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Många tror att det inte går att göra något åt de höga ljudnivåerna inomhus. Tyvärr är 
det därför lätt att knyta näven i byxfickan och acceptera bullret som ett nödvändigt ont 
– men ingenting kan vara mer fel. Med relativt enkla medel kan vi bidra till att alla mår 
bättre, hör varandra bättre, producerar mer och får en säkrare arbetsplats. 
 Se tidningen du har i handen som ett verktyg för att själv kunna påverka ljudmiljön 
på våra kontor, i våra skolor, vårdlokaler, restauranger och alla andra lokaler där folk 
arbetar och vistas. I det här numret slår vi ett extra slag för alla som arbetar inom 
industrin, där ljudnivåerna i många fall är direkt skadliga. Kanske är du en av dem? 
 Är du arkitekt eller är med och planerar våra innemiljöer? Här finner du råden och 
kunskapen du behöver för att skapa mänskligare lokaler.

hållbar design skapar hållbara människor

ECO – For Sustainable Design är tidningen som 
beskriver rumsakustiska lösningar med fokus på 
funktion och estetik.
 Sustainable – hållbar – design är en viktig parameter 
för hur folk uppfattar sin miljö och hur den påverkar 
dem över tid. En genomtänkt och välplanerad innemiljö 
som fungerar timme efter timme, dag efter dag och år 
efter år, bidrar till att skapa hållbara människor. Genom 
att må bra på jobbet eller i skolan, och därmed lättare 
kunna genomföra sina uppgifter, ökar välbefinnandet 
och effektiviteten – viktiga förutsättningar för ett bättre 
och ett hållbarare liv. 

kunskapen du behöver

Vi på Ecophon har under femtio år informerat och 
utbildat arkitekter, byggfolk, fastighetsägare, förvaltare, 
och alla de som använder lokalerna. På vår hemsida 
bjuder vi på den mest samlade kunskap som finns om 
rumsakustik – en guldgruva för dig som känner att innemiljön borde kunna bli mycket 
bättre.
 Gå in och sök på www.ecophon.com. Vi lovar att du kommer hitta vad du behöver 
veta om ljudmiljön för just din verksamhet – både vad gäller råden du behöver och de 
tekniska lösningar som krävs.
 Vi anordnar seminarier och utbildningar för att hjälpa dig att planera för en god 
ljudmiljö. Du är välkommen att höra av dig till Ecophon för att kunna delta så snart 
tillfälle ges. Eller så skräddarsyr vi gärna en utbildning som passar just din verksamhet. 
En bra ljudmiljö är ingen omöjlighet – det är en nödvändighet.
 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

människan – ett kapital att värna om
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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!

Magasinet ges ut av 
SaintGobain Ecophon Group
Box 500, SE260 61 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Chefredaktör: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Ansvarig utgivare: Carl Magnus Svenningsson

Bild framsida: Vittra, en svensk friskola. Foto: Ole Jais
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“en genomtänkt och välplanerad 
innemiljö som fungerar timme efter 
timme, dag efter dag och år efter 
år, bidrar till att skapa hållbara 
människor.”
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– Många upplever ljud som stö-
rande i det öppna kontorslanska-
pet, säger Jonas Christensson, 
konceptutvecklare på Ecophon. 
Men finns det ljud som folk gil-
lar och har nytta av? Det har varit 
min ständiga undran till tusentalet 
människor som jag träffat runt om 
på våra kontor. Vad som irriterar 
mest är folk som pratar. Men pra-
tet är samtidigt avgörande för att 
kommunicera och förmedla infor-
mation. Alltså en paradox, eller? 
Egentligen inte. Rösten från en per-
son som sitter nära uppfattas oftast 
som information, medan ljud från 
människor lite längre bort i lokalen 
uppfattas oftast som störande. Detta 
har man sagt till mig.

Ljud från nära håll är oftast 
positiva

Jonas har under 10 års tid frågat folk 
om vilken inställning de har till lju-
det i det öppna kontoret påverkar oss 
– positivt eller negativt. Det har visat 
sig att de positiva ljuden kommer 

från folk som sitter nära lyssnaren, 
upp till cirka fyra meter, medan tal 
som kommer från människor som 
sitter längre bort i lokalen, ca 10 
meter, nästan alltid uppfattas som 
störande.

varför vill företagsledarna ha 
öppna kontor?

1. Folk jobbar ofta i projekt. Orga-
nisationen måste därför vara flexibel 
så att ”rätt” människor sitter nära 
varandra och som för tillfället är 
inblandade i projektet. Det ställer 
krav på en flexibel lokal.

