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En bra ljudmiljö är en ytterst kostnadseffektiv investering för människa, samhälle 
och företag. Alla mår bättre, kan prestera mer och stressen minskar. Mänskliga 
behov som vi alla kan enas om, eller hur?

600 000 timmar i skolsalen

Låt oss säga att ett klassrum har 25 elever och några lärare. Rummet används 
kanske sex timmar per dag, fem dagar i veckan i 40 veckor, alltså i 1 200 timmar 
under ett år. En skola renoveras eller byggs om kanske efter 20 års tid och lokalen 
har då haft en användningstid på 24 000 timmar, för i genomsnitt drygt 25 elever 
och en lärare. Totalt kanske det rör sig om 600 000 individtimmar eller mer under 
klassrummets livslängd.
 Saknas en god ljudabsorption försämras inlärning och risken ökar för stress, 
hörselskador och tinnitus, har undersökningar gång på gång visat. Att välja 
effektiva akustiktak och väggabsorbenter gör livet hälsosammare, behagligare och 
effektivare och minskar samhällskostnaderna i form av att fler elever uppfyller 
inlärningskraven och sjukskrivningen minskar bland personalen.

effektivare kontor

Kommunikation är avgörande i det öppna kontoret, men ljudet har en tendens att 
sprida sig över lokalen. Det går att mäta hur långt en röst når i en lokal, vilket är 
en viktig parameter när man ska designa ett öppet kontor. Rätt ljudabsorbenter, på 
rätt plats och i rätt mängd, gör kontoret effektivare och mänskligare att vistas i.

Gör vården humanare

På ett sjukhus sover och vilar patienterna bättre och personalen får lättare att 
uppfatta signaler och röster och kan därmed snabbare vidta åtgärder, med hjälp 
av en genomtänkt ljudmiljö. Mindre stress minskar vårdtiderna har studier visat. 
Räknat på antalet vårdtimmar, dygnet runt, är en effektiv ljudmiljö en ytterst 
lönsam investering. Tänk på att sjukhuset kanske ska fungera i 50 år...

Bort med hörselskydden

Effektiva ljudabsorbenter i tak och på väggar kan sänka ljudnivån med upp till  
10 dB i många industrier. Detta innebär en halvering av den upplevda ljudstyrkan 
i rummet. En bättre ljudabsorption kan ofta bidra till att hörselskydden kan 
skrotas samtidigt som risken för hörselskador minskar.

Kunskapen du behöver

Hoppas att tidningen ECO – for sustainable design, som du nu har i handen, 
bidrar till kunskapen du behöver för att kunna förbättra förutsättningarna får både 
dig själv och andra.

Lycka till!

Staffan Nilsson
Chefredaktör

en bra ljudmiljö – en lönsam investering
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ECO – For Sustainable Design är ett magasin 
som fokuserar på en hållbar design av inne
miljöer. Vår strävan är att belysa innemiljön 
ur såväl ett funktionellt som ett estetiskt 
perspektiv, genom en kontinuerlig dialog 
med dig som läsare. Tveka därför inte att ta 
kontakt med något av våra bolag via 
hemsidan www.ecophon.com!

Vill du får tidningen även i fortsättningen? 
Prenumerera utan kostnad på  
www.ecophon.com/eco

Magasinet ges ut av 
SaintGobain Ecophon Group
Box 500, 265 03 Hyllinge
Tel: 042 179900

www.ecophon.com

Chefredaktör: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Ansvarig utgivare: Carl Magnus Svenningsson
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”rätt ljudabsorbenter, på 
rätt plats och i rätt mängd 
gör kontoret effektivare och 
mänskligare att vistas i.”
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Från invigningen av  
Rambölls Head Office i Köpenhamn.  
Foto: Lars Fenger
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Hållbarhet i alla avseenden.  
Ett CO2-”plushus” och med största 
hänsyn till företagets medarbetare.  
här har man tänkt på allt.

Människa och Miljö i fokus

vVi häpnar över Widex nya kontor när 
vi kör upp mot den futuristiskt runda 
byggnaden. De vita molnen speglar 
sig i den inglasade entrén som om 
himmeln kryper in i huset. 

Gränslösa miljösatsningar

– Vårt nya huvudkontor är inte bara 
CO2-neutralt, bland annat tack vare 
egen vindkraft och solceller. Vi kan 
till och med leverera överskottsel 
till ett par hundra villor, berättar en 

engagerad Julian Tøpholm, medlem 
i en av de bägge ägarfamiljerna till 
Widex, för tidningen ECO.

Han visar oss hur väl den egna 
energiproduktionen fungerar på en 
övervakningsskärm i receptionen. 
Med hjälp av det centrala styrsys-
temet har man full kontroll över 
energianvändningen.

– Men mest unikt är nog vårt 
geotermiska system där vi lagrar 
sommarhalvårets överskottsvärme 
i ett underjordiskt vattenmagasin, 

fortsätter Julian Tøpholm. Under 
de kallare årstiderna pumpar vi 
upp det varma vattnet, som via en 
värmeväxlare försörjer oss med 
uppvärmningsenergi. Systemet är 
mycket effektivt och kan minska 
CO2-utsläppet med sjuttio procent 
jämfört med traditionella värme-
system. Detta är Danmarks största 
anläggning av sitt slag.

– Genom att samla regnvatten 
från taket och använda till toalet-
terna sparar vi dessutom på dricks-

vatten. Resten av dagvattnet tar vi 
hand om som går vidare till att för-
stärka grundvattnet.

hållbar affärsutveckling

Julian Tøpholm visar runt och berät-
tar: ”Vårt nya huvudkontor är inte 
bara ett kontor. Här sker även all 
forskning och utveckling och en del 
av produktionen av högteknologiska 
hörapparater, som är vår verksam-
het. Här finns plats för 900 med-
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– i det här ”ekofria” rummet testar vi 
hur ljudsignaler registreras och 
uppträder i våra digitala hörapparater, 
säger julian tøpholm från en av de 
bägge ägar familjerna på Widex. 
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arbetare även om vi idag bara är 
650 anställda – men vi känner att 
vår marknad i världen expanderar 
kraftigt.”

Han menar också att en hållbar 
affärsutveckling innebär seriösa mil-
jöinsatser, samhällsansvar och en bra 
arbetsmiljö. Till och med dansk TV 
har i ett program uppmärksammat 
hur föredömligt Widex arbetar med 
säkerhetsfrågorna.

förstår ljudets betydelse

– Som tillverkare av hörapparater 
förstår vi ljudets betydelse för kom-
munikation mellan människor, säger 
Julian Tøpholm. Vi vill inte vara 
sämre när det gäller vår egen verk-
samhet. Tvärtom, bästa tänkbara 

rumsakustik stod högt på agendan 
när vi planerade för arbetsmiljön. 
Nästan överallt har vi därför instal-
lerat ett ljudabsorberande akustik-
tak av bästa ljudabsorptionsklass, 
klass A. Ingenting har lämnats åt 
slumpen.

Julian Tøpholm lyfter bort några 
akustikskivor för att visa att även 
luftljudisoleringen är väl tillgodo-
sedd.

– Ljudbarriären gör att ljudet inte 
sprider sig ovan undertaket vidare 
till rummet intill.

Julian sammanfattar: ”Rumsakus-
tiken kan nog inte bli så mycket 
bättre än så här i en öppen plan-
lösning”.

Utvecklingsavdelningen med en öppen planlösning. Byggnadens runda form med stora glasytor tillsammans med det 
indirekta ljuset från akustiktaket ger en fullgod belysning i hela lokalen.

runt hörnet står det kritvita ny
installerade vindkraftverket på 2 mW, 
som försörjer byggnaden med elenergi. 
och som om inte detta skulle räcka. 
vad som vid en första anblick framstår 
som en estetisk fasaddekor visar sig 
vara 20 000 solpaneler som täcker  
600 kvadratmeter av byggnaden.
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en ljusare och luftigare arbetsmiljö kan 
man väl knappast tänka sig, eller hur?

fakta Widex 

Familjeägda Widex A/S, som grundades 1956, tillverkar högteknologiska hörapparater med försäljning 
i nästan 100 länder och företaget sysselsätter sammanlagt 2 500 personer världen över. Bland annat 
världens första hundraprocentigt digitala ”i örat”instrument utvecklades av Widex.
 Förutom det nya huvudkontoret utanför Köpenhamn har Widex monteringsanläggningar i Helsinge på 
norra Själland i Danmark och i Verviers i Belgien.
 Danmark har 50 procent av världsmarknaden vad gäller hörapparater.
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arkitekt

lars rath, White 

akustiksystem från ecophon

ecophon focus™ a Xl
ecophon focus™ e Xl
ecophon hygiene™ performance
ecophon Combison™ Barrier
ecophon Wall panel™ a

även de inre delarna av huvudbyggnaden flödar av dagsljus, tack vare den öppna innergården.

för att klara kraven på bästa 
luftljudisolering mellan rummen 
monterades vertikala ”ljudbarriärer” 
mellan akustiktak och bjälklag och 
med effektiva brandtätningarna runt 
installationerna.

