom og spiseareal. Fordi Tyco 
har valgt flislagte gulv og hard veggkledning, 
var det klart at gjenklang ville bli et problem. “Vi 
bygde doble vegger mellom klasserommene med 
ekstra lydisolering, men vi visste at lyden kunne gå i 
sjakten over veggene”, forklarte Devan. Han visste 
at himlingsplatene som ble brukt i kontorene 
ikke ville være tilstrekkelige til å absorbere og 
blokkere lyden. 

Devan valgte derfor Sonar dB 35 i himlingen 
i grupperommene og spisearealene med 
følgende begrunnelse: “Det vi trenger mest her 
er lydabsorpsjon,” mens det klasserommene ble 
installert Sonar dB 40 for å gi både absorpsjon 
og isolasjon. 

Devan er fornøyd med resultatene. “Lærings-
senteret har vært i drift i flere måneder og vi har 
mottatt positive tilbakemeldinger fra brukerne 
i undersøkelsene vi har gjennomført etter 
opplæringen. Ingen har noen gang klaget over 
lyden eller støy.” 
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INNEKLIMAINNEKLIMA

EKSPERT PÅ INNEKLIMA GEO CLAUSEN FORKLARER FARENE VED Å OVERSE

INNEKLIMAET

Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3 678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X
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INNEKLIMA

Geo Clausen er 

en ledende 

internasjonal ekspert 

på innendørs luftkvalitet. 

Han er førsteamanuensis ved 

Center for indeklima og Energi 

(ICIEE) ved Danmarks Tekniske 

Universitet. Han har publisert 

flere sammenlignende studier 

av ubehag som følge av dårlig 

inneluft, termiske forhold og 

støy. Han snakker med INSPIRED 

BY YOU om rollen til inneklima 

ved design av kontorlokaler.
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INNEKLIMAINNEKLIMA

NÅR BEGYNTE MAN Å BLI 
OPPTATT AV INNEKLIMA
Selv om det har vært forsket på inneklima siden 
1930-tallet, ble det ikke et tema før energikrisen 
på 1970-tallet da vi begynte å forsøke å 
redusere energiforbruket i oppvarming og 
ventilasjon. I USA ble for eksempel ventilasjonen 
i kontorbygninger redusert til en tredjedel av det 
de var tidligere. Noe som førte til at vi startet å se 
klager på dårlig inneklima. 

Siden den gang er det blitt forsket stadig 
mer på temaet. Tradisjonelt finnes det fire 
hovedparametere for inneklima. Først er det 
luftkvaliteten, som ser på hva som finnes i 
luften. Deretter har man termisk kvalitet, som 
fokuserer på temperaturer og trekk. Så er det 
akustikk og støy, og til slutt belysning. Vi 
studerer også effekten disse parameterne har 
på personene som bruker bygningene. Det er 
tre hovedtyper effekter. Det første er hvordan 
man oppfatter ting, som refererer til hvordan en 
person “føler” angående miljøet. Er det for varmt, 
for kaldt, for lyst, for mørkt, for støyende, for stille 
etc. Den andre hovedtypen er faktiske fysiske 
symptomer som tørre øyne, rennende nese, 
tretthet, hodepine. Den siste hovedtypen er alle 
typer sykdommer. Vi fokuserer hovedsakelig på 
oppfattelse og symptomer.

HVA HAR MAN LÆRT AV 
DENNE FORSKNINGEN
De siste årene har vi sett nærmere på produktivitet 
og forskningen er svært interessant. I en studie 
ba vi frivillige om å komme og arbeide i tre 
dager på kontorer som vi har her på campus. Vi 
fikk dem til å arbeide i ulike inneklima, hvor vi 
endret temperaturen, akustikken, luftkvaliteten 
osv. Vi registrerte hvor effektivt de utførte ulike 
oppgaver. Det vi observerte var en reduksjon 
i effektiviteten på 5-10 % på kontorer med 
dårligere inneklima. Når man sammenligner 
produktivitetstapet med hva det koster å lage 
et godt inneklima, må man ikke være et geni 
for å konkludere med at man bør gjøre alt som 
er mulig for å skape et godt inneklima. Takket 
være denne forskningen, begynner vi å se mer 
interesse blant arkitekter og entreprenører.