2. Yteffektivitet. I det öppna land-
skapet kan flera samsas om en 
gemensam lokal. Det sparar plats 
och därmed pengar.

3. Informationen sprids snabbt. Ju 
bättre kommunikation desto snab-
bare kommer medarbetarna fram 
till resultat.

4. Ett öppet kontor visar på öppen-

het mot kunder och andra intres-
senter. En attraktiv planlösning, helt 
enkelt.

Förslag till ett framgångsrikt 
öppet kontor

1. Informera de anställda varför man 
valt en öppen planlösning. Ljudpro-
blemen kommer som ett brev på pos-
ten men det går att hantera om alla 
hjälps åt. Förklara fördelarna med 
bättre möjligheter till kommunika-
tion, men också nackdelarna med 
ljudmiljön och hur den ska hante-
ras. Installera trådlösa nätverk och 
bärbara telefoner.

2. Tänk på att planlösningen måste 
vara flexibel. Folk som arbetar med 
samma projekt ska sitta nära var-
andra. I nästa projekt kanske andra 
personer ska bilda ett gemensamt 
team. O.s.v.

3. Minimera ljudutbredningen så 
att inte andra projektgrupper störs. 
Det går att mäta hur långt en röst 
når i en lokal, vilket är en viktig 

parameter när man ska designa ett 
öppet kontor. 

4. Ge möjlighet till såväl kommu-
nikation som koncentration – bygg 
”tysta rum”. Här kan personalen 
finna plats för koncentration, möten 
och samtal som kräver integritet. Det 
måste finnas tillräckligt med tysta 
rum, och helst så tillgängliga att de 
finns på visuellt avstånd. Upplevel-
sen att var och en kan påverka sin 
ljudmiljö kan inte underskattas. I 
Sverige är tumregeln ett tyst rum per 
tio arbetsplatser. Rummen ska vara 
väl ljudisolerade och ha fungerande 
IT-lösningar.

5. Utbilda i ”akustiskt beteende”. 
Lär personalen hur ljudet sprider 
sig i det öppna kontoret och hur de 
själva kan påverka sin ljudmiljö:
A. Prata inte över lokalen för att få 
kontakt med någon lite längre bort. 
Gå fram till personen istället.
B. Verkar ett samtal dra ut på tiden 
och som inte berör övriga i lokalen? 
Gå till ett tyst rum.

”Nå jonas, kan man få det öppna 
kontorslandskapet att fungera  
– rent ljudmässigt ?”

jonas Christensson, konceptutvecklare på ecophon, har under 10 år 
frågat drygt tusen personer om vad de tycker om ljudmiljön på sina 
kontor. han har bidragit med kunskap till hörselskadades 
Riksförbund och deras arbete (se artikel sid. 9). jonas och hans 
kollegor delar gärna med sig av sin kunskap till alla som önskar en 
bättre rumsakustik på jobbet. 

Foto: Åke E:son Lindman
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Hur gör man med ett trendriktigt väl-
vt betongtak som reglerar innekli-
matet – men som samtidigt skapar 
problem med ljudmiljön? 

Headhuntingföretaget Stephen-
son Research Associates var den 
första hyresgästen som flyttade in 
i nybyggda business park Solstice 
Park i sydvästra England. En stor-
satsning på närmare £250 million 
ska få fart på ekonomiska tillväxten 
i grevskapet Wiltshire.

Betongtaket i företagets nya 
lokaler suger åt sig utomhusvärmen 
under dagtid, och släpper den ifrån 
sig inomhus under natten. 

Inneklimatet var inget problem 
för Stephenson Research Associates. 
Däremot blev man förskräckta över 
rumsakustiken. Den överraskade 
med störande ekon och ljud som 
spreds okontrollerat i lokalen.

Simon Stephenson, director at 
Stephenson Research Associates, 
says: 

– As a head hunting company, it’s 
important that we are able to hear 
telephone conversations clearly 
and our concentration is maintai-
ned. When we first moved into the 
suite, it was difficult to hear when 

talking on the phone and in an open 
plan office with confidential con-
versations taking place on a daily 
basis, it was difficult to maintain 
a level of privacy that our clients 
would expect. 

oacceptabel efterklangstid

Kontrollmätningar gjorda av akus-
tikkonsulter visade att efterklangsti-
den* låg på höga 1,68 sekunder.

Det välvda betongtaket och de 
stora fönsterytorna på tre av de fyra 
väggarna orsakade den oacceptabla 
efterklangstiden.