en gångbro förbinder huvudbyggnaden med byggnaden som ligger på 
innergården. ett akustiktak, som här, förbättrar avsevärt ljudmiljön i en korridor 
med hårda vägg och golvytor.
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akustisk design – metoder för att lösa 
ljudproblemen i det öppna kontoret
I tidningen ECO nr 2 beskrev vi 
ett nytt sätt att tänka för att iden-
tifiera rumsakustiska lösningar för 
det öppna kontoret. Efter erfaren-
heterna från projektet, som stöttats 
av NICe, Nordic Innovation Cen-
tre, Nordiska Rådets organ för att 
hjälpa innovativa och kunskapsin-
tensiva företag, ger professor Björn 
Hellström oss några goda råd om 
vad akustisk design innebär för det 
öppna kontoret.

verksamhetens art 
avgörande

– Först och främst är det verksamhe-
ten på kontoret som avgör behovet 
av kommunikation eller koncentra-
tion, poängterar Björn Hellström. I 
samband med våra studier och de 
frågor som vi ställde till medarbe-
tarna, kunde vi konstatera att beho-
ven var olika på de två avdelningar 
vi studerade, inom energibolaget 
Vattenfall i Stockholm. På ekono-
miavdelningen hade man stor nytta 
av löpande kontakt med de som var 
berörda av gemensamma uppgifter 
medan man på help-desk-kontoret 
behövde koncentrera sig på telefon-
samtalet med enskilda kunder. 

viktigt att kunna se varandra

På help-desk-kontoret var problemet 
att undvika att störa i onödan. Först 
provade man med att skärma av mel-
lan arbetsplatserna, för att dämpa 
ljudet. För att få kontakt med en 
medarbetare tvingades man då resa 
sig upp för att få ögonkontakt. Ofta 

var den andra personen upptagen 
och blev störd av kontakten. 

Björn Hellström menar att man 
måste se varandra i rummet för att 
veta om folk är upptagna och inte 
vill bli störda. Det blir lättare att 
då visa hänsyn och vid första bästa 
lämpligare tillfälle kan kontakten tas. 
En av lösningarna var att avgränsa 
arbetsplasterna med ljudisolerande 
skärmar som är uppdelade med en 

”siktruta”, så att man slapp att resa 
sig upp för att få visuell kontakt 
med kollegan. Ett bra tips enligt 
Björn Hellström.

space syntax

– Genom att planera kontoret redan 
från början, finns alla möjligheter 
att garantera bättre effektivitet och 
ökat välbefinnande, fortsätter Björn 
Hellström.

Konceptet heter Space Syntax, 
men det inte så komplicerat som det 
låter. Genom att kartlägga hur män-
niskor rör sig i rummen och vilka 
aktiviteter som förekommer, får man 
en uppfattning om hur arbetsplatser 
och utrymmen för andra aktivite-
ter bäst bör placeras och utformas. 
Hur bör passager planeras? Var ska 
fikaplatser, mötesytor och kontors-
maskiner finnas för att störa så lite 
som möjligt? Ta en akustiker till 
hjälp! menar Björn.

variera miljön

Glöm inte den visuella betydelsen 
för arbetsmiljön! Ensartade miljöer 
bidrar till tristess. 

vara avvikande. Cirka 20 % av den 
vuxna befolkningen har någon form 
av nedsatt hörsel eller är ljudkäns-
liga. Med hjälp av en extern konsult 
får du hjälp med att kartlägga situa-
tionen, planera arbetsplatsen bättre 
och ge stöd för de som behöver. Det 
tjänar alla på!

efter en intervju med professor Björn hellström, 
fick vi på tidningen eCo ta del av hans 
erfarenheter av hur viktig akustisk design är för 
ljudmiljön i öppna kontorslokaler. Björn 
hellström är designer vid konsultföretaget 
tyréns, docent i arkitektur och professor i urban 
ljuddesign vid Konstfack i stockholm.

i eCo Nr 2 kan du läsa en engelsk version om 
rums akustiska lösningar för det öppna kontoret, 
som nämns i artikeln. Gå in på  
www.ecophon.com/eco och läs eller spara ner 
som pdf.

– Nej, möblera varierat och inred 
med omväxling, så upplevs inte 
eventuella brister i den fysiska 
arbetsmiljön så påtagliga, uppmanar 
Björn. Även ljudmiljön kommer då 
att upplevas positivare i det öppna 
kontoret.

alla har rätt till en bra 
ljudmiljö

– I samband med våra enkäter som 
Vattenfalls personal besvarade, var 
det ingen som uppgav att de hade 
nedsatt hörsel, säger en förvånad 
Björn Hellström. Förmodligen beror 
detta på att man inte vill visa sig 
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En tydlig uppdelning mellan 
allmänna ytor och arbetsplatser. 
Ramböll har använt alla sina 
yrkeskunskaper tillsammans med 
arkitektens, för att skapa det ideala 
kontoret. ljudet har här fått stor 
uppmärksamhet.

Med pompa och ståt invigdes Ram-
bölls Head Office i Köpenhamn den 
24 september 2010. En fantastisk 
byggnad mitt i Köpenhamns nya 
kommersiella centrum. Ett stenkast 
från Field’s gigantiska shopping-
center och Ørestad, Köpenhamns 
kanske mest expansiva stadsdel med 
sina hotell och bostäder. Bara några 
kilometer bort ligger Köpenhamns 
flygplats, Kastrup, med kontakt med 
resten av världen och inte långt bort 
finns Öresundsbron med förbindelse 
till Sverige.

Ramböll har flyttat till Nordens 
viktigaste ”Cross-road”, som man 
kallar det.

Alla de danska företagen inom 
Ramböllkoncernen i Köpenhamn 
– Rambøll Danmark, Tele, Informa-
tik, Management, Olie & gas samt 
Energi – 1 600 medarbetare sitter nu 

under samma tak med en golvyta på 
40 000 kvadratmeter.

dagsljus och överblick

– Planlösningen bygger på att fler-
talet av våra anställda ska få njuta 
av dagsljuset och den vidunderliga 
utsikten, påpekar Peter Mørkeberg 
Hinsby, kommunikationskonsult hos 
Ramböll. Arkitekterna har lagt stor 
möda på att markera övergångarna 
mellan de sociala, gemensamma 
utrymmena i den centrala delen 
av byggnaden och de mer avskilda 
arbetsplatserna utmed glasfasa-
derna.

Genom glastaket sköljer dagslju-
set in över det jättelika atriet med 
alla sina gångar, trappor och bal-
konger. Det är en nästan hisnande 
upplevelse att blicka ner mot recep-

tionen från åttonde våningen. Sam-
tidigt är det lätt att få en överblick 
och att kunna orientera sig i den 
stora byggnaden. 

enbart ljud som berör

Arbetsplatserna som är grupperade 
för olika arbetsteamen är avdelade 
i ”fickor”, beroende på verksam-
het. Akustiker Ole Ebbensgaard på 
Ramböll menar att ett arbetslag som 
arbetar med exempelvis installatio-
ner inte ska störas av ett annat, till 
exempel en konstruktionsgrupp – 
eller tvärtom. Informationen är bara 
relevant för de som har liknande 
arbetsuppgifter.

– Men vi arbetar fortfarande med 
att ”finslipa” planeringen och anpas-
sa efter behov. Vi har ju nyligen 
flyttat in…

– Ljud som kommer från annat 
håll är störande, påpekar Ole 
Ebbensgaard. En grundläggande 
förutsättning för god rumsakustik 
är ett akustiktak av bästa ljudabsorp-
tionsklass, klass A, som sitter i alla 
våra utrymmen med arbetsplatser.

Verksamhetsinriktat kontor
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runt den imponerande byggnaden är trafiken tung och en glasfasad måste klara kraven på luftljudisolering. 
Glaspartierna var ett nervöst projekt enligt akustiker ole ebbensgaard. i hongkong byggdes en provinstallation 
för att noga kontrollera vilka värden som kunde uppnås. Kraven uppfylldes, och snyggt blev det…

– en öppen kontorslösning kan inte bli 
så mycket bättre är så här, säger elmer 
mortensen, human resources 
development på ramböll. en mycket 
medveten planering som underlättar 
kommunikationen på avdelningen och 
utestänger det mesta av det 
ovidkommande ljudet från annat håll.
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arkitekt

dissing+Weitling 

akustiksystem från ecophon

ecophon focus™ dg Xl
ecophon focus™ C
ecophon focus™ f
ecophon hygiene™ performance
ecophon Wall panel™

fakta ramböll 

Ramböll är ett teknikföretag på 
den nordiska marknaden, och 
med uppdrag i hela världen. 
Ramböllkoncernen har närmare 
9 000 medarbetare på nästan 
200 kontor i 20 länder.

möte mellan de allmänna ytorna och kontorsarbetsplatserna utmed den glasade fasaden.

henrik Beyer som arbetar med inneklimat och innemiljö kan obehindrat föra en diskussion med 
sin kollega søren ederjensen. det ljudabsorberande akustiktaket tillsammans med en bra 
akustisk planering i övrigt gör detta möjligt.
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10 års erfarenhet av ecophon solo™
Ecophon Solo är ett frihängande sys-
tem effektiva ljudabsorbenter som 
kombinerar höga estetiska värden 
med enkel installation. Ecophon 
Solo finns i olika storlekar, färger 
och former som gör systemet till 

den idealiska akustiska lösningen 
där man vill skapa rummets egna, 
speciella karaktär.