Prosjekt: Mikado House, Copenhagen DK

Arkitekt: Arkitema

Himling: Tropic E

Prosjekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Himling: Sonar D
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INNEKLIMA

HVA BØR EIERNE VÆRE MEST OPPTATT AV
For det første, bygningsmaterialene. Man vil ikke 
ha innendørs forurensningskilder. Dette kan 
være alt fra stinkende tepper til kopimaskiner 
som produserer ozon. Deretter må man tenke 
på tilstrekkelig ventilasjon og opprettholde et 
behagelig termisk miljø i bygningen. Vi ser mye 
problemer med dette. Deretter må man tenke på 
akustikken. Ikke alle materialer som er egnet for 
å kontrollere akustikk, er like gode for de andre 
forholdene man bør tenke på. Man bør forsøke å 
kontrollere akustikken med materialer som ikke 
forurenser luften innendørs og som beskytter 
det termiske miljøet. Som jeg sa tidligere må 
man balansere mellom disse tre forholdene.

VÅRE FORVENTNINGER
TIL BILENE VI KJØRER OG DATAMASKINENE 
VI BRUKER HAR ENDRET SEG, SÅ HVORFOR 
SKAL DET VÆRE ANNERLEDES 

FOR KONTORER?



GEO CLAUSEN
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INNEKLIMAINNEKLIMA

Prosjekt: Novo Nordisk, Copenhagen DK

Himling: Fusion
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INNEKLIMA

Prosjekt: Park 20|20 Experience Center, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: DDock

Størrelse: 413 m²

Himling: Rockfon Eclipse

Prosjekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekter: William McDonough + Partners; KOW

Interiørarkitekt: Jos Bogaarts

Størrelse: 3 678 m²

Himling: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Prosjekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Himling: Sonar D
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INNEKLIMA

HVA FORTELLER DE ANSATTE DEG?
De ansatte forventer stadig mer fra kontorene de 
arbeider på. Våre forventninger til bilene vi kjører 
og datamaskinene vi bruker har endret seg, så 
hvorfor skal det være annerledes for kontorer? De 
ansatte blir stadig mindre villige til å akseptere 
et dårlig arbeidsmiljø, noe som er viktig hvis du 
ønsker å beholde de beste ansatte. Ingen ønsker 
å arbeide i et selskap hvor de blir syke hvis de 
spiser i kantinen. Hvem vil ønske å arbeide i en 
bygning som gjør dem syke eller trette?

Vi opplever hele tiden klager på åpne 
kontorlandskaper. De ansatte klager over 
temperaturen, akustikken, egentlig over alt 
mulig. Kanskje er problemene reelle eller kanskje 
overfører de ansatte sin misnøye med åpne 
kontorlandskaper til ett aspekt ved inneklimaet. 
Men uansett grunn, er de opptatt av det.



DET HØRES UT SOM OM INNEMILJØ BØR 
SPILLE EN STØRRE ROLLE I DESIGN AV 
BYGNINGER.
Jeg liker å tenke at design av bygninger er som 
en barstol. Den trenger tre bein for å være stabil. 
Det første beinet er energiforbruk. Mange land 
har strenge reguleringer for energieffektivitet og 
ingeniørene er godt kjent med disse. Det andre 
beinet er organisering av arbeidsplassen. 
Dette er grunnen til at åpne kontorlokaler er så 
populære. De stimulerer kunnskapsdeling og lar 
bedriftene bruke plassen de har til rådighet på 
den mest effektive måten. Det siste beinet, og 
det som ofte blir oversett, er inneklimaet. 

