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Tycker du som vi att folk inte längre behöver vistas i en dålig innemiljö? I så fall är det till dig 
som vi skriver.

Det vi vet är att det inte kostar mer att göra rätt från början, men att det blir så mycket 
dyrare att ångra sig och sätta in nödvändiga åtgärder och att kompromissa i efterhand. Vår 
avsikt är att ge dig de råd du behöver för att fatta rätt beslut och nödvändig kunskap för att 
kunna påverka planeringen av kontor, skolor, vårdlokaler, restauranger och alla andra lokaler 
där folk arbetar och vistas. Att må bättre, minska stressen och öka effektiviteten genom bättre 
innemiljö är frukten med framgång du kan skörda.

ECO – For Sustainable Design är tidningens titel, men sustainable – hållbar – design kan 
tolkas på olika sätt. För alla som jobbar med byggtekniska innemiljöfrågor innebär det bland 
annat:
1. Välj byggprodukter som är ofarliga att arbeta med och som inte emitterar giftiga ämnen 

till inneluften. Ingående material ska hålla hög kvalitet och man ska kunna visa att 
produkterna utgör en så begränsad påverkan på miljön som möjligt – allt från råvara, 
tillverkning, transporter, driftsskede och omhändertagande, med hänsyn till resursutvinning, 
energiåtgång, utsläpp och återvinning.

2. Hållbara system och produkter innebär att man valt material och teknik med tanke på att 
de ska vara anpassade till de verksamheter som lokalerna är menade för. 
Systemen ska också vara konstruerade för att hålla och effektivt fungera 
över tid utan onödigt underhåll.

3. Produkter och system ska vara logiska och lätta att arbeta med för att 
eliminera misstag och felaktigheter som kan uppstå under byggprocessen. 
Att göra om ett jobb eller ersätta produkter kostar pengar och tär på miljön.

4. Flexibla system innebär att man kan förändra en lokal utan att göra någon 
större åverkan på övriga byggnadsdelar och inredning.

5. Har man valt byggtekniska lösningar med största hänsyn till innemiljön och 
en leverantör som kan garantera utlovad funktion, behöver man inte riskera att 
lokaler och byggnader begränsar möjligheterna till välmående och effektivitet.

6. En snygg och genomtänkt estetisk lösning varar länge. Vackra material och sinnrika 
system, som ger projektörerna stor möjlighet att skapa och kombinera fritt, borgar för 
ett bra slutresultat och för helheten.

I kommande nummer av tidningen bjuder vi på mer kunskap om vad 
som menas med Sustainable Design och beskriver ämnet ur bland 
annat projektörernas synvinkel och deras betydelse och ansvar för 
framtidens samhällsbyggande.

Prenumerera utan kostnad genom att anmäla ditt intresse till oss. 
Och tipsa gärna någon annan som också kan få nytta av tidningen. 
Se baksidan.

Trevlig läsning!

Staffan Nilsson
Chefredaktör

planera för en hållbar innemiljö

stolen sjuan, formgiven av 
den världsberömde danske 
designern arne jacobsen 
1955, är den största succén i 
dansk möbelhistoria. stolen 
är ett bra exempel på vad 
hållbar design innebär, med 
en form som idag är 
populärare än någonsin.
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estetisk lösning varar länge. 
vackra material och sinnrika 
system, som ger projektörerna 
stor möjlighet att skapa och 
kombinera fritt, borgar för 
ett bra slutresultat och för 
helheten.”
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En bra ljudmiljö bidrar till en trygg, 
effektiv vård och välmående 
personal. Den blygsamma investeringen 
i en fungerande rumsakustik innebär en 
besparing av vårdkostnader som är 
mångdubbelt större än den ekonomiska 
insatsen.

Ljudkomfort i Läkande miLjöer

Har du tänkt på hur viktigt 
det är med en god ljudmil
jö för att vi människor ska 

må bra? Forskning visar ett tyd
ligt samband mellan god ljudmiljö 
och människors välbefinnande. Inte 
minst inom vårdsektorn är resul
taten entydiga – en bra ljudmiljö 
bidrar till att:
• Patienterna sänker sin förbrukning 
av smärtstillande läkemedel och att 
blodtrycket sjunker.
• Personalen mår bättre och känner 
att de orkar mer.

Tyvärr har ljuden blivit fler 
och ljudnivåerna avsevärt högre i 
”läkande miljöer” – det vill säga 
i sjukhus och andra typer av vård
lokaler. Ljuden bildas både av den 
moderna tekniska utrustningen och 
av människor som är i rörelse. Den 
negativa effekten förstärks av alla 
hårda material som ofta används i 

vårdlokaler. Hårda ytor och dålig 
ljudabsorption gör helt enkelt att 
ljuden studsar runt i rummet och stör 
såväl patienter som personal.

På sjukhus är en välplanerad 
akustisk miljö särskilt viktig efter
som den ökar välbefinnandet för 
personalen. Den förbättrar också 
sömnen och minskar stressen hos 
patienterna. En god ljudmiljö bidrar 
också till ökad integritet och säker
het.

sänk kostnaderna

Om en förbättrad ljudmiljö kan 
öka personalens trivsel och göra 
att patienter mår bättre kan det i 
slutänden leda till sänkta vårdkost
nader och en förbättrad ekonomi för 
sjukhusen. Forskningsresultat pekar 
på att vårdtiderna till och med kan 
bli kortare och återbesöken färre.

Det finns stora möjligheter att 
skapa en bra ljudmiljö om man pla
nerar för detta redan tidigt i bygg
processen, men man kan göra avgö
rande förbättringar även i befintliga 
byggnader.

room acoustic comfort™

Den senaste forskningen har visat 
att det går att anpassa rumsakustiken 
utifrån den ljudmiljö man vill ha, 
beroende på vilken verksamhet som 
bedrivs i lokalen. Room Acoustic 
Comfort beskriver de olika para
metrar som är nödvändiga för att 
uppfylla ljudkraven. I vårdlokaler 
är det viktigt att:
• Öka taltydligheten över korta 
avstånd. 
• Dämpa ljudnivån från bland annat 
medicinsk utrustning.

Väljer man ett heltäckande 

akustiktak med bästa ljudabsorp
tionsfaktor, klass A, får man en bra 
balans mellan tidiga och sena ljud
reflexer, vilket ökar taltydligheten 
och därmed taluppfattbarheten. En 
hög absorptionsfaktor i taket bidrar 
också till att sänka ljudnivån i rum
met. På köpet får man ett ”mjukare 
ljud” och därmed en mer avstres
sande och vilsammare miljö. 

Vill du veta mer om Room Acous-
tic Comfort? Välkommen in på 
www.ecophon.se.
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Dr. Michael Phiri , med titeln Senior 
Research Fellow, är forskare och 
lärare vid arkitektutbildningen på 
universitetet i Sheffield. 

Här intervjuas han av Ecophons 
Marc Janssen efter sitt föredrag på 
akustikerkonferensen i Paris 2008. 
Dr. Phiri, som under flera år forskat 
i vårdsektorns innemiljöproblematik, 
har skapat verktyg för att kunna 
mäta hur bra eller dålig innemiljön 
är på sjukhus – allt för att kunna 
förbättra befintliga anläggningar 
eller bygga rätt från början. Hans 
insikt om rumsakustikens betydelse 
kom väl till pass under den interna
tionella akustikerkonferensen, där 

han var en av föredragarna. Så här 
säger han under den efterföljande 
intervjun:

”Det verkar som om ljudmiljön 
bara blir sämre och sämre på våra 
sjukhus. Det beror på att verksam
heten idag är annorlunda än förr, 
och ljudet har därmed fått större 
betydelse – på gott och ont. Samti
digt bygger man inte dagens sjuk
hus med hänsyn till att begränsa 
bullret.

Jag tror att det behövs mer forsk
ning och fler undersökningar för att 
finna vägar för att kunna kontrollera 
ljudet. Tänk på att sjukhusen som 
vi bygger idag kommer att påverka 

vårdkvaliteten under lång tid fram
över – 20, 30, ja kanske i 40 år! 

Vi måste helt enkelt få patien
terna att må bättre under vården och 
sova bättre för att kunna minska 
vårdtiderna.”

operationssalar, intensivvårdsrum, sköterskerum och mottagningsrum, laboratorier, reception 
och korridorer. överallt där människor vistas är en bra ljudmiljö en nödvändighet.

Forskare dömer ut ljudmiljön på våra sjukhus
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University College London 
Hospital är ett av 
Storbritanniens största 
sjukhus. hygieniska krav 
och kraven på en god 
ljudmiljö avgjorde valet 
av akustiktak.

Hälsosam innemiljö för bot ocH bättring

Att man valde just ljudab
sorbenter från Ecophon 
berodde på de höga kraven 

i en sjukhusmiljö, enligt arkitekt 
Roger Coleman på Llewelyn Davies 
arkitektkontor i London.

Även egenskaper såsom brand
säkerhet, låga partikelemissioner, 
rengörbar yta som tål desinficering, 
och att materialet inte är klassificerat 
som cancerogent, avgjorde beslutet. 
Detta, tillsammans med de högvär
diga rumsakustiska egenskaperna, 
medförde att det installerades över 
40 000 kvadratmeter akustiktak i den 
75 000 kvadratmeter stora sjukhus
byggnaden. 

I patientrum, rum för undersök
ning och behandling och i labo
ratorier med hygieniska krav och 
andra utrymmen sitter akustiktak 
från Ecophon.

det prestigefyllda sjukhusprojektet i centrala 
London har uppförts av ett konsortium av 
byggentreprenörer i samarbete med arkitekt
firman Llewelyn davies. projektet är privat
finansierat och staten går in som hyresgäst.  
ett hundratal sjukhus i storbritannien, med 
samma upplägg, är planerade eller har 
påbörjats.

höga funktionskrav och nödvändigheten med effektiv ljudabsorption avgjorde valet 
av akustiktak i university college London hospital.

akustiktak från ecophon

ecophon hygiene™ meditec a
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klass a i taket är alltid ett gott val

Effekten av ett akustiktak hänger nära samman med dess ljudabsorptions
klass. Välj ett i klass A, den bästa ljudabsorptionsklassen, som kortar efter
klangstiden, sänker ljudnivån och minskar ljudutbredningen.
 Målet med bullerstudien vid intensivvårdsavdelningen (artikeln här intill) har 
inte varit att studera faktorer som påverkar rumsakustiken, till exempel under
taket och den övriga fysiska miljön.

Buller på intensivvård passerar 
normer från Who
På en intensivvårdsavdelning behö
ver de svårt sjuka patienterna ett 
stort mått av lugn och ro.

Men hur goda är de möjlighe
terna, egentligen? 

Det frågar man sig efter en bul
lerstudie gjord på en intensivvårds
avdelning vid Sahlgrenska Univer
sitetssjukhuset i Göteborg.

Den här avdelningen påminner 
troligen om många andra av samma 
slag vad gäller verksamheten, men 
också hur lokalerna är utformade. 
Golven har linoleummattor, väg
garna är av gips, och i taket finns ett 
nedpendlat akustiktak (i detta fall av 
okänd ljudabsorptionsklass).