Egentligen är det bara fantasin 
som gränser…

en modeskapare: miles fashion showroom, tyskland en skolkorridor: Whitstable Community 
College, storbritannien

en restaurang: pavillion st herblain, frankrikeett öppet kontor: Cuboid architekti s.r.o., tjeckien
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eEn poäng med kontorsbyggnaden 
6NERGY+ strax utanför den syd-
franska staden Toulouse, är att här 
kan man hyra in sig och prova hur 
det är att bedriva verksamheten i ett 
kontor med en miljöprofil som är 
extrem i dag. Men som man hoppas 
ska vara vardag i framtiden.

6NERGY+ ska visa vägen mot 
hållbart byggande, och producerar 
mer energi än vad byggnaden gör av 
med. I Frankrike talar man i det här 
sammanhanget om ”positive energy 
building”.

Det är den välrenommerade akus-
tikkonsulten Gamba Acoustique et 
Associés som låtit uppföra och äger 
kontorsbyggnaden, som man själva 
använder till ungefär 90 procent. 
Resterande ytor är till exempel 
kontor som kan hyras av företag 
som vill testa hur det är att jobba i 
en miljö där man satsat fullt ut på 
hållbart byggande. Man kan kalla 
det ett fullskaligt visningskontor för 
alla som är nyfikna på hur en ”grön” 

arbetsmiljö fungerar. Här finns ock-
så bland annat utbildningslokaler 
som används av externa aktörer som 
på olika sätt är engagerade inom 
området hållbart byggande.

samspel miljökrav och 
akustiksystem 

Just det faktum att många besöker 
byggnaden varje vecka för exem-
pelvis seminarier, och att här är en 
omfattande kontorsverksamhet, stäl-
ler höga och för varje lokal anpas-
sade krav på rumsakustiken. Inte 
minst med tanke på att det är gott 
om hårda ytor på golv, väggar och 
i tak, som kan ställa till det med 
besvärligt långa efterklangstider och 
irriterande ljudutbredning. Byggna-
den är till exempel uppförd i betong 
som blandats med cellplastkulor för 
att bli lättare och isolera effektivt, så 
kallad cellbetong. Ett sätt att göra 
kontoret energieffektivt. Samtidigt 
som husets betongstomme också 

Företag kan hyra in sig hos den franska 
akustikkonsulten, för att prova ett 
miljömässigt hållbart kontor. Rumsakustiken 
är en viktig del av konceptet, med 
akustiksystemen på plats halverades 
efterklangstiden – lågt räknat.

6NERGY+ ETT ”GRÖNT” PROVA-PÅ-KONTOR

ställer krav på ljudabsorbenterna 
genom att den lagrar till exempel 
kall inventilerad nattluft, som ska 
kunna frigöras ut i lokalerna under 
alla heta dagar – utan att akustik-
systemen är i vägen!

Bland akustiklösningarna man fin-
ner i den här framtidsinriktade kon-

torsbyggnaden, finns en blandning 
av ljudabsorberande bafflar, väggab-
sorbenter, frihängande enheter och 
heltäckande akustiktak.

Korridoren – en utmaning 

Korridoren är det mest besökta rum-

design utan krumbukter på Gambas nya kontor i toulouse, som ska vara en 
tydlig vägvisare mot hållbart byggande med bland annat solpaneler (som också 
skuggar) och avsaknad av energislukande luftkonditionering.

Foto: Patrick Salaün
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efterklangstider och ljudtrycksnivå i kommunikationsstråk hos Gamba.
mätdata som visar sänkningar med akustiksystem.

Fortsättning nästa sida

Efterklangstid är den tid det tar 
för ljudtrycksnivån att sjunka med 
60 dB efter att ljudet stängts av. 
Genom att mäta efterklangstiden 
kan man beräkna rummets totala 
ljudabsorption. Efterklangstiden 
varierar med frekvensen.

Ljudets frekvens anges i Hz (hertz) 
– ju högre värde, desto ljusare ton. 
Mätningarna av efterklangstiderna 
vid Gambas kontor, är beräknade 
vid olika frekvenser inom det område 
som är viktigast för att uppfatta 
vanligt tal: 125 – 4 000 Hz.

Mätpunkterna för efterklangstid på våningsplan 1 vid 6NERGY+.  
Toaletterna är byggda som kuber, och når inte ända upp till undertaket.

efterklangstider (sekunder) innan akustiksystemen kom på plats. 

efterklangstider (sekunder) efter att akustiksystemen kommit på plats. 

Tabellen visar att minst en halvering har skett. 

Punkten längst till vänster är ljudkällan. Första mätpunkten i diagrammet ligger sju meter bort – vid trappan. Ytan 
dessförinnan utgörs av toaletter, det är vid trappan det börjar bli intressant att mäta ljudutbredningen. Vad gäller 
toaletternas konstruktion, se kommentaren till skissen för mätning av efterklangstid.

Uppmätta efterklangstider:

Uppmätt ljudtrycksnivå:

före akustikbehandling

efter akustikbehandling

125 hz 250 hz 500 hz 1 000 hz 2 000 hz 4 000 hz Genomsnitt

p1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52
p2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55
p3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51
p4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55
p5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 hz 250 hz 500 hz 1 000 hz 2 000 hz 4 000 hz Genomsnitt

p1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2
p2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3
p3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3
p4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3
p5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Meter

Den stora skillnaden mellan 
kurvorna är ett tydligt bevis på att 
ljudutbredningen minskar markant 
med rätt akustiksystem!
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frihängande ljudabsorberande enheter – kombinerade med väggabsorbenter – tillåter betongen att ge ifrån sig kyla 
som gör att seminariebesökarna orkar med sina pass under heta dagar! tack vare de frihängande enheterna kan 
man behålla 85 procent av den möjliga kyleffekten.

tryckta motiv på väggabsorbenter kombinerar ljudabsorption med konstnärliga 
inslag som blir livfulla accenter i den i övrigt ganska avskalade miljön.

met i en byggnad, och kan bli ett bul-
lerproblem om inte rumsakustiken 
hanteras effektivt. 

– Det är faktiskt så att utan ljud-
absorbenter fungerar korridorer 
som naturliga kanaler för ljudvågor, 
säger René Gamba, grundare och 
verkställande direktör vid Gamba 
Acoustique et Associés. 

– De hjälper alla ljud, både steg-
ljud och tal, att fortplanta sig genom 
lokalerna.

Rumsakustikmätningar som 
Gamba gjort i den stora, genom-
gående korridoren på våningsplan 
ett, visar att här mer än halvera-
des efterklangstiden efter att Eco-

phons akustiksystem kom på plats. 
Samtidigt sänktes ljudtrycksnivån 
och de stora skillnaderna före och 
efter akustikbehandlingen framgår 
av diagrammet och tabellerna  på 
föregående sida.

”en sorts ´magisk´ lösning” 

René Gamba kan inte vara nog tyd-
lig med vilken positiv effekt akus-
tiksystemen har i just korridorerna.

– Rumsakustisk behandling av 
korridorer visar sig vara en sorts 

”magisk” lösning för att dämpa onö-
diga ljud långt bort och förstärka de 
som är i närheten. Åtgärderna bidrar 
till en lugn stämning som karaktäri-
seras av minskad ljudutbredning och 
kort efterklangstid, och gör miljön 
välkomnande.

Han tar till en liknelse för att 
illustrera effekten av rumsakustisk 
behandling av den här centrala delen 
av kontor:

– En dörr öppnas till korridorens 
liv, men utan dess oväsen.

arkitekt

vigneu Zilio architects

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon hygiene™ protec Baffle
ecophon access™ C
ecophon Wall panel™
ecophon focus™ ds

rené Gamba.

Fortsättning från föregående sida
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ordning och reda i taket med en stringent linjär placering av installationerna, 
skapar rytm och bidrar till rummets formspråk.

ecophon rikliga färgkollektion ”reveal the colour of nature” ger valfrihet för att 
kunna skapa rummets speciella karaktär.

Mycket ska få plats i ett undertak 
– belysning, ventilation, sprinkler, 
brandvarnare o.s.v. Detta blir oftast 
ganska rörigt och förfular taket.

Därför har Ecophon utvecklat 
akustiksystemet Ecophon Focus™ 
Lp som kombinerar form, struktur 
och detaljer med smarta tekniska 
lösningar och designflexibilitet. 
Takytan struktureras upp i linjer med 
speciella stråk för installationer.

linjerna som skapar rummet

Genom att den dominerande takytan 
blir helt fri från installationer skapas 
ett rent och harmoniskt intryck. De 
återkommande installationsstråken, 
som bildar ett estetiskt element, ska-
par en rytm i taket och bidrar till 
rummets formspråk. Ecophon Focus 
Lp kan antingen monteras längs eller 
tvärs rummets längdriktning och 
kan därmed bidra till perspektivet 

– visuellt förlänga eller bredda rum-
met. Den sinnrika kantutformningen 
gör att taket upplevs som slätt.

vänta in i det sista

Systemet Ecophon Focus LP under-
lättar också under byggtiden efter-
som det är endast i installations-
stråken som det behöver monteras 
skivor, taket i övrigt kan vara öppet 
in i det sista, för fri åtkomst.