Dette er grunnen til at jeg bruker mye av tiden 
min på å være djevelens advokat. Jeg liker å si 
“du bygger ikke et kontorbygg for å spare energi, 
du bygger det for å skape et godt inneklima.” 
Det er selvsagt viktig å spare energi og stimulere 
til deling av kunnskap, men det er en pris å 
betale hvis man lager et dårlig inneklima. 
Dette kan inkludere dårligere arbeidsmoral, 
lavere produktivitet, fravær eller enda verre, 
helseproblemer. Når du bygger et kontor må du 
balansere både energiforbruk, organisasjon og 
inneklima.

Prosjekt: Offices IDATERM S.A., Madrid ES

Himling: Rockfon Color-all Mercury D/AEX

DU BYGGER IKKE 
ET KONTORBYGG 
FOR Å SPARE 
ENERGI,
DU BYGGER DET FOR Å 
SKAPE ET
GODT 
INNEMILJØ.
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Prosjekt: Weston-super-Mare Rådhus, Weston-super-Mare UK

Arkitekt: Alec French Partnership

Himling: Rockfon Eclipse

NYE TIDER FOR
R E N O V E R I N G
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På mange måter kan et 

renoveringsprosjekt være 

mer utfordrende enn 

nybygg. Dette kommer i hovedsak av 

at slike prosjekter aldri starter med 

et blankt lerret. Begrensningene i 

den eksisterende bygningen må 

tas i betraktning når man forsøker 

å oppgradere arealet til nåværende 

og fremtidig bruk. Og markedet 

for renoveringer vokser. I denne 

sammenhengen er det derfor viktig 

å velge himlingsløsninger som kan 

bidra til å optimalisere løsningen i 

det renoverte lokalet.
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Renovering er nesten alltid drevet frem 
av et behov for større effektivitet. For det 
første økonomisk effektivitet. I et typisk 
kontorbygg går mer enn halvparten av det 
totale energiforbruket til belysning, oppvarming 
og kjøling. Tiltak for å gjøre gamle bygninger 
mer energieffektive gir derfor reduserte 
driftskostnader og et mer behagelig inneklima, 
argumenter som er viktige for alle leietakere.

Deretter kommer driftsmessig effektivitet. 
Gamle kontorlokaler gir vanligvis ikke den 
ventilasjonen og oppvarmingen, det elektriske 
opplegget og IT-installasjonene som er 
nødvendig for dagens moderne brukere. I 
tillegg er noen kontorlokaler ikke designet til å 
brukes som kontorer i utgangspunktet. Gamle 
industribygg og representasjonsbygg er ofte 
blitt gjort om til kontorlokaler, og det kan være 
en skikkelig utfordring å tilfredsstille dagens 
krav til akustikk, brannsikkerhet, sikkerhet 
og luftkvalitet samtidig som man respekterer 
bygningens opprinnelige arkitektur.

Til slutt kommer organisasjonsmessig 
effektivitet. Den måten bygninger brukes på 
endres over tid, og dette er spesielt aktuelt for 
kontorlokaler. For å øke verdien av eiendommen, 
er eiendomsutviklere opptatt av å oppgradere 
eksisterende lokaler med utdaterte cellekontorer 
til mer kommersielt attraktive åpne løsninger. 
Selv på kontorer med åpne kontorlokaler, kan 
det være at oppsettet ikke lenger passer til de 
organisasjonsmessige kravene.

HØYDEUTFORDRINGEN
Uansett grunn til et renoveringsprosjekt, står 
utviklerne overfor de samme utfordringene 
med hensyn til takhøyde. Dette er fordi at i 
eldre bygninger er avstanden mellom gulv 
og tak vanligvis kortere enn i moderne bygg. 
Høydeproblemet vises på flere områder:

HVORDAN OPPNÅR MAN EN BEHAGELIG AKUSTIKK NÅR DEN ORIGINALE 
HIMLINGEN ER FOR LAV TIL TRADISJONELLE NEDSENKEDE HIMLINGER? 
Dette er den største og mest vanlige utfordringen i renoveringsprosjekter. ROCKFON har 
himlingsløsninger med en installasjonshøyde på kun 31 mm og andre løsninger som kan 
festes direkte på bjelkelaget og fremdeles gi god lydabsorbering.