Bullerstudien gjordes under totalt 
5 dygn. 

Den visar att ljudnivån i genom
snitt låg 20 decibeltal över världs
hälsoorganisationen WHO:s rikt
linjer1. 

Omräknat till den faktiska upp
levelsen av ljudet, kan man tala om 
drygt fyra gånger så hög ljudtrycks
nivå. 

Brist på tid för vila 

Av ännu större betydelse är att 
studien visar hur medeltiden för 
perioder av återhämtning (lägre 
ljudnivåer) 2 uppgick till endast 9 
minuter under dagen och 13 minu
ter nattetid.

Ser man på motsvarande medel
tid för perioder fria från maximala 
ljudnivåer (LpAmax understigande 
55 dB under 5 minuter) var dessa 
10 minuter dagtid och 8 minuter 
under natten. 

Antalet sådana perioder varierade 
mellan 1 till 4 under dagen, och 8 
till 10 under natten. 

WHO rekommenderar en maxi
mal ljudnivå på 40 dB(A) och tidi
gare studier av friska personer visar 
att sömnen kan störas från maximala 
ljudnivåer över 45 dB(A). 

– Vi vet relativt lite hur patienter 
som har fått lugnande medel påver
kas, säger projektledaren, docent 

den avancerade medicinska apparaturen avger många 
ljudliga alarm, vilka bidrar till ökad ljudnivå och stress.

1. Studien visar att ljudnivån låg på i genomsnitt mellan 53 och 58 dB (LpAeq), beroende på 
tidpunkt under dygnet. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar en genomsnittsnivå 
på 3540 dB, beroende på typ av vårdrum.

2. LpAeq understigande 50 dB under mer än 5 minuter. 

Kerstin Persson Waye, Arbets och 
miljömedicin vid Sahlgrenska aka
demin, Göteborgs universitet. 

– Tidigare studier har visat att 
sömnen är fragmenterad under vis
telse på intensivvård, men många 
faktorer spelar här in. För att öka 
kunskapen analyserar vi i en pågå
ende studie hur olika fysiologiska 
parametrar så som hjärtfrekvens 
och blodtryck påverkas av ljuden 
på intensivvården. 

personalen stressas

I studien uppger samtidigt persona
len att man upplever ljudmiljön som 
stressande. Bland annat förekommer 
många och oregelbundna alarmsig
naler från medicinsk apparatur.

– Vi kommer att studera perso
nalens hälsa och störning av buller 
närmare, påpekar Persson Waye.

Hon menar att det finns en peda
gogisk poäng med att visa på hur 
liten medeltiden är för tysta eller 
återhämtande perioder, jämfört med 
att prata om en genomsnittlig ljud
nivå.

För att få en bättre ljudmiljö och 

minska stressen, kan personalen 
tänka sig att pröva kompletteran
de teknik för att bli varse larm, till 
exempel visuella eller vibrerande 
signaler.

– Jag är övertygad om att allt 
eftersom kunskapen ökar om hur 
patienter och personal påverkas så 

kommer även ljudmiljön att bli en 
viktig faktor i vården, säger Kerstin 
Persson Waye.

projektledare kerstin persson 
Waye.

1. Ljudabsorptionsklass A

2. Ljudabsorptionsklass B
3. Ljudabsorptionsklass C

4. Ljudabsorptionsklass D

5. Ljudabsorptionsklass E

6. Oklassificerad

αp Praktisk ljudabsorptionsfaktor

Ljudfrekvens, Hz
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På senare år har man gjort stora 
satsningar på att bygga ut och för
bättra sjukvården i Ryssland. För att 
minska risken för smitta ställer man 
höga krav på att lokalernas ytmate
rial ska kunna tvättas med klorerade 
rengöringsmedel.

Efter ett otal tester kunde man 
kon statera att man funnit lös ningen  
– ljudabsorbenter och akustiktak 
som håller måttet! Ryktet om att 
produkterna tål klor sprider sig nu 
bland de ryska sjukhusen, som ring
ar på vattnet.

ryska sjukhus  
med hygien  
i första rummet

Municipal Clinical Hospital Botkin  
i Moskva är ett av de ledande 
medicinska centra i Ryssland och 
Europa.
 Den nya klinikbyggnaden, som 
invigdes i mars 2007 av Moskvas 
borgmästare Jurij Luzhkov, med 
sammanlagt 90 000 kvadratmeter, 
har 800 patientplatser.
 Kliniken som är utrustad med 
senaste teknik, är inte bara ett 
sjukhus utan spelar också en viktig 
roll inom medicinsk forskning och 
utveckling.
 Det nya sjukhuset blev vinna
ren i den ryska tävlingen “Bästa 
projekt 2006 för investeringar och 
byggande”.

 Efter en rad av tester lyckades 
man till sist hitta ett akustiktak, 
Ecophon Hygiene Meditec, med en 
yta som kunde klara de högt ställda 
kraven på rengöring med klorerade 
rengöringsmedel på de medicinska 
avdelningarna. Även receptionen 
och korridorerna är utrustade med 
akustiktak av bästa ljudabsorptions
klass (A).

Det ryska barnsjukhuset Emergency 
Children’s Surgery and Traumato-
logy bildades 2003 när ”Barnsjuk
hus nr 20” byggdes om och fick en 
tillbyggnad med nya lokaler. Sjuk
huset har sina rötter i 1800talets 
Moskva.
 Verksamheten har en unik veten
skaplig inriktning med praktisk till
lämpning där man behandlar barn 
med såväl akuta kirurgiska sjukdo
mar som traumatiska skador.
 Efter de goda resultaten från tester 
(se sjukhuset till vänster) där akus
tiktaken visade sig tåla rengöring 
med klor bestämde man sig även 
här för att endast det bästa var bra 

nog. Man valde därför akustik
taket Ecophon Hygiene Meditec i 
de medi cinska avdelningarna, för 
att klara hygienkraven. Men även i 
korridorer och hallar sitter tak från 
Ecophon, en suverän lösning för att 
rädda ljudmiljön i bullriga lokaler.

arkitekt

Leonova marina mikhailovna

akustiktak från ecophon

ecophon hygiene™ meditec a
ecophon gedina™ a
ecophon Focus™ d 
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Takbyte sänkte ljudnivån på hjärtintensiven
För den redan hårt ansträngda per
sonalen på Karolinska Universitets
sjukhusets hjärtintensiv avdelning 
har bullret varit ett plågoris. 

På bara några eftermiddagstim
mar byttes det gamla undertaket 
ut mot ett riktigt akustiktak. Ljud
nivån sjönk påtagligt och ljudut
bredningen minskade – även om 
efterklangstiden var fortsatt ungefär 
densamma.

Att ta livsviktiga beslut är vardag 
för personalen på intensivvårdsav
delningen (IVA) vid Thorax, Karo
linska Universitetssjukhuset i Solna. 
En arbetssituation som knappast 
underlättades av att en av salarna, 
sal 5, hade en ljudmiljö som var 
långt ifrån någon önskedröm för 
en arbetsplats. Apparatljud men 
också spring på salen och i korri
doren utanför bidrog till ett besvä
rande buller.

teknik räddar  – och stör

Salen har fyra vårdplatser, här 
trängs patienter och personal med 
komplexa apparater som pumpar, 
koldioxidmätare och respiratorer. 
Varje enskild enhet i apparaterna har 
en livsviktig funktion för att vårda 
och rehabilitera de sjuka patienterna 
som till största delen har genomgått 
öppen hjärtkirurgi. Som kortast lig
ger man här ett dygn, medan vissa 

patienter stannar upp till en månad, 
ständigt övervakade av avancerad 
medicinsk teknik som i sin tur kon
trolleras av specialutbildad personal. 
Läkare och sköterskor som varje 
stund på dygnet lyssnar efter larm
signaler från apparaturen.

– Runt trettio olika signaler från 
en enda vårdplats, så mycket måste 
vi vara observanta på och beredda 
att reagera på, förklarar man från 
personalens sida.

Bullret på salen gjorde det svårt 
att kommunicera – ”man höjer rös
ten”, och bidrog till att man också 
bland annat känt sig spänd och fått 
huvudvärk.

Byte märktes direkt

Vid en inspektion som gjordes av 
Arbetsmiljöverket, kröp det fram att 
missnöjet med ljudmiljön på sal 5 
var både stort och utbrett.

I ett försök att få bukt med pro
blemet genomfördes – i samråd med 
Thorax IVA, Arbetsmiljöverket och 
fastighetsbolaget Locum – ett byte 
från det tidigare hårda undertaket 
till ett akustiktak av ljudabsorptions
klass A. På bara några timmar var de 
gamla takskivorna borta och det nya 
akustiktaket på plats i det befintliga 
bärverket.

Ljudnivån och ljudutbredningen 
med det tidigare undertaket respek

tive det nya akustiktaket mättes upp. 
Inte minst de olika efterklangsti
derna noterades.

Efterklangstiden används ofta 
som ett mått på ljudmiljön. Sänkt 
efterklangstid anses vara detsamma 
som minskade ljudnivåer, och vice 
versa. 

Men i fallet sal 5 på Thorax IVA, 
står det klart att sanningen är en 
annan: efterklangstiden var i stort 
sett densamma efter takbytet – sam
tidigt som ljudnivån sänktes med 
3 dB(A)! Parallellt med detta redu
cerades ljudutbredningen påtagligt. 
Vid till exempel 3,8 meters avstånd 
från den konstantljudkälla (”ljudge
nerator”) som användes vid testet, 
sjönk ljudnivån med 3–4 dB(A) efter 
bytet till akustiktak klass A – en 
tydligt märkbar skillnad! 

I en sal med flera vårdplatser, kan 
alltså såväl ljudutbredningen som 
ljudnivån minskas med rätt ljudab
sorbenter, vilket bör bidra till att 
skapa en bättre ljudmiljö för patien
ter och personal.

efterklangstid otillräckligt

Vad gäller sanningen i fråga om 
bullernivåer kontra efterklangstid, 
hänger nivån på ljudet också sam
man med det så kallade diffusa ljud
fältet. Det vill säga ljudutbredningen 
som uppstår när möbler och annan 

inredning reflekterar ljudenergin i 
tusen och en olika riktningar. När 
man enbart mäter efterklangstiden, 
fångas inte det diffusa ljudet upp. 
Genom att också räkna med dessa 
ljud, får man en mer komplett bild 
av ljudmiljön.

För att hantera nivån på det dif
fusa ljudet – och detta är den spring
ande punkten när man diskuterar 
val av akustiktak – spelar ljudab
sorptionsklassen på ljudabsorbenter 
en avgörande roll. När det diffusa 
ljudet når undertaket, är det viktigt 
att ljudabsorbenterna är av högsta 
ljudabsorptionsklass (klass A) för att 
sänka ljudnivån. Detta visas klart av 
gjorda mätningar.

vad tyckte då personalen om 
sin ”nya” arbetsmiljö?