Akustiksystemet passar framför 
allt för större ytor som storkontor, 
receptioner och konferensrum, men 
vi sätter inga gränser…

Och inte minst – de suveräna 
akustiska egenskaperna får du på 
köpet!

ecophon focus™ lp  
– installationer som ett estetiskt element
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När en av de fyra stora bygger nytt 
huvudkontor i Amsterdam blir 
rumsakustiken extra viktig med 
gigantiska öppna ytor och en 
mångfald funktioner i det 60 000 
kvadratmeter stora komplexet – som 
för tanken till en dynamisk organism.

KPMG:s huvudKontor
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iI början av 2010 stod ett av Amster-
dams mest märkliga och respekt-
ingivande kontorskomplex klart. 
Då invigdes globala koncernen 
KPMG:s nya huvudkontor, 60 000 
kvadratmeter stort. Formen på kon-
torsbyggnaden liknar ingen annan . 
Den påminner om en organism som 
sträcker ut sina tentakler åt fyra olika 
håll, och det spretar och strävar på 
ett uppseendeväckande sätt.

Även om det spektakulära natur-
ligtvis har sin plats när det gäller att 
utforma det nya navet hos en global 
jätte inom revision, skatter och redo-
visning, har det förstås handlat om 
att skapa en funktionell byggnad.

KPMG utgör tillsammans med 
likaså globala Deloitte, Ernst & 
Young och PWC (tidigare Pricewa-
terhouseCoopers), vad man i bran-
schen brukar kalla ”Big Four”.

höra och höras – överallt

På huvudkontoret ryms alla de funk-
tioner – administration, konsultverk-
samhet, teknisk service, restaurang, 
med mera – som är en naturlig del i 
den här typen av verksamhet. Sam-
tidigt visar en byggnad av den här 
storleken upp en del gigantiska ytor, 
till exempel entrén med ett volumi-
nöst atrium. Sammantaget ställer 
detta krav på att rumsakustiken är 
anpassad till såväl exempelvis dessa 
stora ytor, som till kontorsutrym-
men, mötesrum och korridorer.

En god rumsakustik har man upp-
nått med bland annat akustiktak i 
absorptionsklass A, vilket är den 
högsta.

Vissa, mindre partier av underta-
ken består originellt nog av bambu, 
ett material som arkitekten Marcel 
van der Schalk och hans medarbe-
tare intresserat sig för. 

Målet för deras arbete är att bygga 
hållbart – det har högsta prioritet, 
hävdar man. Man talar också gärna 
om dynamisk design, vilket KPMG-
kontoret är ett konkret bevis på, med 
organiska former som sticker ut och 
berör, både interiört och exteriört. 

I byggnaden huserar också dot-
terbolaget KPMG Meijburg & Co. 
KPMG finns i 146 länder och har 
140 000 anställda. 

arkitekt

marcel van der schalk 

akustiksystem från ecophon

ecophon focus d™ 
ecophon focus™ ds Xl 



18

s

Ett akustiktak som reflekterar ljuset 
rätt, är en grundpelare när man 
bygger upp en ljusmiljö. Välkommen 
till förskolan som prisas för sin 
banbrytande ljussättning. 

Skrivtavlor och andra pedagogiska 
hjälpmedel är standard vid försko-
lor och skolor, medan ljuset är ett 
verktyg som hittills blivit sorgligt 
försummat.

Det menar arkitekt Jonas Kjel-
lander vid Sweco Architects i Öre-
bro, som står bakom Matildelunds 
förskola i Kumla, som belönades 
med det prestigefyllda Svenska 
Ljuspriset 2010.

I juryns motivering kan man 
läsa bland annat: ”Anläggningen 
är utformad med dagsljuset som 
självklar utgångspunkt och det 
kompletterande artificiella ljuset 
bidrar till trivsel, hemkänsla, lek 
och upplevelser.” 

Matildelunds förskola är banbry-
tande vad gäller att arbeta med ljus-
sättningen.

– Så här ser det inte ut på andra 
förskolor och skolor, hävdar Jonas 
Kjellander, där brukar man använda 
ett generellt ljus på 300 lux i loka-

LJUS OCH LJUD GÅR HAND I HAND

stora ytor och många livliga barn under ett och samma tak, då är ett akustiksystem i 
ljudabsorptionsklass a – den högsta – ett naturligt val.
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len, som ger en död ljusmatta utan 
skuggor. Man har gett upp. Ljuset 
har ingen variation.

inte som i vuxenvärlden

På vuxenvärldens arbetsplatser är 
de olika utrymmena anpassade till 
sina speciella ändamål: kontorsrum, 
konferenslokaler, och så vidare, vil-
ket märks på bland annat belysning 
och akustikbehandling som varieras 
utifrån behoven.

– Men i en förskola ska till exem-
pel ett allrum fungera för många 
olika pedagogiska moment, och då 
gäller det att kunna anpassa belys-
ningen därefter.

Lösningen är enligt Jonas Kjel-
lander att stötta de olika aktivite-
terna med exempelvis möjligheter 
att belysa en vägg där man satt upp 
teckningar som man ska visa upp 
och prata om. Samtidigt som man 

tonar ner övriga delar av belys-
ningen.

– Och vill man sitta i en ring på 
golvet, där man ska se varandra 
ordentligt, då gäller det att ha ett 
lite mjukt ljus uppifrån som model-
lerar fram ansiktena, ger han som ett 
annat exempel.

pedagogisk ljussättning

Kjellander talar om pedagogisk ljus-
sättning, och ser Matildelund som ett 
första steg mot ökat fokus på indivi-
duellt anpassningsbar belysning som 
stöttar aktiviteterna. Knepet är att 
artikulera ljuset mer för olika sceno-
grafier i den dagliga verksamheten. 
Bland annat modern styrteknik och 
möjligheterna till förprogrammerade 
ljusscenografier, och led-teknik med 
större ljusutbyte och lägre effekt, 
öppnar för nya förutsättningar att 
klara den utmaningen.

– Med Svenska Ljuspriset i ryg-
gen blir det lättare att argumentera 
för de här frågorna.

ljus och ljud samspelar

Samtidigt poängterar han hur viktigt 
det är att ljuset samspelar med ljudet. 
Rumsakustiken och ljussättningen 
hänger ihop. Det man ser stödjer 
det man hör, och tvärtom, framhål-
ler Jonas Kjellander.

Matildelunds förskola har försetts 
med akustiksystem för såväl tak som 
väggar. Ljudnivån, ljudutbredningen 
och taluppfattbarheten i en förskola 
är några av de centrala problemen 
som måste lösas för att få en funge-
rande arbetsmiljö, som är livlig med 
många höga och skarpa ljud.

Akustiktak i ljudabsorptionsklass 
A är ett naturligt val, och i Matil-
delunds förskola har man också 
använt Ecophon Wall Panel för att 

pedagogisk ljussättning i praktiken: samma utrymme ljussatt för att visa saker på väggen, och i det andra 
fallet för att sitta på golvet och prata.

ett lysande föredöme! på insidan av matildelunds förskola, intill de lekfullt 
utplacerade rektangulära fönstren, hittar man väggabsorbenter i ungefär samma 
form.

arkitekt jonas Kjellander.

få en så behaglig rumsakustik som 
möjligt. Till exempel har väggpane-
ler gjorts som liggande rektanglar 
som placerats invid lekfullt utpla-
cerade fönster med en liknande 
form.

inte vilken yta som helst 

Men akustiktaken har också en 
viktig funktion vad gäller ljuset i 
lokalen, oavsett om det handlar om 
infallande dagsljus eller det artifi-
ciella ljuset.

Taket är den största samman-
hängande ytan i ett rum, och många 
gånger blir man tyvärr besviken över 
obehagliga reflexer och tycker att 
taket känns ojämnt belyst.

Ecophons ytbehandlingsme-
tod Akutex™ FT är resultatet av 
avancerad forskning, och balanse-
rar effektivt kraven på glans och så 
kallad retroreflektion. Man kan kort 
uttrycka det som att ett bra akus-
tiktak ska kännas belyst på samma 
sätt oberoende var i rummet man 
befinner sig. Till exempel spegling-
ar, blänk och färgskiftningar elimi-
neras, och takytan ger ett jämnt och 
visuellt harmoniskt intryck.
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arkitekt

sWeCo architects

akustiksystem från ecophon

ecophon master™ e
ecophon focus™ e
ecophon Wall panel™ C
ecophon Gedina™ a
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När St. Markus evangeliska förskola 
i Hamburg, Tyskland, äntligen fick 
ett nytt akustiktak, överraskades 
personalen av att ljudmiljön blev 
så mycket bättre.

Förskolan invigdes 1973. Här tar 
man emot cirka 100 barn i åldrarna 
tre till sex år, och man har också 
öppet för grundskoleelever efter 
skoltid.

Lokalerna har fått ett tillskott av 
en tidigare lägenhet, och rymmer i 
dag bland annat lekrum, ett rum för 
sportaktiviteter och matsal.

Förskolan är ljus med stora föns-
ter, väggarna är vita och pastellfär-
gade och en del av dem är klädda 
med ljust trä. Överhuvudtaget känns 

miljön mjuk och behaglig att vistas 
i. Här är det lätt för barnen att trivas, 
och personalen har en trevlig arbets-
miljö. Men det man ser är inte hela 
sanningen vad gäller innemiljön.

togs på sängen

Även om hela interiören känns ljus 
och fräsch, blev inte arbetsmiljön 
bra förrän rumsakustiken getts en 
grundlig översyn. Och det områ-
det har man varit noga med på St. 
Markus. Det tidigare akustiktaket 
var både oestetiskt och avslöjade 
sig vara ineffektivt när det gällde att 
sänka efterklangstiderna och minska 
ljudutbredningen.

förskola från 70talet  
fick rumsakustik som överraskar

st. markus kyrka driver förskolan i hamburg.

ecophon super G plus är ett slagtåligt akustiktak som klarar till exempel bollspel i 
ett aktivitetsrum som detta.
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akustiksystem i ljudabsorptionsklass a är det självklara valet i en förskola.