HVORDAN FÅR MAN PLASS TIL INSTALLASJONER SOM KABLING OG KANALER 
UTEN Å GJØRE HIMLINGEN FOR LAV? 
En vanlig løsning er å installere kabler og uttak i hulrommet over korridorene for å beholde 
høyden i kontorlokalene. Men en konsentrasjon av tekniske føringer over korridoren gir 
lite rom for tradisjonelle pendler og øker støynivået generert av utstyret. ROCKFON har 
himlingsløsninger som kan settes opp fra vegg til vegg med stor spennvidde selv over 
lengre avstander, og som absorberer støyen i korridoren samt reduserer støyen overført 
fra hulrom til tilstøtende rom.

HVORDAN BEVARER MAN DETALJER I DEN ORIGINALE ARKITEKTUREN SOM 
HØYE VINDUER, BJELKER OG SØYLER SAMTIDIG SOM MAN SIKRER GOD 
AKUSTIKK OG EN TILTALENDE DESIGN?
Flåter, bafler og veggabsorbenter samt himlinger med varierende høyde er gode 
løsninger siden de kan installeres rundt eksisterende strukturer og gli inn i den 
eksisterende designen. 

HVORDAN SIKRER MAN SERVICETILGANG NÅR DETTE ER 
SKJULT BAK HIMLINGEN?
En av hovedgrunnene til å renovere er å oppgradere ventilasjon, varme, elektrisk anlegg 
og IT-kabling. Men å skjule det er ikke det eneste som teller. Det er viktig å gi rask tilgang 
når det er behov for vedlikehold. ROCKFON himlingsløsninger er designet for å være 
enkle å demontere, samtidig som korridorløsningene gir rask tilgang til service.
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Prosjekt: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK

Himling: Sonar X

Prosjekt: Group de Cloedt, Brussels BE

Arkitekt: Cipolat Architecture

Himling: Sonar D

Prosjekt: Bercle College of Music, Valencia ES

Himling: Rockfon Eclipse

Prosjekt: Siteimprove, Copenhagen DK

Himling: Krios E + Swing A
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ET MER OVERSIKTLIG 

L O K A L E

Prosjekt: BAM Nuttall Ltd., Camberley UK

Himling: Hygienic A + Koral A

PROSJEKT STUDIE: BAM NUTTALL LTD.

BAM NUTTALL LTD. er et av de ledende 
ingeniørfirmaene i Storbritannia. Firmaet 
besluttet å renovere hovedkontoret i Camberley, 
Surrey. “Bygninger har en tendens til å mutere over 
tid,” forklarte Leighton Mills, prosjektleder for 
BAM Nuttall. “Du ender opp med overfylte arealer 
hvor ting er blitt satt sammen uten tanke på å 
skape en åpen, homogen løsning som man ønsker 
i et moderne kontor.”
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For å minimere avbrudd i virksomheten, ble 
alle ansatte, møblement og IT-utstyr i en etasje 
midlertidig flyttet til leide lokaler i en annen 
kontorbygning. Hver etasje ble deretter rensket 
for å gi rom for nye mekaniske og elektriske 
installasjoner, himlinger, glassvegger, solide 
vegger, gulv, dekorasjoner, kjøkken og toaletter. 
Renoveringsjobben ble gjennomført i løpet av 
36 uker hvor hver etasje på 700 m² ble ferdigstilt 
på 9 uker. 

Koral himlingsplater fra ROCKFON ble spesifisert 
for åpne planløsninger, mens Hygiene himlings-
plater fra ROCKFON ble installert i kjøkken, 
pauserom og toalettområdene.

“Renoveringen gjorde det mulig å lage tiltalende, 
sammenhengende åpne arealer hvor himlingen 
er synlig uansett hvor man sitter. Dette betyr at 
himlingen måtte være feilfri og profilene helt 
rette. ROCKFON platene gir en ren og tiltalende 
himling,” sier Mills.
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