Efter att ha frågat läkare och skö
terskor, sammanlagt ett tiotal perso
ner, skymtade en försiktig optimism 
fram. Någon tyckte sig ha märkt att 
ljudet känns mer dämpat, medan 
en annan hävdade att det verkar 
som om man inte höjer rösten lika 
mycket som förr. En person, som 
använder hörapparat, talade om en 
tydlig skillnad: ”Tidigare var det 
bara kaos när jag vistades på sal 5, 
nu är det bättre och tystare.”

det gamla undertaket monterades bort på sal 5  
och ersattes … 

… med akustiktak klass a som fick ljudnivån att sjunka med  
3 dB(a) och ljudutbredningen att minska rejält.
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Från 78 dB till 69 dB – nästan en 
halvering av det upplevda ljudet.  
Och mer än en halvering av efterklangs
tiden. Detta var resultatet efter att 
akustiktaken kommit på plats.

InG DIrect call centre I mIlano

Projekt Metroqubo. Foto: Marco Banfi
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akustiktak från ecophon

ecophon master™ solo s

snabbt och enkelt 
monterades de frihängande 
ljudabsorberande enheterna 
över arbetsplatserna på  
iNg direct call centre. Nu 
mår personalen mycket 
bättre och får en rimlig chans 
att utföra sina arbets
uppgifter utan onödigt buller 
från omgivningen.

Före de rumsakustiska åtgärderna uppmättes en efterklangstid i 
lokalen på 3,48 sekunder, vilket anses som mycket störande för 
kommunikationen. Den höga ljudtrycksnivån som uppmättes, 78 dB(A), 
skapar inte bara stress och försämrar taluppfattbarheten, den kan även 
öka risken för temporär hörselnedsättning.

Efter att akustiktaken monterades sänktes efterklangstiden till  
1,64 sekunder och ljudtrycksnivån sjönk till 69 dB(A), alltså med hela  
9 dB, vilket uppfattas nästan som en halvering av ljudet! Mätningarna 
genomfördes med samma antal operatörer, 50 personer, i lokalen vid 
bägge tillfällena.

efterklangstid är ett mått på den tid det tar för ett tillfört ljud att 
minska med 60 dB i ett rum, efter det att ljudet stängts av. Med andra 
ord hur lång tid det tar för det ljudeko som då bildas, att klinga av.

efterklangstiden bestäms av:
•	Mängden	ljudabsorption	och	var	den	är	placerad	
•	Mängden	och	placeringen	av	ljudspridande	objekt	så	som	möbler,	

hyllor med mera
•	 Rummets	storlek	och	form

Ljudnivån bestäms väsentligen av mängden ljudabsorption

taltydlighet bestäms väsentligen av:
•	 Tidiga	ljudreflexer	i	förhållande	till	sena	
•	 Bakgrundsljudet

efterklangstid före och efter akustisk design

Personalen hade stora svårig
heter att koncentrera sig på 
kundernas förfrågningar, då 

man ofta stördes av medarbetarnas 
samtal, på den internationella bank
koncernen ING Direct och deras 
call centre i Milano. Orsaken var 
höga ljudtrycksnivåer och den långa 
efterklangstiden.

På en yta av drygt 2 300 m2 öppen 
planlösning samsas upp till 100 ope
ratörer som oupphörligen svarar i 
telefon och tar emot förfrågningar 
från bankens kunder.

utan avbrott

Efter preliminära ljudmätningar 
beslutade man sig: ljudmiljön måste 
åtgärdas! Men inte till vilket pris 
som helst – och snabbt skulle det 

gå – då verksamheten i lokalen inte 
fick störas i onödan.

Lösningen blev frihängande 
akustiska enheter som pendlades 
ned från det befintliga rastertaket, 
ovan arbetsplatserna. På så vis fick 
man en effektiv lösning till ett lågt 
pris utan ingrepp som annars skulle 
medföra produktionsavbrott.

imponerad akustiker

Akustikern Gianpiero Majandi på 
Studio Majandi, som utförde de 
akustiska mätningarna, är själv över
raskad över resultatet:

– Tänk att det går att sänka efter
klangstiden till mindre än hälften 
med hjälp av frihängande ljudab
sorbenter – och att slippa bygga om 
hela lokalen.
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Många vantrivs i öppna kontor. Buller 
är en orsak. ”rumsakustiska mått för 
öppna planlösningar” är ett aktuellt 
projekt som ska ändra på detta.

I öppna kontor ska kommunika
tionen flöda fritt, samtidigt som 
varje medarbetare ska kunna 

jobba ostört.
Ett förföriskt mål som gång på 

gång visar sig vara svårt att uppnå. 
Andras prat är det som de flesta störs 
av och klagar på.

En orsak till att ljudmiljön ofta är 
dålig, har varit de bristfälliga mät
metoder som använts för att kontrol
lera rumsakustiken. 

Det handlar om traditionella mät
ningar där man utgår från kubforma
de rumsgeometrier med god sprid

ning av ljudenergin (diffusion). 
Men i öppna kontor är förut

sättningarna totalt annorlunda: till 
exempel är geometrierna komplexa 
liksom ljudutbredningen, ljudfältet 
är icke diffust och i dessa miljöer 
finns också många ljudkällor. 

Trots det används oftast de tradi
tionella mätmetoderna.

pionjärarbete

”Rumsakustiska mått för öppna 
planlösningar” är ett projekt som 
har stöttats av NICe, Nordic Innova

tion Centre, Nordiska Rådets organ 
för att hjälpa innovativa och kun
skapsintensiva företag. 

Projektet har drivits av Ecophon 
som samarbetat med ÅFIngemans
son, expert inom ljud och vibratio
ner, och docent Mats Nilsson, som 
arbetar med frågor om ljud och psy
kologi vid Stockholms universitet.

Det är ett ovanligt projekt efter
som det är något av ett pionjärarbete 
för att nå fram till det mest korrekta 
sättet att mäta rumsakustik i kon
torslandskap. 

Samtidigt är det efterlängtat då 
den ofta bullriga ljudmiljön i öppna 
kontor får människor att må dåligt 
(se artikel om studie från Australien, 
sidan 15).  

Hur man konkret tar itu med det 
öppna kontorets två största utma
ningar – att sänka ljudnivån och få 
ljudtrycksnivån att falla snabbt – är 
ett av projektets viktigaste resultat 
(se tabell 1).

Med rätt absorbenter på rätt plats, 
kan man kort sagt sitta närmare var
andra. 

Väljer man att se det hela krasst 
ekonomiskt, går det att utnyttja kon
torsytan ännu effektivare.

Men framförallt handlar det om 
att kunna skapa en arbetsmiljö med 
bättre rumsakustik och som är mer 
trivsam.

Det som också gör NICeprojek
tet unikt är att projektet bygger på 
omfattande studier av fem öppna 
kontor och deras rumsakustik, samt 
att man dessutom har låtit persona
len svara på omfattande enkäter om 
hur ljudmiljön upplevs. 

Kontoren som undersöktes var 
Dicentia i Köpenhamn (distributör 
av digitalmedia), två avdelningar 
hos energibolaget Vattenfall i Stock
holm, oljebolaget Statoil i Stavanger, 
Norge, samt Finlands Byggnadsin
genjörsförbund i Helsingfors. 

två kontor fick ny akustisk 
design

I två av kontoren – Dicentia och 
en avdelning på Vattenfall – visade 
det sig att ljudmiljöerna var mycket 
kritiska.

Dessa akustikbehandlades med 
bland annat akustiktak, frihängande 
ljudabsorberande enheter och vägg
absorbenter. De projektansvariga 
kunde sedan jämföra mätresultat och 
enkätsvar före och efter akustikbe
handlingen.

Några mät respektive enkätresul
tat framgår av tabellerna 1 och 2.

i utrymmen där man samlas förbättras ljudmiljön betydligt 
med hjälp av väggabsorbenter.

Ny desigN av rumsakustik ökar trivselN i öppNa koNtor



13

DL2 beskriver hur ljudtrycksnivån avtar med avståndet, medan DLf 
visar ljudnivåsänkningen. Av tabellen framgår att rätt rumsakustisk 
design dels får ljuden att klinga av snabbare, dels sänker ljud
nivån. I båda fallen handlar det om faktorer som har en avgörande 
betydelse för rumsakustiken och trivseln i ett öppet kontor.

Före 
akustisk 
design

Efter 
akustisk 
design

Andel som tyckte att ljudmiljön  
allmänt var dålig

40% 10%

Andel som tyckte att ljudmiljön  
allmänt var mycket dålig

20% 0%

Andel som tyckte att ljudmiljön var 
dålig vad gällde att bli störd av 
andras konversation

36% 30%

Andel som tyckte att ljudmiljön var 
mycket dålig vad gällde att bli störd 
av andras konversation

43% 0%

Före akustisk design

Kontor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Efter akustisk design

Kontor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

tabell 2. 
exempel på enkätsvar vid vattenfall

tabell 1. 
rumsakustiska mätningar

Frihängande ljudabsorberande enheter gör att man blir mindre störd av omgivningen 
samtidigt som ljudtrycksnivån sjunker.

Fortsättning på nästa sida

Fo
to

: B
jö

rn
 S

un
de



14

I strävan att skapa effektiva kontor 
bygger många organisationer öppna 
kontor idag. Fördelen är en snabb 
och enkel kommunikation mellan 
människor och en flexibilitet att 
kunna anpassa kontoret efter före
tagets arbetssätt.

Ett öppet kontor speglar också 
företagets mentalitet och de värde
ringar man står för. Kontorsbygg
naden är ett verktyg för företag att 
profilera sig, där även ljudet har en 
stor betydelse.

En god ljudmiljö handlar inte bara 
om att ta bort ljud. Ljud består ju av 
både information, som är positiv 
– och buller, som är oönskat. Det 
är alltid lyssnaren som avgör vil
ken kategori ett ljud tillhör. Ju mer 
komplexa arbetsuppgifter man ska 
utföra, desto större inverkan har en 
störande ljudmiljö på resultatet.

När man frågar människor i öppna 
kontor vad de upplever som mest 
störande brukar man få svaret ”män
niskor som pratar”. Samtidigt är det 
just detta som människor uppfattar 
som mest positivt i en kontorsmiljö 
– att kunna kommunicera med sina 
arbetskamrater.

room acoustic comfort™

Ecophon, som är ett ledande företag 
inom rumsakustiken, deltar i interna
tionell forskning och i utvecklingen 
av nya ljudstandarder. Det är främst 
tre faktorer som är viktiga att ta hän
syn till för att positivt kunna påverka 
ljudmiljön; människorna, rummet 
och aktiviteten i rummet. Detta 
kallas för Room Acoustic Comfort, 
Ecophons koncept för hur man ska
par god ljudkomfort inomhus. Det 

gäller att stödja de positiva ljuden 
och minimera de negativa för att 
människor ska fungera och må bra 
på sin arbetsplats.

delta i seminarier

För att skapa en god ljudmiljö 
i öppna kontor bör man möblera 
akustiskt, minska ljudutbredningen 
i rummet och se till att det finns 
enskilda rum för koncentration.

Och inte minst – lära oss hur 
man beter sig akustiskt i ett öppet 
kontor.