Personalen togs mer eller min-
dre på sängen av hur mycket bättre 
rumsakustiken blev när man bytt till 
Ecophons akustiksystem.

– Skillnaden är delvis så stor att de 

anställda knappast kan tro att det är 
samma lokaler och samma barn som 
innan renoveringen, säger Torsten 
Witt vid St. Markus förskola.

Ljudnivåerna har minskat märk-

bart, och man upplever samtidigt att 
taluppfattbarheten har ökat.

Behaglig yta

Med sitt dolda bärverk bidrar 
Ecophon Focus™ Ds till det ljusa 
och harmoniska intrycket i lokalerna 
tack vare sin släta yta, Akutex™ 
FT, som också reflekterar ljus utan 
irriterande speglingar, blänk och 
färgskiftningar.

Att det gick att få en funktio-

akustiksystem från ecophon

ecophon focus™ ds
ecophon master™ f
ecophon super G™ plus

Svenska forskare konstaterar att 
väggabsorbenter ger en omedelbar, 
positiv inverkan på ljudmiljön vid 
förskolor.

Personalen fick en aha-upple-
velse när väggabsorbenterna hade 
monterats. Det berättar doktoran-
den Fredrik Sjödin, som ingår i en 
forskargrupp vid Högskolan Gävle, 
som studerat 17 förskolor i Umeå 
kommun under ett halvt år.

– Efter att absorbenterna kom 
på plats tyckte personalen att man 
framförallt inte störs lika mycket 
när barnen leker i en annan del av 
rummet.

Fredrik Sjödin konstaterar att 

väggabsorbenterna är ett effektivt 
sätt att minska ljudutbredningen.

En annan åtgärd som fungerar bra 
är att använda så kallade ”ljudbord”, 
det vill säga bord med en mjuka 
ljuddämpande ytor. 

Inte minst har storleken på barn-
grupperna betydelse för ljudnivån.

Ljudnivåvakter, ”öron på väggen” 
som visar när ljudnivån blir för hög, 
är däremot ingen bra lösning, enligt 
Fredrik Sjödin. Personalen har inte 
tid att aktivt jobba med ljudnivåvak-
terna, menar han.

Forskarna har mätt buller, stress 
och ohälsa, och har mellan före- och 
eftermätningarna gjort en ljuddäm-

pande åtgärd per förskola – bland 
annat monterat väggabsorbenter från 
Ecophon vid en av dem – för att se 
vilken effekt respektive åtgärd har.

Ny studie  
”väggabsorbenter ger ahaupplevelse”
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nell, modern och infälld belysning 
i det nya akustiktaket, som ersatte 
de gamla tråkiga lysrören, bidrog 
till valet av akustiksystem hos St. 
Markus.
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Här skapas ljus,  
glädje och energi.  
Och högt i tak – utan 
att kompromissa 
med rumsakustiken.

Danska Tårnby, som ligger i Köpen-
hamnsområdet, har fått en ny för-
skola, ”Barnhuset på Gamla Kir-
kevej”.

rumshöjd = 7,5 meter

En hög välisolerad fasad bidrar till 
att förbättra ljudisoleringen mot när-
liggande motorväg, flygplats och 
järnväg. Innanför väggarna ställs 
däremot rumsakustiken på prov, då 
rumshöjden i korridoren är upptill 
7,5 meter! Stora volymer kräver 
nämligen en noggrann rumsakus-
tisk planering – inte minst som här, 
på en förskola med barn som lever 
ut i sina känslor och lekar. 

Tack vare det kraftigt lutande 
snedtaket är ljusinstrålningen effek-
tiv från de många taklanterninerna 
och fyller lokalerna med dagsljus.

efterklangstid = 0,4 sekunder

Rummen har akustikbehandlats 
med ett heltäckande akustiktaksys-

tem och väggabsorbenter – allt av 
ljudabsorptionsklass A. Trots rums-
höjden lyckades man komma ner i 
en efterklangstid på 0,4 sekunder, 
vilket är att anse som utmärkt, enligt 
akustiker Claus Møller Petersen från 
Grontmij Carl Bro. De danska bygg-
bestämmelserna, BR10, uppfylls 
med bred marginal.

alla får det bättre

Den suveräna rumsakustiken sän-
ker ljudnivån i förskolan, bidrar till 
mindre stress och minskar risken 
för hörselskador, tinnitus och gyn-
nar kommunikation och inlärning. 
Barnen kan koncentrera sig och får 
bättre förutsättningar för sin språk-
liga utveckling. Personalen kan kon-
centrera sig bättre och får lättare 
att utföra sina pedagogiska arbets-
uppgifter.

Alla vinner på en bra ljudmiljö!

Förskola med idealiska egenskaper
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– ett fantastiskt hus! så ljust och luftigt 
och vänligt för själen, utbrister en 
överlycklig sussie johansen, 
föreståndare på den nya förskolan. 
även om barnen busar och har kul, 
känns inte ljudet besvärande. en bättre 
arbetsmiljö får man nog leta efter…

– för mig skapar ljus, glädje och energi 
och jag hoppas att alla i förskolan 
känner samma sak, säger arkitekt lars 
madsen på tårnby kommun, som ritat 
förskolan. ljuset sköljer ner från ovan 
och in i rummets skulpturella form, 
som jag liknar vid en djup bergsklyfta. 
det är spännande att uppleva 
lokalerna när man tittar tvärs igenom 
huset och vidare upp mot himmeln. 
här finns även intimare rum för att 
mysa i.

Genom att väga in samspelet mellan människan, 
rummet och aktiviteten skapas förutsättningarna för 
vilka krav som måste ställas på ljudmiljön. Room 
Acoustic Comfort™, som utvecklats av Ecophon, 
som är ledande inom rumsakustik, tas hänsyn till 
vilka människor som ska vistas i lokalen, rummets 
utformning och vilken verksamhet som ska föregå. 
Därför går det nu att mäta sig till vilka åtgärder som 
krävs för att bästa tänkbara rumsakustiska komfort 

– en ljudmiljö som passar alla.

fyra egenskaper

Det finns fyra akustiska egenskaper som beskriver 
den subjektiva upplevelsen av ljudmiljön:

•  Ljudutbredning
•  Taltydlighet
•  Ljudnivå
•  Efterklangstid

Beroende på rummets karaktär, till exempel om det 
är högt, brett eller långt och vilken inredning som 
önskas, är vissa akustiska egenskaper avgörande 
för att förbättra ljudmiljön i en förskola. Begrän-
sad ljudnivå och ljudutbredning och bra taltydlig-
het förbättrar avsevärt miljön för såväl barn som 
personal.

ljudabsorptionens betydelse

Valet av ljudabsorberande material, mängden och 
placeringen av akustiksystem till tak och väggar är 
avgörande för att uppnå optimala värden.

Funktionskrav på rengörbarhet, smutsavvisning 
och slagtålighet är andra parametrar att ta hänsyn 
till, beroende på verksamhetens art.

room acoustic Comfort™  
– ett koncept för en bättre ljudmiljö

arkitekt

lars madsen

akustiksystem från ecophon

ecophon master™ a, kombinerat med 
ecophon master™ extra Bass
ecophon focus™ a
ecophon hygiene™ performance a
ecophon Wall panel™ a
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plektrum slår an rätt ton

Specialdesignade Ecophon Solo™ 
slår an rätt ton i vilken lokal som 
helst. Både visuellt och vad gäller 
rumsakustiken.

I nyöppnade Donut Creative Arts 
Studio i engelska Chesterfield, har 
de frihängande ljudabsorbenterna 
getts formen av gitarrplektrum. 

En tonsäker design eftersom här 
handlar det om att få fart på det loka-
la sång- och musiklivet, till exempel 
att ge traktens unga en chans att visa 
upp sig med sitt band. Avancerad 

teknik bjuds det på i form av en 
studio för digital inspelning i hela 
24 spår. Men här har även teater 
och cirkusuppvisningar sin givna 
plattform. 

Rumsakustiken har alltså inte 
lämnats åt slumpen, utan man har 
tagit ett grepp också om den delen 
för att få en ljudmiljö som gör musik 
och tal full rättvisa.

Uppåtljuset i taket förstärker ljud-
absorbenternas plektrumform. Att 
de är utplacerade lite huller om bul-

ler ger en lekfull, kreativ touch.
Och kreativ är det lätt att vara 

med Ecophon Solo, som kan desig-
nas precis så lekfullt man vill, utan 
att förlora sin förstklassiga ljudab-
sorption.

om det inte hörs, så syns det i alla fall att donut Creative arts studio är gjord för musik.
… ”plektrum” kommer av det 
grekiska ordet ”plektron” som 
betyder tangent eller slagstycke.

