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”Ljudet fungerar bra så länge 
ingen skriker!”

Viktor Åhlander Cevallos, 
projektledare SWECO Management
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Miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld
Undertak Ecophon Focus Ds med  
pålimmad Ecophon Advantage

Miljö- och kulturminnesmärkt mötesplats 
Swecos huvudkontor är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad 
Guld och tilldelades Sweden Green Building Councils 
miljöpris i kategorin ”Miljöbyggand – befintlig byggnad”. 
Swecohuset är kulturminnesmärkt (blåklassad). Fasaderna är 
skyddade och exteriören får inte förändras. 
Kontoret har ca 2000 arbetsplatser. Personalen arbetar 
aktivitetsbaserat och har inga fasta arbetsplatser. SWECOs 
konsulter arbetar mycket hos kunder och är ofta utanför 
kontoret. 
Mitt i kontoret finns vardagsrummet med en vacker trappa 
som leder upp genom ljusgårdens fyra våningar. Dagsljuset 
släpps in ovanifrån via lanterniner i taket. Trappan är en 
pulsåder som binder ihop byggnaden. Trappan fungerar 
som mötesplats och 299 personer kan stå i den på samma 
gång. Här ska spontana och oplanerade möten uppstå, 
precis som vid kaffemaskinerna

Ljud från trappan  
I trappan ska människor spontant träffas och prata med 
varandra. Här ska man kunna småprata, skoja och skratta. 
Trappans placering mitt i den stora ljusgården gör att ljudet 
kan spridas långa sträckor och riskera att störa människor 
som arbetar på entresolerna. Hårda material som glas, trä 

och stål riskerar att reflektera ljudet vilket skulle göra att ljudet 
färdas längre sträcka.

Minskad spridning av tal och skratt 
För att behålla rena och släta ytor har ett vitt akustiktak med 
smala skarvar valts, Ecophon Ds. Detta har kompletterats 
med en extra skiva ovanpå, Ecophon Advantage för att öka 
absorptionen vilken minskar den allmänna ljudnivån och 
minska ljudutbredningen. Detta tillsammans med mjuka mattor 
som dämpar stegljud från hårda klackar, stoppade möbler 
samt bokhyllor och andra möbler som diffuserar, slår sönder 
ljudet gör att det blir en behaglig ljudmiljö för denna arbets- 
och mötesplats!
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