Ecophon anordnar seminarier och 
utbildningar och kan också hjälpa 
dig genom att planera och projektera 
en god ljudmiljö. Du är välkommen 
att höra av dig till Ecophon för att 
kunna delta när tillfälle ges.

Avdelningen på Vattenfall är en help
deskfunktion dit företagets anställda 
ringer för att få hjälp via telefon med 
ITproblem. Här sattes också nya 
kontorsskärmar upp. På avdelningen 
sjönk andelen som var missnöjda 
med den allmänna ljudnivån från 
60 till 10 procent efter att kontoret 
fått ny rumsakustisk design. 

– Då ska man veta att det normalt 

är godkänt om tjugo procent inte är 
nöjda med ljudmiljön, påpekar tek
nologie doktor Erling Nilsson, som 
är akustiker och en av dem som har 
arbetat med NICeprojektet.

påverkar ny standard

Erling Nilsson berättar att projektet 
har fått en kommande ISOstandard, 

33823, att ändra namn från ”open 
plan spaces” till ”open plan offi
ces”.

– Målet med NICeprojektet är 
att skapa miljöer för både arbete 
och kommunikation, där arbetsgrup
perna inte stör varandra. Vi kallar 
det Room Acoustic Comfort™, säger 
Erling Nilsson.

kortfakta om Nice och rumsakustiska 
parametrar:

Projektet omfattade följande moment:
1. Mätning av rumsakustiska parametrar och enkätundersökning 

före/efter åtgärd.
2. Analys.
3. Förslag på lämpliga parametrar och mätmetodik för att 

bedöma den akustiska miljön i storrumskontor. 

Följande rumsakustiska parametrar ingick i undersökningen:
•		Efterklangstid	T20,	T30	och	EDT	(ISO	3382-2)
•		Taluppfattbarhet	STI	(EN	60268-16:2003)	
•		Privacy	index	PI	enligt	ASTM	E	1130-02e1
•		Rate	of	special	decay	DL2 (ISO 14257:2001)
•		Ljudnivå	från	rundstrålande	högtalare	med	konstant	uteffekt

strategier för en bättre ljudmiljö

Förstärkt ljudabsorption i korridortaket och kontorsskärmar 
som begränsar ljudutbredningen mellan arbetsplatserna på 
vattenfall.

Fortsättning från föregående sida

Foto: Björn Sunde
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Att gå över till öppna kontor är en 
trend över hela världen. Men effek
ten av den är att folk mår dåligt. 
Det slår en unik forskarrapport från 
Australien fast. 

Den pekar på ett skriande behov 
av åtgärder för att förbättra ljudmil
jön – för sådana finns det gott om.

 – Hur tänker arbetsgivarna ta 
itu med detta, undrar nu dr Vinesh 
Oommen, som sammanställt rap
porten.

Bevisen för att folk ofta mår 
dåligt på öppna kontor är förkros
sande. Det står klart efter att veten
skapsmän i Australien har bestämt 
sig för att gå igenom studier från 
hela världen. Man konstaterar att 
övergången till öppna kontor leder 
till att produktiviteten sjunker och 
stressen ökar. 90 procent av studi
erna visar på negativa följder av 

ohälsa i öppna kontor chockar forskare

råd för en hälsosammare och effektivare arbetsplats.

•	 Sätt	stopp	för	ljudutbredningen	över	stora	ytor.
•	Använd	effektiva	akustiktak	(ljudabsorbtionsklass	A),	och	komplettera	gärna	också	med	ljudabsorberande	

frihängande enheter.
•	 Skärma	av	med	till	exempel	glasväggar	mellan	projektgrupper	och	arbetsenheter.
•	 Placera	arbetsplatser	med	liknande	arbetsuppgifter	intill	varandra.
•	 Satsa	på	ljudabsorberande	möbler	och	skärmväggar.
•	 Se	till	att	golvbeläggning	och	väggbeklädnad	bidrar	till	att	dämpa	ljudet.
•	 Placera	tekniska	apparater	som	bullrar	i	ett	eget	rum.
•	Med	god	ljuddisciplin	kommer	man	en	bra	bit	på	vägen:	längre	samtal	hålls	lämpligen	i	frizoner	som	

bullerfria (tysta) rum och caféutrymme. 
•	Man	ska	förstås	inte	ropa	tvärs	över	rummet,	utan	går	fram	till	den	man	vill	prata	med.	Trådlösa	telefoner,	

gärna inställda på vibratorsignal, välkomnas garanterat av alla!

dr vinesh oommen är chockad och menar att det behövs 
krafttag från arbetsgivarnas sida för att komma till rätta 
med bullerproblemen i öppna kontor. 

beslut runt detta, speciellt inte i den 
finansiella kris som vi har i dag. 

akustiktak saknas ofta

Enligt Vinesh Oommen saknades 
akustiktak i ungefär 70 procent av 
kontoren.

– Även i de resterande konto
ren klagade personalen på andras 
telefonsamtal, ringsignaler, prat 
och kopieringsmaskiner och annat 
buller.

– Självklart är god rumsakustik 
viktig, påpekar han för ECO, men 
tillägger att han är tveksam till att 
bullerproblematiken trots allt går 
att lösa. 

I takt med att det byggts allt fler 
öppna kontor, har efterfrågan ökat 
på bullerdämpande åtgärder.  Först 
och främst gäller det att ha ett bra 
heltäckande akustiktak.

Nedan hittar du några av de vik
tigaste och bäst fungerande åtgär
derna.

att välja kontorslandskap i stället 
för cellkontor.

irritation och fler slutar

Dr Vinesh Oommen, forskare vid 
Institute of Health and Biomedical 
Innovation Queensland University 
of Technology, har författat rap
porten. 

– Jag är chockad av resultaten!
Rapporten visar på höga stress

nivåer, personliga konflikter, höjt 
blodtryck och snabb personalom
sättning. Privatlivet förloras, de 
anställda tycker att man tappar sin 
identitet. Koncentrationen försämras 
och produktiviteten sjunker. Sam
tidigt ökar personalomsättningen, 
visar de australiensiska vetenskaps
männens genomgång av det globala 
materialet. 

Vinesh Oommen är pessimistisk 
när han funderar över vad arbetsgi
varna tänker göra åt problemet.

– Att förändra kontorsmiljöer 
kostar mycket. Ur ett affärsmässigt 
perspektiv tror jag inte att arbetsgi
varna är beredda att ta några snabba 

Foto: Sharon Thompson
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En stor polsk undersökning visar att 
många föräldrar inte känner till att deras 
barn har svåra problem med hörseln. 
I skollokaler är ljudabsorbenter viktiga 
för att dämpa skadligt buller.

Det finns ett talesätt som säger 
att ”dålig hörsel är ett pro
blem som inte syns”. 

Nu har man fått ett alarmerande 
kvitto på detta i Polen, där över 
80 000 sjuåriga skolbarn har fått 
sin hörsel undersökt. Samtidigt kon
trollerades hörseln hos över 12 000 
i åldrarna åtta till tolv år.

Resultaten avslöjar att var femte 
barn har problem med sin hörsel.

I gruppen med svårast hörselpro
blem, 7 710 barn, visar det sig att 60 
procent av föräldrarna inte känner 

till problemen. Och vet inte föräld
rarna om att deras barn hör dåligt, 
så känner naturligtvis inte heller 
skolornas personal till detta. 

– Undersökningarna gjordes för 
att upptäcka hörselproblem. Ett 
annat skäl var att öka den allmän
na kunskapen om medicinska och 
sociala konsekvenser av långvariga 
problem, kommenterar professor 
Henryk Skarżyński, chef för IPPH, 
Institute of Physiology and Patho
logy of Hearing, i Warzawa.

IPPH ansvarade för undersök

DOLDA HÖRSELPROBLEM HOTAR SKOLARBETE  

IPPH:s studie genomfördes i samarbete med Multimedia Systems 
Department, Gdansk University of Technology, Hearing Impaired and Deaf 
Persons´ Friends Association Board of Hearing Pathophysiology, Speech 
and Communication Disorders of Polish Academy of Sciences.
 Undersökningen gick ut på att kontrollera dels hörtröskeln i området  
250 – 8 000	Hz,	dels	hur	hjärnan	hanterar	upplevda	ljud,	samt	att	man	
också spelade in de undersökta barnens tal.  
 Förutom att undersöka förekomsten av hörselproblem och sprida kunskap 
om dessa problem och höga ljud, har syftet också varit att erbjuda 
behandling till de drabbade.
 På sikt ska undersökningen bidra till att utveckla möjligheter att erbjuda 
tidiga och regelbundna medicinska insatser till hela befolkningen. 

professor andrzej Czyżewski 
från ipph:s vetenskapliga 
råd.

professor henryk Skarżyński, 
chef för ipph.

ningen som gjordes under perioden 
mars–juni 2008 i sju östliga provin
ser med sammanlagt över 40 procent 
av Polens befolkning.

Den stora undersökningen omfat
tade nästan 90 procent av alla 
grundskolor i provinserna, närmare 
bestämt 5 701 stycken.

Man har dessutom undersökt 
20 000 tolvåringar i huvudstaden 
Warzawa.

raster ger tinnitus

I båda grupperna uppger var tredje 
skolbarn att man har problem med 

tinnitus – ringningar, pip eller andra 
oljud i öronen. 

I några Warzawaskolor uppmätte 
en pilotstudie, gjord 2006, ljudnivåer 
på mer än 100 dB under rasterna. 

– Detta är den mest sannolika orsa
ken till tillfällig och kronisk tinnitus, 
menar Skarżyński.

Man har också noterat att förmå
gan att uppfatta ljud minskade efter 
rasterna – en 30minutersrast kunde 
försämra perceptionsförmågan i upp 
till ett par timmar. 

TTS (Temporary Threshold Shift) 
kallas fenomenet, vilket innebär att 
tröskeln för att uppfatta ljud tillfäl
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höga ljudnivåer under rasterna påverkar negativt förmågan 
att uppfatta tal under efterföljande lektioner.
 – rumsakustiken i klassrum och korridorer är en central 
faktor, som man alltid bör ta med i beräkningen, påpekar 
professor andrzej Czyżewski.
 Bilden visar en skolkorridor med ett akustiktak som 
dämpar ljudtrycksnivån och minskar ljudutbredningen.

ligt höjs. Något som bland annat 
lyssnandet i bärbara CD och MP3
spelare också kan orsaka. Den typen 
av lyssnande visar sig även bidra till 
permanenta problem med hörseln. I 
dag talar man om Ipodöra.

TTS uppmärksammas också i 
pilotstudien. 

– Effekten förekommer från den 
första till den sista rasten, även 
under lektionerna, påpekar profes
sor Andrzej Czyżewski vid Multi
media Systems Department, Gdansk 
University of Technology, som till
handahållit tekniken för bland annat 
hörseltesterna.

Författarna bakom studien poäng
terar att man har observerat stora 
TTSeffekter i frekvensområden 
som är avgörande för att uppfat
ta tal, det vill säga från 1 600 till 
3 400 Hz. 