… att Liverpoollegenderna The 
Beatles gitarrslingor kanske hade 
låtit annorlunda, om inte svensken 
Stig Landström uppfunnit det 
hajfenformade plektrumet Sharkfin 
på 1960talet. Plektrumet blev en 
internationell hit, och hade såväl 
en vass spets (hajfenan!) som en 
rundad, medan en del av det var 
knaggligt och gav en raspig ton. 

visste du att…

arkitekt

frank shaw associates ltd.

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™



25

Med glasfasad, generös insyn i loka-
lerna, och ett fyra våningar högt 
atrium innanför, känns Broxbourne 
College Turnford, England, både 
öppet och välkomnande. Samtidigt 
är den nya byggnaden ett arkitekto-
niskt landmärke av rang. Och den 
ger en omisskännlig vink om att 
här har man ett modernt college, 
flexibelt att följa tidens strömning-
ar och erbjuda marknadsanpassade 
utbildningar. En profilfråga som 
man gärna lyfter fram i sin mark-
nadsföring.

Broxbourne Campus är en del av 
Hertford Regional College. En av de 
ledande aktörerna inom utbildning 
för studenter över 16 år och vuxen-
studerande i East Hertfordshire norr 
om London.

Atriet ligger innanför huvud-
entrén, och omges av trappor och 
balkonger, och genomflödet av män-
niskor är stort. 

Under byggprojektet var rumsa-
kustiken en nyckelfråga, eftersom 
ambitionen varit att sudda ut grän-
serna mellan formell undervisning 
och sociala ytor, och göra lokalerna 
flexibla för olika användningsom-
råden. Då måste rumsakustiken 
vara anpassad till detta växelbruk 
av lokaler.

Atriet fungerar som bland annat 
mötespunkt, utställningsområde och 
en plats för undervisning.

Här insåg man att ytan hos enbart 
ett horisontellt akustiktak inte var 

akustikbehandlat på tvären  
när college blir öppnare

för att få tillräckligt stor ljudabsorberande yta har man också monterat 
ljudabsorberande bafflar mellan de frihängande enheterna ecophon solo™.

öppet, välkomnande och ett arkitektoniskt landmärke.

arkitekter

Bond Bryan architects

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon Wall panel™

stor nog för att reducera efterklangs-
tiden i atriet till rätt nivå.

Lösningen blev att samtidigt 
tänka på tvären – vertikalt – och 
att kombinera akustiksystemet 
Ecophon Solo™ med Ecophon 
Master Baffle™ och även Ecophon 
Wall Panel™. Lösningen innebar att 
man kunde skapa den stora, sam-
manlagda ljudabsorberande yta som 
behövdes för att uppnå önskad efter-
klangstid.

miljö för framtiden

Den nya byggnaden, som ersatt 
vissa äldre byggnader som revs, är 
såväl designmässigt attraktiv som 
en funktionell plats för undervis-
ning, work shops, möten, och andra 
aktiviteter. 

Man har också valt att rusta 
andra delar av campus, för att få 
en utbildningsmiljö som är flexibel 
nog att anpassas till den extremt 
breda verksamheten – med allt 
från grundläggande kurser till hög 
utbildning kopplad till University of 
Hertfordshire – och som utvecklas 
hela tiden.

Ecophons akustiksystem fin-
ner man även i den stora matsalen 
som också försetts med frihängande 
enheter.

Att bygga på till exempel ett 
campus, där verksamheten sam-
tidigt måste fortlöpa som vanligt, 
innebär många störningsmoment 

och att man inte får låta byggan-
det ta onödigt lång tid. En pikant 
detalj i sammanhanget är att de lätta 
ljudabsorberande bafflarna kunde 

monteras jämförelsevis snabbt från 
en mobil plattform. Från början hade 
man planerat för ett tungt gipstak, 
vilket skulle ha krävt klumpiga 
byggnadsställningar för att få på 
plats. Något som hade tagit dragit 
ut på byggtiden…
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– Personalen upplever en klar för-
bättring av ljudmiljön i de nya 
lokalerna.

Det säger Ulla-Karin Ericsson, 
som varit samordnare vid sjukhu-
set i Varberg när operationssalarna 
byggdes om.

Operationssalar hör till de mest 
extrema arbetsmiljöerna. Här tar 
man de direkt livsavgörande beslu-
ten. Koncentrationen måste varje 
sekund vara på topp hos kirurger, 
narkosläkare och operationssköter-
skor. Och hela tiden måste man vara 

uppmärksamma på reaktionerna hos 
patienten och noga följa effekter-
na av de olika ingreppen som görs. 
Kommunikationen mellan perso-
nalen är en helt avgörande del i ett 
nära samarbete som, om det inte 
fungerar, får långt mer allvarliga 
konsekvenser än i de allra flesta 
andra teamwork. Att deras arbete 
ofta sker under stress och i högt 
tempo, bidrar till att kraven på en väl 
fungerande arbetsmiljö är höga. 

I en operationssal ska många 
människor och mycket utrustning 

samsas på en begränsad yta, där 
ljudkällorna är flera: röster och med-
icinsk teknik, för att nämna ett par.

ljudmiljö viktig parameter

När de nya operationssalarna vid 
sjukhuset i Varberg projekterades 
och byggdes, var kraven på en bra 
ljudmiljö en av flera viktiga para-
metrar för att uppnå målet att skapa 
en god arbetsmiljö.

– Stor omsorg har lagts vid pro-
jekteringen av undertaken för att 

ljudmiljön i fokus  
när nya operationssalar byggdes

Kommunikationen inom operationsteamet är a och o, och störande ljud måste minimeras för att ingrepp ska göras på ett 
säkert sätt. ytorna i en operationssal är hårda, släta och parallella, vilket förstärker ljud från som kan uppfattas slamriga 
och skarpa. akustiktaket bör ha högsta absorptionsklass. 

medicinskteknisk utrustning är till
sammans med röster, ventilations brus 
och slammer från instrument och 
verktyg de stora ljudkällorna. 

samordna krav på ljud, belysning, 
ventilation och teknik till en väl 
fungerande enhet, säger Ann-Marie 
Revellé på White, som ansvarat för 
utformningen.

Akustiktaket har en mycket 
effektiv ljusabsorptionsförmåga. I 
en operationssal gäller det att ur 
rumsakustisk synvinkel främst sän-
ka ljudnivån. Takets yta är smuts- 
och vattenavvisande och tål desin-
fektionsmedel.

Genom studier vet man att stres-
sen hos personal och patienter mins-
kar när de störande ljuden dämpas 
och minimeras. Det är också känt 
att personalen kan koncentrera sig 
bättre och inte blir lika trötta när 
man slipper ljud som stör.

Operationsavdelningen vid Var-
bergs sjukhus består av sju opera-
tionssalar, och varje år genomför 
man här 6 500 operationer.

– Att skapa en bra ljudmiljö är 
något vi anser är viktigt för såväl 
patient som personal, sammanfattar 
Ulla-Karin Ericsson.

arkitekt

White

akustiksystem från ecophon

ecophon hygiene™ protec
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Ett genombrott
mot hållbar utveckling

Ecophon har utvecklat en revolutionerande teknik 
vad gäller undertak tillverkade av mineralull. 3RD 
Technology kombinerar en hög andel returglas 
som råmaterial med ett växtbaserat förnyelsebart 
bindemedel, vilket ersätter det traditionella 
oljebaserade bindemedlet.

Detta är ett viktigt genombrott i vårt arbete för 
en bättre miljö. Vi har redan tagit viktiga steg i vårt 
miljöarbete och fler kommer – på vår väg mot en 
hållbar livscykel för alla våra produkter och tjänster.

Läs mer på www.ecophon.se/3RD_se

3RD Technology - basen för utveckling:

• Förnyelsebart Växtbaserat förnyelsebart bindemedel
• Återvinning Mer än 70% återvunnet glas 

används och produkterna är helt 
återvinningsbara

• Minimering Minskade utsläpp från produktion och 
produkter

3RD Technology ad se.indd   1 2010-12-16   13:20:23
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PALETT MED AKUSTIKSYSTEM LYFTER DESIGN

Med attraktiv design lyfte den 
ryska arkitekten Denis Bryzgala 
biblioteket i oljestaden Tyumen.
Hans val blev en spännande 
palett med lösningar.

Biblioteket i tyumen, en ansenlig 
byggnad som fungerar som kulturellt 
och vetenskapligt centrum för 
information och arkiv i Ural. 

Bland bokhyllorna samsas ecophon focus™ Wing, ecophon focus™ ds och ecophon focus™ Quadro e.



29

Staden Tyumen ligger vid floden 
Tura, 2 144 kilometer öster om 
Moskva. Tyumen har mer än 
600 000 invånare, och är ett 
administrativt centrum i Ural, och 
ett Rysslands viktigaste affärscentra 
med sitt strategiska läge i landets 
rika oljebälte. Tyumen grundades 
på 1500talet som en utpost för 
att stödja dåvarande Rysslands 
expansion i Sibirien. I dag är 
staden också en välbesökt turistort.

aArkitekten Denis Bryzgala vid 
A-dom Studio använde akustik-
systemen för att ge ett lyft åt inte-
riören, när han designade biblioteket 
i Tyumen. 