Andrzej Czyżewski instämmer 
med professor Skarżyński och 
menar att det finns ett stort behov att 
undervisa om hoten mot hörseln.

– Barn måste få veta att de är 
ansvariga för sin hälsa, inklusive 
hörseln, säger han och tillägger 
apropå utmaningarna att komma till 
rätta med ljudmiljön i skolorna:

 – Rumsakustiken i klassrum och 
korridorer är en central faktor, som 
man alltid bör ta med i beräkning
en. 

absorbenter krävs i skolorna

Akustiktak, eventuellt kombinerade 
med väggabsorbenter, sänker bland 
annat bakgrundsbullret och ökar 
möjligheterna att uppfatta tal.

Barn med hörselnedsättningar 
drabbas också av andra problem, 
enligt professor Skarżyński.

 – Det påverkar deras känslomäs
siga och intellektuella utveckling, 
deras framsteg i skolan och rela
tioner till andra människor. 

– Den minskade perceptionsför
mågan efter så kallade ”avkopplan
de långraster”, ser vi som ett av de 
mest betydande problemen. 

Foto: Mikko Pekki/Studio Sempre
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”Akustik i idrottshallar  
– från problem till lösning”

Det bästa sätter att få folk att verk
ligen förstå rumsakustikens betydel
se, är att uppleva resultatet på plats, 
säger Guus Klamerek, konceptut
vecklare för utbildningslokaler på 
Ecophon i Benelux.

Nästan 100 personer deltog i ett 
nationellt seminarium om ljudmil
jön i idrottshallar den 15 december 
i fjol.

Talarna var Jeroen Neggers 
på ISA sport, Institute for Sports 
Accommodations (som samarbetar 
med den Nederländska Olympiska 
Kommittén) och Theo Appeldoorn, 
Acour Lawaaibestrijding (ett ”bul
lerbekämpande” företag) samt Len 
van Rijn, från KVLO (the Royal 
Association for Physical Education 
Teachers) och Guus Klamerek från 
Ecophon.

väggabsorbenter sänkte 
efterklangstiden

I samband med mötet besöktes 

idrottshallen de Wijde Wereld i hol
ländska Vleuterweide, som efter att 
man fått effektiva ljudabsorbenter 
monterade på väggarna sänkt efter
klangstiden i lokalen med över en 
sekund! Trots tidigare försök med 
att montera ”ljudabsorberande” trä
ullsskivor längs takkanterna blev 
efterklangstiden ändå alldeles för 
lång – hela 2,9 sekunder.

Efter att de nya väggabsorben
terna kommit upp sänktes tiden till 
1,8 sekunder. Enligt ISA Sport, som 
säkerställer att lokalerna är lämp
liga för idrottsutövare, får inte efter
klangstiden överstiga 2 sekunder i 
den här typen av anläggning.

Bot mot fladdereko

Bland annat fick deltagarna lyssna 
till ”En idrottslärares erfarenhet av 
rums akustik” med Len van Rijn, en 
idrottslärare med hörselnedsättning 
och representant för KVLO. Han 
konstaterade att hörselskador är 

mycket vanligare bland idrottslä
rare hos organisationens medlem
mar som arbetar i lokaler med dålig 
ljudmiljö än i en bra. KVLO är säker 
på att dålig rumsakustik också bidrar 
till symtom såsom trötthet, huvud
värk, röstproblem och stress.

Fenomenet fladdereko är ett ljud
nivåhöjande eko som bildas mel
lan två parallella väggar och som 
starkt bidrar till en dålig ljudmiljö, 
framförallt i lokaler med långa och 
höga väggar som i idrottshallar och 
gymnastiksalar. Fladdereko bekäm
pas bäst genom att montera väg
gabsorbenter i lokalen, vilket också 
diskuterades under seminariet. Det 
påpekades även att absorbenterna 
måste vara såväl mjuka som mot
ståndskraftiga mot slag och stötar.

– hörselskador är mycket 
vanligare bland idrottslärare 
som arbetar i lokaler med 
dålig ljudmiljö än i en bra.
Len van Rijn, representant för  
KVLO (the Royal Association for 
Physical Education Teachers)  
i Nederländerna.

idrottshallen de Wijde Wereld 
i holländska vleuterweide.

de estetiska vägg absorbenterna som sänkte efterklangstiden i idrotts hallen med 
hela 1,1 sekunder – anmärkningsvärt, eller hur?

”väggabsorbenterna sänkte efterklangs
tiden med över en sekund. på så vis 
klarade man det holländska nationella 
riktvärdet!”
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Holländska idrottslärare har stämt 
sina arbetsgivare för att ha blivit 
drabbade av allvarlig hörselnedsätt
ning på grund av dålig akustisk miljö 
på sina arbetsplatser. Skolorna kom
penserar lärarna ekonomiskt. 

Holländska KVLO (the Royal 
Association for Physical Educa
tion Teachers), en förening som 
tar tillvara idrottslärarnas intressen 
som arbetstagare, stöder lärarna i 
frågan. 

Men dålig rumsakustik är inget 
nytt problem! KVLO har tidigare 
offentliggjort en rapport om lärarnas 
hörselproblem, röstbesvär, trötthet 
och stress. Detta var en av huvud
orsakerna till att en striktare hol
ländsk standard infördes år 2005 
– vilket tydligen inte hjälpt i 
det här fallet.

För det mesta har idrottslo
kaler och gymnastiksalar hårda 
golv, väggar och tak. Detta i kom
bination med stora rumsvolymer 
bildas höga bullernivåer och besvä
rande efterklang. 

När läraren talar är det mycket 
svårt för eleverna att fånga upp 
informationen, särskilt som miljön 
är bullrig och lärarnas röst måste nå 
ut i stora lokaler. Detta innebär att 
lärarna överanstränger sina stäm
band och drabbas av rösttrötthet. 

En dålig ljudmiljö kan också 
äventyra säkerheten. Läraren måste 
reagera snabbt och kunna bli hörd 
i en nödsituation och få uppmärk
samhet.

I lokaler med höga och långa 
parallella väggar, såsom idrottshal
lar, krävs extra hänsyn till rumsa
kustiken då ett störande så kallat 
fladdereko annars kan uppstå.

I idrottshallar förekommer ofta 
efterklangstider över 3,0 sekunder 
och ljudnivåer över 80 dB(A), vil
ket tyvärr är mer regel än undantag. 
Tänk på att bestående hörselska

dor kan uppstå redan vid 85 dB(A), 
beroende på hur lång tid som man 
utsätts för ljudet! 

Bästa ljudabsorption!

Vid val av ljudabsorbenter för 
väggar och tak är det mycket vik
tigt att produkterna erbjuder bästa 
tänkbara ljudabsorption, även i de 
lägre ljudfrekvenserna. En nödvän
dighet för att kunna uppfylla kraven 
i standarder och på riktvärden.

Dessutom måste ljudabsorben
terna tåla slag och stötar från 
elevernas fysiska övningar, 
bollar och klubbor.

Ljudet från en idrottslärares 
visselpipa, som egentligen är gjord 
för att användas utomhus, kan på 
en meters avstånd komma upp i 
105 dB(a), alltså över ljudnivån för 
hälsoskadligt buller.

hörselskadade idrottslärare 
stämmer skolor
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Hopp och spring, bollar som studsar, 
uppmaningar och tillrop. Visselsignaler. 
Den höga ljudnivån i kombination med 
stora rumsvolymer i idrottshallar och 
gymnastiksalar gör det svårt att höra och 
kommunicera. Dessutom kan lokalerna 
bidra till hörselskador. Detta gör en 
effektiv ljudabsorption nödvändig.

AkustiktAken som tål mer än AndrA

En idrottshall eller en gym
nastiksal har i grunden ett 
inbyggt ljudproblem som 

måste lösas. De stora rumsvoly
merna med höga och långa väg
gar gör lokalen rent av hälsofarlig 
i samband med idrottsaktiviteter. 
Höga ljudtrycksnivåer, ekoeffekter 
och en obegränsad ljudutbredning 
gör bakgrundsljudet outhärdligt för 
såväl lärare som elever.  

Man brukar säga att buller föder 
buller, ett begrepp som ofta uttrycks 
i form av ”Lombardeffekten”. Ju 
högre bakgrundsljud, desto mer 
höjer man rösten för att höras och på 
så vis kan ljudproblemet accelerera 
till ett inferno, med dålig kommuni

kation, stress och risk för hörselska
dor som följd. Och ju fler som vistas 
i lokalen desto värre blir det.

Bättre ljud gör lokalen 
mångsidig

Används lokalen för olika spor
ter och ändamål ska man anpassa 
rumsakustiken efter den mest hög
ljudda verksamheten. Utnyttjas 
lokalen även för musik, föredrag 
och andra arrangemang som kräver 
ljudanläggning? Tack vare ljudab
sorptionen blir ljudet bättre och lät
tare att reglera.

Tack och lov går problemet enkelt 
att lösa – till en rimlig kostnad – 

med hjälp av effektiv ljudabsorp
tion. Om man gör rätt från början 
det vill säga …

idrottshallar och gymnastik
salar – lite mer att tänka på:

1. I en lärande miljö, som till 
exempel en idrottshall, måste tal
uppfattbarheten vara bra för att 
instruktioner, tillrop och varningar 
ska nå fram till eleverna. Detta stäl
ler krav på en begränsad ljudutbred
ning i lokalen.

2. Ljudtrycksnivån måste sänkas 
för att undvika stress och hörsel
skador.

3. Efterklangstiden måste vara 

kort nog för att uppfylla kraven 
på en allmänt god rumsakustik. Vi 
rekommenderar att efterklangstiden 
inte överstiger 1,2 sekunder, vilket 
är svårt att uppfylla om man inte 
planerar för rätt åtgärder tidigt i 
byggprocessen.

Ofta är befintliga byggnader dåligt 
förberedda för att utnyttjas till akus
tiktak och de hårda väggarna är inte 
anpassade för att uppfylla kraven för 
ljudabsorption. Men det finns alltid 
en lösning på att åtminstone för
bättra rumsakustiken – utnyttja alla 
möjliga ytor för ljudabsorbenter!

4. Ljudabsorbenterna, av bästa 
ljudabsorptionsklass (Klass A), 
måste tåla slag och stötar.
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slagtålighet enligt europeisk standard

Undertak och väggabsorbenter testas och bedöms utefter sin 
slagtålighet i tre klasser för olika användningsområden, enligt 
Europeisk Standard – EN 13964:

•	Taksystem	och	väggabsorbenter	i	klass	1A	ska	användas	i	multi-
sporthallar eller idrottshallar där ”tuffa” bollsporter som till exempel 
handboll och tennis utövas.

  Ljudabsorbenter för tak och väggar som klarar kraven för klass 1A 
finner du inom produktsystemet ecophon super g™ plus.

•	Taksystem	i	klass	2A	rekommenderas	i	gymnastiksalar	och	andra	
lokaler där mindre ”tuffa” bollsporter spelas, såsom volleyboll och 
innebandy.

  Ljudabsorbenter för tak och väggar som klarar kraven för klass 2A 
finner du inom produktsystemet ecophon super g™.

•	Taksystem	i	klass	2A	och	3A	är	lämpliga	för	alla	situationer	och	
lokaler där det krävs ett slagtåligt tak, till exempel i skolkorridorer och 
förskoleverksamhet.

  Ljudabsorbenter för tak och väggar som klarar kraven för 2A 
och 3A finner du inom produktsystemen ecophon super g™ och 
super g™ dp XL (för ”utsatta” tak i skolkorridorer).

Sök dig fram till produktsidorna för Ecophon Super G™ på  
www.ecophon.se

så förbättrar du rumsakustiken

För att minska efterklangstiden och ljudutbredningen och dämpa 
ljudtrycksnivån monteras ljudabsorbenter av högsta ljudabsorptionsklass 
(A) över hela taket. Tillsammans med effektiva väggabsorbenter på 
två av väggarna, som ligger i vinkel mot varandra, undviker man 
även störande så kallat fladdereko, då ljudet tenderar att studsa 
mellan väggarna. Kravet är att absorbenterna måste monteras dikt an 
underlaget och ha en yta som tål slag och stötar.

skolan de matrix vann ”skolbyggnadspriset 
2009” – en stor holländsk arkitekttävling 
med ”sustainability” som tema. gymnastik
salen är utrustad med ljudabsorbenter för en 
omtänksam ljudmiljö.

ecophon super g™ är en systemfamilj 
ljudabsorbenter för tak och väggar för tuffa 
miljöer som till exempel sporthallar, 
gymnastiksalar och skolkorridorer. med sin 
stryktåliga yta, super g, tål absorbenterna 
slag och stötar.
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De extra tjocka väggarna är 
det enda som påminner om 
att den snart ett år gamla 

förskolan Stadsskogen inte är som 
andra förskolor.

Det var till höstterminen 2008 
som verksamheten flyttade in i 
nybyggda lokaler, från att tidigare 
ha funnits i omgjorda lägenheter i 
bottenplanet på ett hyreshus.

Förskolan har byggts med passiv
husteknik och är ett pionjärbygge.  I 
Sverige finns ingen annan förskola 

– och sannolikt inte heller i övriga 
Europa – som har byggts med sam
ma energisparande teknik.

personalen deltog

En av huvudfrågorna har varit hur 
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man får en bra ljudmiljö och undvi
ker irriterande buller.  Med många, 
livliga barn under ett och samma 
tak blir det lätt höga och tröttande 
ljud.

– Skillnaden mot ljudmiljön i våra 
förra lokaler är stor, förklarar en 
nöjd rektor Agneta Augustsson. Nu 
är vi inte lika trötta efter en arbets
dag som vi var då.

Hon berättar att personalen var 
med under hela projekteringen och 
fick tillfälle att ge sina synpunkter 
på bland annat ljudmiljön.

Akustiktak har kombinerats med 
väggabsorbenter, och man har också 
målmedvetet jobbat för att minska 
bakgrundsbullret. 

Till exempel finns det bara en 
diskmaskin och kontorsmaskiner 

När man byggde Europas första förskola 
med passivhusteknik, stod ljudmiljön i 
fokus. Man valde allt från akustiktak till 
ljuddämpande material på borden. 
Här har man haft kungligt besök. 
Välkommen in!

EUROPAS FÖRSTA FÖRSKOLA SOm PASSIVHUS
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rektor agneta augustsson talar för hela personalen när hon säger att ljudmiljön 
är mycket bra i de nya lokalerna. Lägg märke till akustiktaket som är av bästa 
ljudabsorptionsklass.

djupa fönsternischer där barnen kan krypa upp. ebba Brunegård och emmy antmarker är två 
av närmare etthundra barn på den unika förskolan. 

arkitekt

glantz arkitektstudio

akustiklösningar från ecophon

ecophon gedina™ a  
ecophon hygiene™ perfomance a 
ecophon Wall panel™ super g

som dator och fax har man tagit 
bort från de gemensamma ytorna 
och placerat i ett litet, avskilt kon
torsbås. Och på borden har man ljud
dämpande material för att minska 
slamret från glas, matbestick och 
andra hårda föremål.

kommunen gjorde tvärnit

Förskolan var redan planlagd och 
skissad när Alingsås kommun beslu
tade sig för att satsa offensivt på 
energieffektivt byggande. 

Man gjorde då en dramatisk tvär

nit och valde att bygga förskolan 
med passivhusteknik i stället för 
med traditionell byggnadsteknik.

– Det innebar att byggnaden blev 
lite större jämfört med den beviljade 
byggrätten, konstaterar handläggan
de arkitekt Maria Hallberg.

I övrigt innebar omläggningen 
av byggteknik inga arkitektoniska 
märkvärdigheter, anser Maria Hall
berg, som arbetar vid Glantz Arki
tektstudio där man har erfarenhet 
av flera byggprojekt med passiv
husteknik. 

Hon påpekar att passivhus inte 

har gipsskivor i taket, utan att den 
halv meter tjocka isoleringen ovan
för akustiktaket kan fungera som en 
basabsorbent.

Riktigt låga frekvenser kan absor
beras effektivare på detta sätt, vil
ket bland annat kan sänka nivån på 
vissa bakgrundsljud, till exempel 
från ventilationsanläggningar. 

Förutom kraven på god ljudmiljö 
ville man också ha hög kvalitet på 
luften.

I ett passivhus tillförs ingen vär
meenergi, utom vid extremt låga 
temperaturer. Värmen tas i stället 

från luften som ventileras ut och 
förs via en värmeväxlare över till 
den inströmmande luften.

alla lär sig ljuddisciplin

Buller föder buller, brukar man 
säga. I rumsakustiskt dåliga lokaler, 
med bland annat lång efterklangs
tid, måste man höja rösten för att 
göra sig hörd. Resultatet blir att man 
tvingas överrösta varandra.

Med effektiva absorbenter och 
god rumsakustik fås i stället en 
miljö där man inte behöver vara 

Fortsättning på nästa sida
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tyskland och österrike leder 
– men eu tvekar
I Tyskland och Österrike har man 
kommit längst med passivhustek
niken. Men begreppet ”passivhus” 
stryks ur texten när EUdirektivet 
”Energy performance of buildings” 
skrivs om.

I höst antar troligen EU ett direk
tiv som skärper kraven på sänkt 
energianvändning. I förarbetet till 
direktivet fanns begreppet ”pas
sivhus” med. Men det togs senare 
bort eftersom det inte anses vara 
teknikneutralt.

Endast sju av EU:s 27 medlems

länder har tagit fram en nationell 
definition på hus med mycket låg 
energianvändning. 

Det är bara Österrike som har 
begreppet passivhus i sin nationella 
definition: ”Klima:aktiv passivhaus 
standard”.  Där är cirka tio procent 
av nybyggnationen passivhus. Tysk
land ligger också långt framme och 
har i dag cirka 8 000 passivhus. 
Danmark har målsättningen att alla 
nyproduktioner ska vara passivhus 
år 2020. I Sverige har det hittills 
byggts och renoverats knappt 20 

fastigheter enligt den energibespa
rande modellen.

I Österrike finner man bland annat 
ett uppmärksammat flerfamiljshus i 
staden Wolfurt, byggt med passiv
husteknik 1999. Byggnaden består 
av ett stålskelett med träfasad och 
upp till 350 millimeters isolering.

2016 ska EU lansera en helt ny 
byggnorm, för övrigt samma norm 
som Österrike använder i dag. Men 
EU verkar alltså utelämna begreppet 
”passivhus”, för att inte begränsa 
användningen av teknik.

Vägen mot målet får se ut hur den 
vill, menar EU, så länge framtidens 
byggnationer spar energi och mins
kar utsläppen.

högljudd för att andra ska höra vad 
man säger.

Först då kan man börja arbeta 
framgångsrikt med ljuddisciplin. På 
förskolan Stadsskogen har man en 
särskild utbildning för såväl per
sonal som barn, för att lära ut hur 
man gemensamt skapar en tystare, 
lugnare miljö där alla trivs och mår 
bättre.

– Jag tycker vi har kommit långt 
och fått det som vi ville ha det, sum
merar rektor Augustsson arbetet 
med ljudmiljön.

kunglig visit

Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, 
har besökt förskolan och gjort sig 

kända för sitt stora engagemang i 
miljöfrågor.

Kungaparet rapporteras ha ställt 
en hel del frågor om passivhustek
niken, som man till och med trodde 
kunde vara något för Drottningholm, 
slottet som är familjens officiella 
bostad. 

Drottningholms slottsområde är 
en välbevarad slottsanläggning från 
1600 och 1700talet, anlagd efter 
franska förebilder.

1991 blev Drottningholm uppta
get på FNorganet Unesco:s världs
arvslista över platser av omistligt 
värde för mänskligheten.

det heltäckande akustiktaket möter ett ljusschakt.  smart 
placerade fönster ger maximalt ljusinsläpp utan för mycket 
instrålning av solen.

kallt ute, varmt inne. uppvärmningen av förskolan 
fungerar bra.

med absorbenter i tak och på väggar minskar bland annat 
problemet med besvärande fladderekon.

Fortsättning från föregående sida
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Det är den totala energiåtgången 
för uppvärmning som avgör om ett 
hus kan klassas som passivt. I till 
exempel Sverige och Österrike får 
husets energiförbrukning inte över
stiga 15 kilowattimmar per kvadrat
meter och år.

I ett passivhus optimerar man det 
som ändå måste finnas i ett hus: skal 
(väggar, fönster, golv och tak) och 
ventilation. Samtidigt minimerar 
man energiförlusterna. I praktiken 
innebär det en byggnad med ett väl
isolerat och lufttätt ”klimatskal” och 
mekanisk ventilation med effektiv 
värmeåtervinning.

Inga avancerade tekniska lös
ningar krävs. 

Värmen kommer från till exempel 
människor, maskiner och belysning
ar. En människa ger ifrån sig lika 
mycket värme som en 100watts 
glödlampa.

Att undvika köldbryggor är 
en av de viktigaste detaljerna att 
lösa. Exempel finns på hus som 
har byggts enligt den noggranna 
regelboken för passivhus, men där 
en hantverkare av misstag borrat 
felaktiga hål i väggen och saboterat 
det isolerande klimatskalet.

För att ta tillvara solenergin 
gäller det att placera huset rätt på 
tomten.

Att bygga passivhus kostar bara 
några procent mer än vanliga 
byggnader. På sikt blir total
kostnaden lägre eftersom 
energiåtgången mins
kar.

Det har blivit möj
ligt att använda allt 
större fönster i 
byggnaderna tack 
vare att fönstrens 
uvärden (isole
ringsförmåga) 
har förbättrats.

Passivhus kan 
förses med stöd
värme som sätts 
in vid riktigt låga 
temperaturer. För
skolan i Alingsås har möjlighet att 
ta hjälp av fjärrvärme när det är 
extra kallt. 