Staden ligger i det ryska olje-
bältet, mer än 200 mil öster om 
Moskva. Biblioteket är en gren av 
Rysslands nya nationella stolthet på 
bibliotekssidan; Boris Yeltsin Presi-
dential Library i St. Petersburg, som 
fått sitt namn efter Rysslands första 
president som gick bort 2007.

palett med akustiksystem

Akustiksystemen som sitter i biblio-
teket är en palett av olika lösningar: 
de har dolda respektive synliga bär-

verk, de är vita och mörkgrå, och 
man upptäcker också exempelvis 
lösningar för nivåövergångar. Man 
möter även ljudabsorberande bafflar 
som kombinerats med det överlig-
gande, mörka akustiktaket i ljudab-
sorptionsklass A.

Som accenter fungerar bland 
annat såväl bafflar som akustiksys-
tem, vilka innesluter armaturer som 
skapar ett opaliserat ljus.

Tillsammans skapar lösningarna 
en visuellt spännande helhet, som 
bidrar till att ge liv och karaktär 
åt lokalerna. Samtidigt som de har 
resulterat i en god rumsakustik.

Ledningen för biblioteket uppger 
sig vara nöjd med ljudmiljön, som 
man tycker är behaglig och komfor-

tabel att vara i. En åsikt man delar 
med besökarna i biblioteket, där man 
också via Internet kan ta del av de 
enorma arkiven vid Rysslands nya 
centrala bibliotek i St. Petersburg. 

Nav i största nationen

Idén med Boris Yeltsin Presiden-
tial Library, invigt våren 2009, 
är att vara en nationell knutpunkt 
som förenar information och arkiv 
i Ryssland. Världens till ytan största 
nation ansågs behöva ett kulturellt 
och vetenskapligt nav, och nu knyts 
landets olika bibliotek dit, bland 
annat det i Västsibiriska Tyumen.

ecophon focus Wing och focus ds har kombinerats med armaturer i form av infällda 
glasplattor. det svartvita mönstret på golvet går igen i taket, och ger liv åt lokalerna.

ecophon master Baffle och ecophon focus ds är delar av paletten med lösningar 
för att uppnå god rumsakustik och intressant design.

Bland bokhyllorna samsas ecophon Wing, ecophon ds och ecophon Quadro e.

arkitekt

adom studio

akustiksystem från ecophon

ecophon focus™ ds
ecophon focus™ Quadro e
ecophon focus™ sline
ecophon focus™ e
ecophon focus™ Wing
ecophon master™ Baffle
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För att ta vara på det arkitektoniskt 
intressanta snedtaket, och för att ge 
studenterna den studiero de behöver, 
blev frihängande ljudabsorbenter 
lösningen på irländska Queen´s Uni-
versity Belfast.

Tillsammans med traditionella 
akustiktak på andra ställen där stu-
denterna samlas för att slappna av 
och umgås, har man sett till att mini-
mera bakgrundsljuden.

Totalt tre våningar vid Queen´s 
University gjordes nyligen om till 
International and The International 
and Postgraduate Centre. Namnet 

ger en vink om syftet med centret: 
här hittar man platser anpassade för 
att såväl studera som träffas.

hantverk pricken över i 

Genom att pendla ner absorbenter 
får man ett intryck av att de flyter 
i luften. Normalt brukar avståndet 
till taket vara upp till ett par meter. 
Här var avståndet ibland hela fem 
meter på grund av snedtaket, vilket 
innebar en extra utmaning för de 
som monterade absorbenterna. Man 
var också tvungen att noga hålla 

reda på hur lång varje vajer skulle 
vara för få absorbenter i absolut våg 
i förhållande till taket. Dessutom 
hänger de olika högt…

Ett gediget hantverk är alltid 
pricken över i. Queen´s University 
har fått spännande lokaler – och 
fungerande rumsakustik.

snedtak och studiero  
– frihängande är lösningen 

frihängande ljudabsorbenter är lösningen vid bland annat snedtak, och ger både väl avpassad 
ljudabsorption och en extra dimension till rummets arkitektoniska karaktär.

Queen´s University Belfast 
fick 2009 års prestigefulla 
utmärkelse ”Entrepreneurial 
University of the Year”, som 
delas ut av Times Higher 
Education. Utmärkelsen 
har kommit till för att 
uppmärksamma och belöna 
entreprenörskap utöver det 
vanliga.

”entrepreneurial 
University of  
the year 2009”

arkitekt

Bradley mcClure architects

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™
ecophon focus™ e
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En stor kurvformad passage är resul-
tatet av en kraftfull ombyggnad vid 
George Best Belfast City Airport på 
Nordirland.

Med mycket folk, hårda golv-
ytor och stora glaspartier, blir ljud-
nivån hög och ljudutbredningen 
stor. Ecophon Solo™ frihängande 
ljudabsorberande enheter blev valet 
för arkitekterna vid BDP vad gällde 
akustiktak. 

Med Ecophon Solo uppnådde 
man såväl god ljudabsorption som 
en tilltalande estetisk lösning. Sam-
tidigt som akustiksystemet döljer 
komplexa installationer ovanför 
men också gör det enkelt att komma 
åt dessa för till exempel service.

Passagens kurvform tar arkitek-
terna begåvat upp genom att sprida 
de frihängande enheterna som en 
solfjäder, och som blir ett starkt 

visuellt och intressant inslag i flyg-
platsmiljön.

– Vid Belfast City Airport är vi 
mycket nöjda med lösningen, kom-
menterar Conor McConville, pro-
jektansvarig vid flygplatsen.

– Det är så mycket som måste 
fungera friktionsfritt på en flygplats. 
Ofta måste man snabbt komma åt 
installationerna, vilket är möjligt 
med de frihängande enheterna, 
som samtidigt ger ett elegant och 
modernt intryck.

Flygplatsen var tidigare känd som 
Belfast City Airport, men fick 2006 
ett nytt namn till minne av George 
Best, världsberömd fotbollsspelare 
från östra Belfast.

Ombyggnaden är ett resultat av 
nya, strängare säkerhetskrav vid 
flygplatsen, efter terrorattentaten i 
USA 11 september 2001.

akustiktak klarar kurvan 
på George Best airport

formen av kurva accentueras med separata frihängande enhet som sprider sig 
som en solfjäder, och där mönstret går igen i golvets design. tillsammans bildar 
akustiktak och golv en enhet som så att säga flyter genom den kurvformade 
passagen, en effekt som designteamet vid Bdp eftersträvat.

George Best, 1946–2005, blev fotbollsvärldens första superstar. 
Teknikern och showmannen Best förtrollade fotbollspubliken främst 
när han spelade i Manchester United, där han gjorde 176 mål åren 
1963–1974. Hans fenomenala spel, men inte minst hans kaotiska 
privatliv med alkoholproblem, skapade stora rubriker i pressen världen 
över. Brasiliens fotbollslegend Pelé lär ha sagt att Best var just – bäst!

fotbollsvärldens första superstar

arkitekt

Bdp

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™

”George Best: the 
legend – in 
pictures”; en ny 
bok från förlaget 
appletree press.
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I den 213 meter långa industribygg-
naden från 1915 tillverkades från 
början elmotorer av dåvarande Asea, 
i dag ABB.

Här är det sedan början av sep-
tember full snurr hos två museer 
som flyttat in i lokalerna som ligger 
i centrala Västerås. De har byggts 
om men fått behålla så mycket som 
möjligt av sin ursprungliga industri-
karaktär. Till exempel har man varit 
noga med att inte låta akustiktaket 
skymma de tidstypiska takbalkar-
na i stål. De enorma fönstren, som 
förr i tiden var viktiga för att få in 
gott om dagsljus till den pillriga 
sysslan att montera elmotorer, syns 
fortfarande i sin fulla prakt. Så gott 
som osynligt har de kompletterats 
med inbrottssäkert glas på insidan, 
eftersom fasaden är K-märkt och 
några säkerhetsarrangemang fick 
man absolut inte göra där.

Det är Västerås konstmuseum och 
Västmanlands läns museum som 
flyttat ihop under samma tak, och 
som nu bildar regionens nya kultur-
scen som går under samma namn 
som adressen: Karlsgatan 2. 

tillgängligt för alla 

Att lokalerna skulle vara tillgängliga 
för människor med olika funktions-
hinder, var ett viktigt mål när man 
byggde om för museernas räkning. 
Tydliga markeringar på trappsteg, 
dörrposter och så vidare underlät-
tar för synskadade, rullstolar tar sig 
enkelt fram, och personer med ned-
satt hörsel har man också tänkt på. 
De enorma hallarna, med svindlande 
högt i tak och med betonggolv, sto-
ra fönster, stålkonstruktioner och i 
grunden tegelväggar, har krävt såväl 
akustiktak som väggabsorbenter och 
absorbenter på räcken. Detta för att 
efterklangstiderna ska reduceras till 
en nivå där så många som möjligt 
hör och kan höras bra. Därtill finns 
både fast teleslinga och mobila hör-
selslingor.

Den gigantiska entréhallen var 
den del av byggnaden som oroade 
mest vad gäller rumsakustiken. Det 
berättar ansvarig akustiker Lennart 
Nilsson, som arbetade vid WSP 
Akustik under projektet.

– Därför gjorde vi en avancerad 
datormodell för att kunna förutsäga 
effekten av respektive åtgärd.

snurr utan elmotorer  
när museer flyttar in 

”livshjulet” ingår i en utställning på Karlsgatan 2 som bland annat illustrerar tidens gång. de väl 
tilltagna lokalerna gör det möjligt med utrymmeskrävande installationer som den här. 