Passivhus är aktuella i både 
länder med kallt respektive varmt 
klimat.

passivhus under skalet

skissen visar principen med isolering och 
uppvärmning – de två faktorer som kan göra 
ett hus passivt, det vill säga oberoende av 
extra energi till uppvärmningen. 
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Ljudnivåerna i ett antal skolor, för
skolor och fritidshem har undersökts 
av Robert Wålinder, överläkare vid 
Arbets och miljömedicin på Akade
miska sjukhuset i Uppsala, i samar
bete med forskarkollegor.

Forskarna kunde konstatera att 
ljudnivån ibland passerade 80 dB(A) 
som är industrins gränsvärde (så kal
lat insatsvärde) och kräver att arbets
givaren informerar om hörselskydd 
och risken för hörselskador. 

I några fall passerades 85 dB(A), 
en övre gräns där arbetsgivaren är 
skyldig att se till så att hörselskydd 
används. 

Bullermätningarna avslöjade 

en allmän ljudnivå på i medeltal 
70 dB(A). Det motsvarar ungefär 
ljudet från stadstrafik.

”plötsliga skrik kan  
skada mer”

Robert Wålinder tycker att normen 
för att mäta buller, som används i 
industrin, inte lämpar sig för de här 
miljöerna. Leqvärdet, den ekviva
lenta ljudnivån eller medelljudnivån, 
baseras på åtta timmars genomsnitt
ligt värde.

– Men lärarna är inte i klassrum
men åtta timmar. Dessutom kan 
akuta hörselskador av plötsliga 

skrik i örat vara mer skadligt än ett 
maskinbuller på konstant nivå nära 
insatsvärdet. Akuta hörselskador av 
plötsliga skrik och andra impulsljud 
fångas inte av ett medelvärde under 
åtta timmar. Därför blir mätmetoden 
och resultaten inte helt adekvata för 
den medicinska risken, säger över
läkare Robert Wålinder.

I undersökningen ingick en enkät 
till 4 600 pedagoger, som åtta av tio 
valde att svara på. 

skolbarn spränger industrins ljudvall

Ljudmiljön i skolan 
accepteras inte på andra 
arbetsplatser, konstaterar 
överläkare robert Wålinder.

Värmeväxling för ven
tilationsluften. Frisk luft 
tas in och värms upp 
av den använda luften.

Använd luft

Frisk luft

Vintersol

Sommarsol

Isoleringen  
i taket är minst 
50 cm.
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Undertaket, den normalt största fria 
ytan i ett rum, har en avgörande 
betydelse för intrycket. Det visar 
sig att det går att uppnå en yta som 
radikalt minskar ljusets negativa 
inverkan. Lär dig vad retroreflektion 
innebär för rumsupplevelsen!

Att skapa rum som det var tänkt 
från början är väl givna förvänt
ningar hos arkitekter och andra som 
jobbar med lokaler och inredning. 
Tyvärr blir det inte alltid som man 
tänkt sig. Taket reflekterar ljuset 
olika beroende på ytans struktur och 
ofta uppstår obehagliga reflexer från 
fönster och konstljus och taket upp
levs då som ojämnt belyst.

Med hjälp av modern forskning 
kan man beräkna vilken yta som är 
den ideala, vilket innebär en balans 
mellan glans och begreppet retrore
flektion, som är kopplat till hur slät 
eller ojämn ytstrukturen är. 

Detta är av stor betydelse för 
utvecklingen av moderna takytor 
med höga estetiska egenskaper.

Låt inte ljuset störa taket

– snö är ett bra exempel på 
hur retroreflektionen verkar, 
säger johanna Friman, 
projektledare på ecophon. 
pudersnö har en hög 
reflektionskoefficient och 
upplevs som bländande vit, 
tack vare de nyfallna 
snökristallerna som löst 
lägger sig på marken, 
medan ”gammal” snö blir 
mer kompakt och får en 
tätare yta som inte 
reflekterar ljuset lika 
intensivt. 

Foto: Åke E:son Lindman
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Danska Delta har utvecklat diskussionen kring retroreflektion 
och gjort mätningar av hur olika takytor reagerar för ljus och 
belysning. Är retroreflektionen för låg upplevs taket mycket ljusare 
och bländande när man tittar mot ljuskällan än när man tittar med 
ljuset bakom sig, och tvärtom när retroreflektionen är för hög. Har 
retroreflektionskoefficienten ett värde på cirka 60 blir luminansen 
(belysningen) på takytan ungefär densamma oberoende på var 
man befinner sig i lokalen, enligt nedanstående exempel.

Fakta
Retroreflektionskoefficient = mcd

m2lx

där cd=candela och sorten för ljusstyrka (hur mycket ljus som 
strålar ut i en viss riktning från en ljuskälla) och lx=lux är sorten 
för illuminans (ett mått på hur mycket en yta belyses). Retroreflek
tionskoefficienten har ett minimivärde på 0 och ett maximivärde på 
120. Värdet för ytan på ett undertak bör ligga runt 60.

– allt är frågan om balans, säger belysningsexperten kai 
sørensen på delta, ett danskt konsultföretag inom elektronik, 
ljus och akustik som forskar i fenomenet retroreflektion. ett 
undertak återger såväl dagsljus som belysning på olika sätt 
beroende på ytans egenskaper. helst vill man undvika 
störande speglingar i största möjliga grad, vilket har att göra 
med glans, en effekt som uppstår beroende på hur blank en 
yta är. ju mattare ett tak är desto mindre intryck av blänk 
och reflexer. 

– eftersom ett undertak ofta betraktas från en lite snävare 
vinkel, då man tittar utmed takytan i takets hela längd, får 
ytstrukturen stor betydelse för hur ljuset reflekteras. ju 
grövre struktur, desto mer reflektion från ojämnheterna i 
ytan. men det handlar om balans där ytan bör ha en optimal 
struktur, vilket innebär att ytan ger en jämn luminans över 
hela taket oberoende var man befinner sig i rummet, 
samtidigt som taket upplevs som neutralt vitt och ljust. detta 
beskriver vi i form av retroreflektionskoefficienten, som då 
bör ligga på värdet 60.

en av de viktigaste egenskaperna hos ett undertak är att 
ytan upplevs belyst på samma sätt oberoende var i rummet 
man befinner sig. speglingar, blänk och färgskiftningar och 
kolorerad belysning kan elimineras. rummet ska kännas 
som det var tänkt från början.

Diagrammet visar hur olika takytor påverkas av belysningen 
beroende på var man står i rummet och därmed varifrån ljuset 
kommer. Jämnast ljusupplevelse får man om man väljer ett undertak 
med ytan B.

Olika takytor reflekterar ljuset olika mycket. En retroreflektions
koefficient på cirka 60 ger bästa värde (undertak med ytan B).
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Ecophons ljudabsorbenter och 
akustiktak består av en kär
na av glasull som behandlats 

enligt Ecophons ytbehandlingstek
nologi Akutex och därmed fått en 
effektivt skyddande och estetiskt 
tilltalande yta. Den porösa kärnan 
fångar effektivt upp störande ljud
vågor i en lokal. 

Detta innebär att rumsakustiken 
blir bättre i alla avseenden. Efter
klangstiden och ljudutbredningen 
minskar, ljudnivån blir lägre och 
möjligheten att uppfatta tal blir 
väsentligt bättre.

effektivare ljudabsorption

Ljudvågorna som tränger in i glasul
len absorberas genom att ljudener
gin övergår i annan energi, enligt 
fysikens lagar. Vid friktionen som 
uppstår omvandlas ljudenergin till 
värmeenergi. Man kan påvisa en 
temperaturhöjning i akustikskivan 
på bråkdelar av en grad redan vid 
”normala” ljudnivåer i ett rum.

Hur mycket ljudenergi som sedan 
absorberas beror framförallt på ski
vans tjocklek, densitet, porositet och 
struktur. Just glasull har extremt 
goda absorptionsegenskaper.

Däremot har ytan på ljudabsor
benten en avgörande betydelse för 

hur mycket ljudenergi som tränger 
in och som inte reflekteras. Akutex 
är en ytbehandling med mängder 
av små porer, som är väl avvägda 
i storlek (bråkdelar av millimeter i 
diameter) och som ger ett lämpligt 
”strömningsmotstånd” när ljudvå
gorna är på väg att tränga in i absor
benten. Porerna är inte större än att 
de stänger ute smuts, damm samt 
vatten vid rengöring.

Ljudvågor med kort våglängd, 
alltså högfrekventa ljud, har minst 
energiinnehåll och har därför svårast 
att passera ytan. Hemligheten med 
de unika akustiska egenskaperna 
ligger i valet av porernas storlek 
och täthet. Man kan därmed skapa 
ett ”strömningsmotstånd” som är 
fullt acceptabelt för höga ljudfrek
venser men som samtidigt medför 
en förstärkt effekt på de lågfrek
venta ljuden, som är så viktiga att 
absorbera. 

Akutexytans så kallade masströg
hetsmotstånd gör också att skivan 
sätts i svängning mot den bakom
varande luftvolymen, så att ljuden
ergin ytterligare dämpas genom den 
”resonansabsorption” som uppstår 
i samband med nedpendlade akus
tiktak.

Detta innebär att en akustikskiva 
med en yta av Akutex har bättre ljud

absorberande egenskaper än till och 
med en skiva av enbart glasull.

Bättre ljudmiljö för alla

En bra ljudabsorption i de lägre 
frekvenserna är avgörande för att 
öka taluppfattningen bland personer 
med någon form av hörselnedsätt
ning. Med Akutex får man därmed 
en effektivare ljudabsorption, som 
gynnar alla, inom hela talfrekvens
området.

Hur kan en akustikskiva med 
ytan Akutex™ ge en bättre 
ljudmiljö än inget ytskikt alls?

Ljudabsorbenten omvandlar ljudenergin, 
som tränger in i skivans porösa material, 
till värmeenergi. detta förhindrar det 
mesta av ljudet att reflekteras tillbaka ut 
i rummet. en akustikskiva med ytan 
akutex förbättrar ytterligare 
absorptionen i de så viktiga, lägre 
ljudfrekvenserna.

Akutex™ ytbehAndlingsteknologi



technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

an acoustic ceiling
is never better than its surface
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Skriande behov av bättre ljud

Många meddelanden, som kan vara helt 
avgörande för resan, drunknar ofta i ett 
otydligt sorl på flygplatsen. en lugnare 
ljudmiljö ökar taluppfattbarheten, 
bidrar till trivseln och dämpar oron i en 
allmänt stressande situation.

Hur upplever du stora flyg
platser som du varit på? 
Minns du ljudet från skrå

lande högtalare utan att du förden
skull hör var som sägs? Var det mitt 
plan som fått en tidigarelagd start
tid? Eller har de ändrat min gate?

Att uppfatta meddelanden kan 
vara avgörande för hela resan. En 
dålig ljudmiljö kan också äventyra 
säkerheten som är så viktig på en 
flygplats.

kompletterades med 
akustiktak

Trafiken på flygplatsen i Dubai ökar 
ständigt, framförallt på grund av 
den växande turismen. När Emirates 
Terminal 3 på Dubais internationella 
flygplats skulle byggas föreskrev 
man från början ett undertak av 
metall i terminalen, men valde ett 
tak konstruerat i gips.