Med sina många anpassningar för personer med funktionshinder följer 
museilokalerna på Karlsgatan 2 i Västerås på ett nästan unikt sätt Boverkets 
byggregler (BBR). Regelverket följer i sin tur FN:s standardregler som slår vakt 
om alla människors rätt till delaktighet i samhället.

tillgängligt enligt fN

rumsakustiken i fokus när 
tillgängligheten får styra
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akustiker lennart Nilsson. 
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Klassisk, Kmärkt industrifasad från tiden när elektriciteten revolutionerade samhället (i dag är det internet). 
innanför fönstren hittar man västerås nya kulturscen, Karlsgatan 2. 

Beräkningarna man gjorde visar 
på goda effekter i kritiska utrym-
men. Och projektet är ett bevis på 
att ekvationen kan gå ihop när man 
å ena sidan vill bevara värdefulla 
kulturmiljöer, och å andra sidan 
anpassa dem till moderna krav på 
rumsakustik.

Karlsgatan 2 inrymmer också 
bland annat café, butik, hörsalar, 
kontor och arkiv.

Byggnaden kallas Mimerverksta-
den och är tillsammans med det så 
kallade Ottarkontoret (huvudkonto-
ret) den mest framträdande byggna-
den från Aseas tidiga år. Arkitekten 
Erik Hahr inspirerades på sin tid 
av det tyska elektrifieringsbolaget 
AEG:s fabriker. 

ABB finns i runt 100 länder och sysselsätter 
cirka 117 000 personer. Bolaget är ledande 
inom kraft och automation, och startade 1988 
då svenska Asea och BBC Brown Boveri 
i Schweiz slog sig ihop. Asea, Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget, har en historia 
tillbaka till 1883 då man började tillverka 
belysningsutrustning och dynamomaskiner. 
1889 lanserade företaget det revolutionerande 
trefassystemet, och Asea bidrog till Sveriges 
elektrifiering och expanderade utomlands. 
Under 1980talet, innan samgåendet med 
BBC Brown Boveri, var Asea en av världens 
tio största koncerner på det elektrotekniska 
området.

från belysning till global jätte

innan fabriken byggdes (stod klar 1915), hade asea en 
verkstad på samma plats som revs. i verkstaden arbetade 
dessa kvinnor med att linda koppartråd till elmotorer. 

arkitekt

et Cetera eva trangärd arkitektkontor

akustiksystem från ecophon

ecophon focus™ a
ecophon focus™ ds
ecophon master™ ds
ecophon Wall panel™ C
ecophon hygiene performance™
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Hamburgerkedjan Max har räknat 
ut hur stor koldioxidbelastningen 
är för varje hamburgare man säljer.  
Samma sak för bröd, läsk, och allt 
annat man erbjuder på sin meny.

Miljöengagemanget går igen 
överallt, inte minst i restaurang-
byggnaderna som man nu lanserar 
under namnet Max miljöhus.

– Jag menar att vi får se den här 
typen av byggnadssätt snabbare än 
vi tror, säger ansvarig arkitekt Pon-
tus Lomar, vid Lomar Arkitekter, 

som länge arbetat med Max, och 
varit med och utvecklat konceptet. 

Miljöhusen uppfyller Boverkets 
krav för miljöklassad byggnad, och 
har bland annat sedumtak, värme-
trög byggteknik och hamburgarna 
grillas med hjälp av solceller.

Som akustiksystem har man valt 
frihängande enheter som monterats 
med vissa mellanrum, som tillåter 
värmen från betongtaket att ström-
ma ner i lokalen. 

– Med de frihängande enheterna 

kan vi utnyttja den tunga betong-
stommen och dess värmetröghet, 
konstaterar Pontus Lomar.

Tillsammans med handlägga-
ren Klas Åkerman ser han nu fram 
emot att få arbeta med ytterligare 
runt 50 nya Max miljöhus som ska 
byggas.

– Byggnadssättet är egentligen 
inte dyrare, och en uppsida är att 
man gör långsiktiga energibespa-
ringar, påpekar arkitekt Lomar.

miljömärkta akustiksystem

Ecophons akustiksystem uppfyl-
ler kraven från miljömärknings-
institut och organisationer inom 
byggforskning och folkhälsa. De 
frivilliga tredjepartsgranskningarna 
innebär dokumenterad trygghet vad 
gäller såväl kraven på innemiljön 

hamburgerkedja stark på miljö

de frihängande ljudabsorberande enheterna tillåter takvärmen att stråla ner, samtidigt 
som de effektivt dämpar ljudnivån och ljudets utbredning. 

max miljöhus har solceller på taket. 

arkitekt pontus lomar har arbetat…

… med kollegan Klas åkerman i 
projektet.

som akustiksystemens egenskaper. 
Exempelvis kan Astma- och allergi-
förbundet rekommendera Ecophons 
akustiksystem, som även uppfyl-
ler högsta kraven enligt det danska 
Indeklimamærket. Ecophon har 
sedan 1995 låtit miljömärka pro-
dukter med Svanen, och uppfyller 
därmed Nordisk Miljömärknings-
nämnds kriterier och krav vad gäller 
hela produktens livscykel.

arkitekt

lomar arkitekter

akustiksystem från ecophon

ecophon solo™
ecophon focus™ e

1995 började 
ecophon miljömärka 
produkter med 
svanen.
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Glasull tillhör det mest effektiva ljudabsorberande material som finns, och är 
huvudingrediens i ecophons akustikskivor.
 över 70% av basmaterialet består av återvunnet hushållsglas och återvunnen 
glasull. övriga procent utgörs av nytillverkat glas från naturliga råmaterial såsom 
sand och soda.

ecodrain™ pellets för dränering i samband med marktäckning av en deponi av ej återvinningsbart material såsom gipsrester, 
glas och stenull och bioaska. ecodrains förmåga att inte krossas i samband med utschaktningen gör att dränerings
egenskaperna bibehålls över tid. sedan täcks dräneringen med en geoduk och fylls på med lerjord som beväxes med ett 
fältskikt av örter.
 ett konventionellt dränskikt brukar bestå av stenkross från en råvara som måste brytas och som skadar miljön. 
stenkrossmassor är dessutom mycket tyngre än ecodrain, vilket medför en högre bränsleförbrukning vid transport till 
deponierna.

Byggmaterialbranschen måste förr 
eller senare ta sitt ansvar för att åter-
vinna alla uttjänta byggprodukter. 
Trä, metall och glas är exempel på 
material som är relativt enkla att ta 
hand om. Andra är svårare såsom 
gipsskivor, mineralull och alla de 
så kallade sammansatta ytmaterialen 
från väggar, tak och golv.

Glasull kan återvinnas

Ecophon, som utvecklar och mark-
nadsför akustiksystem för tak och 
vägg, vill nu visa vägen till att även 
glasull går att återvinna!

Genom pelletering av slip-, fräs- 
och sågdamm från produktionen 
skapas en ny produkt, EcoDrain™, 
som kommer till nytta i stället för att 
deponeras. Produkten komprimeras 
till en sjundedel av den ursprungliga 
glasullens volym och minskar där-
med också transportbehovet.

pellets för dränering

EcoDrain pellets, som alltså tillver-
kas av spill från glasull hos Eco-

phons tillverkningsanläggning, kan 
fungera som dränskikt vid dränled-
ningar, dränering i gasbrunnar, för 
uppsamling av svavelväte och som 
dränskikt vid återställning. Dräne-
ringsegenskaperna har visat sig så 
bra att produkten även ska kunna 
användas för flera andra liknande 
syften.

återvinn dagens akustiktak!

På sikt borde även deponering av 
uttjänta glasullsprodukter från riv-
ning och renovering vara ett minne 
blott. De akustiksystem som idag 
installeras, kan efter kanske tjugo 
år, med största sannolikhet att kunna 
återvinnas, nu när tekniken redan 
finns.

ecodrain™ – konsten att förvandla 
avfall till en ny produkt

Foto: Nicklas Rudfell Foto: Bertil Hagberg
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tidningen du har i handen fokuserar på en hållbar utformning av våra innemiljöer. 
vår strävan är att belysa innemiljön ur såväl ett funktionellt som ett estetiskt 
perspektiv – med människa, effektivitet och välbefinnande i centrum.

våra innemiljöer måste vara tänkta för att alla ska må bra. inte minst för våra 
små, där rumsakustiken är så avgörande för kommunikation, språkutveckling och 
talförståelse – grunden för framgång i livet.

vi vill ge dig kunskapen och råden du behöver för att fatta eller påverka rätt beslut 
i planeringen av kontor, skolor, förskolor, vårdlokaler, industrier, restauranger och 
andra miljöer där folk vistas, arbetar och kommunicerar.

du kan själv prenumerera på eCo – for sustainable design utan kostnad genom 
att gå in på www.ecophon.com/eco och fylla i dina uppgifter. om du känner 
någon annan som också kan vara intresserad av tidningen får du gärna föreslå en 
prenumeration, eller så kan du själv fylla i personens uppgifter. du kan när som helst 
säga upp din prenumeration.

är du intresserad av ta del av de tre tidigare utgåvorna av eCo – for sustainable 
design? Gå då in på www.ecophon.com och läs direkt på nätet eller tanka ner 
tidningarna som pdffiler.

alla läser  
eCo – for sustainable design

www.ecophon.com/eco