Under byggprocessens gång insåg 
man snart att ljudmiljön ändå inte 

skulle duga för att alla resenärerna 
som måste kunna fånga upp infor
mation och meddelanden, och som 
är så viktigt på en flygplats. Under
sidan av taket kompletterades med 
ett dikt an monterat akustiktak av 
bästa ljudabsorptionsklass (klass A) 
för att klara ljudkraven. Förutom 
den låga ljudnivån har taluppfatt
barheten verkligen blivit bra och 
allt som ropas ut i högtalarna hörs 
klart och tydligt.

Den goda erfarenheten från lik
nande akustiktak i de två andra 
terminalerna hade gett resultat och 
endast det bästa är tydligen bra nog 
för den här typen av verksamheter. 
Idag sitter över 200 000 kvadratme
ter akustiktak i de tre terminalerna.

Men hundratals flygplatser värl
den över har fortfarande ett skriande 
behov av att förbättra ljudmiljön 

– frågan är hur länge till man står 
ut …

Burj al arab, världens näst högsta hotell efter rose tower, 
som också detta ligger i dubai. den dyraste sviten kan kosta 
över 120 000 kronor per natt och det billigaste rummet cirka 
8 000 kronor. För den som inte vill betala för ett rum, kan 
man besöka lobbyn för 600 kronor. det segellika hotellet, 
som anses vara världens första sjustjärniga, är byggt på en 
konstgjord ö. här sitter akustiktak som klarar de höga 
hygieniska krav som man här har, bland annat i hotellets 
restaurangkök.
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akustiktak från ecophon

Flygplatsen i dubai: 
ecophon master™ F
hotellet Burj al arab: 
ecophon hygiene™ protec a

Fakta dubai
Emiratet och staden Dubai är ett av de sju emirat som utgör 
federationen Förenade arabemiraten på arabiska halvön. 
Dubai är för närvarande en av världens snabbast växande 
städer. År 2012 beräknas Dubai ha över 30 skyskrapor med 
en höjd på över 300 meter. Den senaste i raden, Burj Dubai 
som är världens största, som kommer att bli 800 meter hög, 
medan man planerar för en ny skyskrapa som ska ”spränga 
kilometervallen”. Målet är att Förenade Arabemiraten ska ha 
kapacitet för 11 miljoner invånare år 2015. En stor del av 
infrastrukturen kommer Dubai att stå för. För Dubai har oljan 
en ringa betydelse, då man vet att den så småningom kan ta 
slut, och satsar därför i stället på handel, finansiella tjänster och 
turism.

Belysningen som skapar rummet. terminal 3 på dubais 
flygplats har en fascinerande ljussättning i form av under
takets indirekta ljus, ljusspeglingarna i golvet och de lysande 
kolonnerna. undertaket är försett med ljudabsorbenter av 
bästa ljudabsorptionsklass. terminalbygganden inhyser även 
två hotell med gym och spa.

Foto: Göran Jacobsson
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i korridorerna måste folk kunna ta sig 
fram mellan byggnadens olika lokaler.  
Här sker möten mellan människor och här 
transporteras förnödenheter och material. 
Man kan med fog säga att korridoren är 
husets mest besökta rum och ljudmiljön 
sätts på prov.

Det första intrycket av hela 
lokalen och verksamheten 
skapas här – från entrén och 

ända fram till konferensrummet, 
skolsalen eller till behandlingsrum
met på sjukhuset. Korridorer och 
andra kommunikationsutrymmen 
är byggnadens livsnerv där funk
tion och utseende måste få högsta 
prioritet. 

korridoren – lite mer att 
tänka på

Korridorer kan kräva speciella 
byggtekniska lösningar då utrym
met ovan undertaket ofta dispone
ras för rör och kabeldragningar till 
el, elektronik, luft, värme, vatten 
och kyla.

Ibland är det lågt i tak och möten 
med angränsande lokaler måste 
lösas ur ett såväl praktiskt som este
tiskt perspektiv. Att enkelt komma 

åt ovan undertaket är ofta ett av 
funktionskraven.

Idag finns både snygga och säkra 
system akustiktak för just korrido
rer.

där en bra ljudmiljö betyder 
allt

Med en bättre rumsakustik kan 
korridorer och andra kommuni
kationsutrymmen användas både 
effektivare och för flera olika 
ändamål. Enklast och effektivast 
utnyttjar man hela takytan för bäs
ta tänkbara ljudabsorption, enligt 
senaste forskning. Room Acoustic 
Comfort™ visar att man kan uppnå 
flera olika rumsakustiska fördelar 
om man väljer ljudabsorbenter av 
ljudabsorptionsklass A.

Ljudnivån sänks och ljudutbred
ningen minskar, vilket är så viktigt 
just i korridorer som har en tendens 

av att bära ljudet vidare i sin längd
riktning och in i angränsande lokaler. 
Även efterklangen minskar vilket 
förbättrar taluppfattbarheten. 

Nya akustiska mått kan 
säkra ljudmiljön

De nya parametrarna DL2, som 
beskriver hur ljudet avtar med 
avståndet från en ljudkälla, och DLf, 
som beskriver hur rummet bidrar till 
ljudnivån i olika delar av lokalen, 
används för att bedöma rummets 
ljudkomfort. Med hjälp av dessa 
parametrar kan man mäta sig fram 
till vilka rumsakustiska insatser som 
krävs för att kunna skapa den ljud
miljö som önskas i lokalerna.

I smala korridorer förväntas ljud
nivån (DL2) minska med 3–4 dB(A) 
per avståndsfördubbling med hjälp 
av ljudabsorbenter av ljudabsorp
tionsklass A. Med samma behand

ling kommer ljudnivån, (DLf), i 
rummet att ligga kring 7–8 dB(A) 
högre än vad man skulle få om man 
mätte utomhus utan reflekterande 
ytor. Detta indikerar på en god ljud
miljö inomhus, då värdet innebär en 
betydlig ljudnivåsänkning jämfört 
med ett rum med kala ytor utan ljud
absorption.

Vill du veta mer om hur man får 
en bra ljudmiljö i alla avseenden 
enligt Room Acoustic Comfort?  Gå 
in på www.ecophon.se.

En byggnads mEst bEsökta rum
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korridoren är kontorets viktigaste rum för spontana möten. 
därför måste det kännas obesvärat att hålla en dialog. 
samtidigt får ljudet från korridorerna inte störa verksamheten 
i angränsande arbetsytor. multianvändning av kontors
korridorer ställer ytterligare krav på ljudmiljön. Ytorna 
disponeras kanske som mötesplatser eller kaféhörnor.  
i andra korridorer placeras bullriga skrivare, kopiatorer  
och servrar som stör. kraven på en bra ljudmiljö i korridorer 
och andra kommunikationsstråk är därför lika höga som i 
kontoret i övrigt.

på sjukhus vill man gärna 
arbeta med öppna dörrar, så 
att man kan höra patienter 
och signaler från över
vaknings utrustning. i många 
fall används korridorer som 
väntrum och ibland före
kommer det att patienter 
temporärt placeras ute i 
korridorerna. 
talkommunikationen måste 
fungera optimalt med 
patienterna, även om många 
är äldre och hör dåligt. en 
dålig ljudmiljö kan öka 
otryggheten och stressen i en 
redan oroande situation. 
Bästa tänkbara rumsakustik 
är avgörande för att effektivt 
kunna använda korridorer 
och kringliggande utrymmen.

skolkorridorerna används för avkoppling och vila men även 
för möten och studier då man ofta saknar fasta arbetsplatser 
för grupparbeten. elever och personal passerar ständigt 
genom korridorerna och skapar buller som stör lektionerna 
intill. är det bullrigt i korridorerna ”tar eleverna med sig” 
den höga ljudvolymen in i lektionssalen vilket kan sabotera 
utbildningen. rumsakustiken i en skolkorridor bör därför 
jämställas med ett vanligt klassrum om man ska kunna 
utnyttja korridorytor och angränsande lokaler fullt ut.
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En nyhet, akustiktaket Ecophon 
Super G™ Dp XL, som finns i läng
der upp till 2 400 mm, för just kor
ridorer och installationsstråk, har en 
fjäderbelastad infästning i bärverket. 
Det ska mycket till för att bollar, 
väskor och annat som kastas upp 
i taket ska kunna rubba eller skada 
akustiktaket. Skivorna ligger kvar i 
sitt rätta läge.

Den sinnrika infästningen innebär 
att man att man får både ett slagtåligt 
tak i kombination med att enkelt 
kunna montera eller demontera tak
skivorna i samband med arbete ovan 
akustiktaket.

Detta har visat sig mycket upp
skattat av förvaltare och underhålls
folk i våra skolor.

För tuffa korridorer

Ett riktigt akustiktak är snyggt och 
bidrar till en god akustisk komfort. 
Ska man sedan bygga in installa
tioner behöver man inte acceptera 
en sämre lösning för att ge full till
gänglighet. 

I de flesta byggnader krävs instal
lationer såsom ventilationskanaler, 
värme och kylsystem, sprinkler 
och vattenledningar, el och data
kablar etc. Än mer komplexa kan 
installationerna vara på sjukhus och 
i vårdlokaler. Bästa stället att dölja 
installationerna är normalt ovan 
undertaket, men allt ska så små
ningom underhållas, bytas, komplet
teras och förnyas.

Det blir betydligt lättare att utföra 
arbetet om installationerna enkelt 
kan friläggas. Därför är nedfällba
ra takelement den långsiktigt bästa 
lösningen där man har behov av att 
kontinuerligt komma åt installatio
nerna av olika skäl.

gör det lätt att komma åt! 

ecophon super g™ dp XL tål slag och stötar 
och annan åverkan i exempelvis 
skolkorridorer.

vid monteringen pressas takskivan mot 
fjädern i profilen och hamnar rätt i sitt spår. 

med ecophon access™ kan man enkelt fälla ner hela takmoduler och frigöra 
hela stråk i taket utan begränsande tvärprofiler. enheterna kan fällas åt 
bägge håll, vilket gör att man undviker att blockera dörrar och passager. 
efter arbetet hänger man snabbt tillbaka modulerna igen, som kommer 
tillbaka i sitt rätta läge. takskivorna finns i längder upp till två meter.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

eco – For sustainable design är ett magasin som fokuserar på en hållbar utformning 
av innemiljöer. vår strävan är att belysa innemiljön ur såväl ett funktionellt som ett 
estetiskt perspektiv – med människa, effektivitet och välbefinnande i centrum.

vi vill ge dig kunskapen och råden du behöver för att fatta eller påverka rätt beslut i 
planeringen av kontor, skolor, vårdlokaler och andra miljöer där folk vistas, arbetar 
och kommunicerar. inte minst rumsakustiken, som är så avgörande för hur 
människor fungerar enskilt eller tillsammans, uppmärksammas i tidningen.

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.

välkommen till en trivsammare, 
effektivare och hälsosammare 
innemiljö

Nr 2 2009
Ljudet i vårdeN
verksamhetsaNpassad  rumsakustisk
rädda hörseLN på Lärare  och eLever
gLöm iNte korridorerNa!