Kontoret är ett av tråkiga många 
exempel på hur moderna, design-
mässigt avskalade byggnader utfor-
mas utan att man tänker på hur 
rumsakustiken och arbetsmiljön 
påverkas av betong och glas.

Lösningen i Solstice Park blev 
nedpendlade ljudabsorbenter 
Ecophon Master Solo™ S. Resul-
tatet var att efterklangstiden sjönk 
till mer acceptabla 0,7 sekunder.

– A typical suspended ceiling 
would not have worked in this 
instance as the roof is also a thermal 
mass which heats and cools the buil-

ding so if it’s covered, this function 
is restricted, säger akustikkonsult 
Phil Robinson vid BRC Ltd. 

– We therefore recommended the 
installation of Master Solo rafts 
which would follow the curve of 
the roof and create an aesthetically 
pleasing finish in keeping with the 
building’s high end specification, 

Medarbetarna på Stephenson 
Research Associates kan nu, runt 
två år efter inflyttningen, arbeta mer 
koncentrerat och ostört.

– We’re delighted with the results 
as the acoustics are now greatly 
improved and we are able to hear 
clearly when talking on the phone 
without being distracted, summerar 
Simon Stephenson.

* 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.

akustiktak från ecophon

ecophon master solo™ 

en av byggnaderna i the Crescent som 
utgör kontorsdelen av solstice park. 
Företagsparken är stor och omfattar 
hela 650 000 kvadratmeter(!), och ska 
öka sysselsättningen i regionen.

totalt 26 frihängande ljudabsorberande enheter har monterats upp, som sänkte 
efterklangstiden från 1,68 till 0,7 sekunder.

Före: råa betongtak och stora glasytor är trendriktigt, men tyvärr dåligt för 
rumsakustiken. så här såg det ut när hyresgästen stephenson Research 
associates flyttade in, men snabbt insåg att något måste göras för att få bukt med 
den irriterande ljudmiljön som störde arbetet och trivseln.

ecophon master solo™ släpper fram takvärmen
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– Genom den öppna planlösningen mötte 
vi kraven på en effektiv kommunikation 
mellan människorna på arbetsplatsen, 
säger arkitekt Stefan Fehse.
 En kombination av frihängande ljud
absorbenter och väggabsorbenter 
visade sig resultera i en god ljudmiljö och 
en bra taltydlighet* i rummen. 

Flexibelt kontor med Flexibla ljudabsorbenter

Ensinger GmbH i Tyskland är 
en högteknologisk tillverka-
re av avancerade polymera 

komponenter och formsprutade 
plastdetaljer.

Den nya anläggningen är på över 
21 000 kvadratmeter varav en del 
består av kontor, laboratorier, utrym-
men för samvaro och avkoppling 
samt kafeteria.

För att få bra ljudmiljö i den öpp-
na kontorsdelen och i laboratorierna 
installerades frihängande ljudabsor-

berande enheter i taket som komplet-
terades med väggabsorbenter där så 
var nödvändigt.

Frihängande ljudabsorbenter 
mötte kraven

Ett heltäckande akustiktak, som är 
den effektivaste rumsakustiska lös-
ningen, var i och för sig ett alterna-
tiv, men enligt arkitekt Stefan Fehse 
fanns flera andra fördelar med fri-
hängande ljudabsorbenterna:

• Takelementen kunde installeras 
beroende på de olika verksamhe-
ternas behov av ljudabsorption i 
byggnaden

• Enkel montering och demonter-
ing

• Flexibelt – möjligheter till föränd-
ring i framtiden

• Goda kombinationsmöjligheter 
med tekniska system såsom belys-
ning, kyla, ventilation och andra 
installationer

arkitekt

stefan Fehse, dia179

akustiktakssystem från ecophon

ecophon master™ solo

ensinger gmbh tillverkar 
formsprutade plastdetaljer 
för alla tänkbara 
ändamål.

arkitekt stefan Fehse

* Taltydlighet. Ett mått på hur bra lyssnaren hör ett tal är ett viktigt instrument för rummets förmåga att bidra till en bra verbal 
kommunikation mellan människor. Direktljudet tillsammans med tidiga ljudreflektioner ger en bra taltydlighet medan bakgrundsbuller, 
lång efterklang och ekon stör talet. Clarity (C50, enheten dB) och STI (index mellan 0–1) är mått på rummets förmåga att bidra till 
taltydligheten.
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arkitekt

Lennart hagljung, arkitektbyrån 

akustiksystem från ecophon

ecophon master™ solo 

verksamhetsanpassad rumsakustik. beroende på verksamhetens art i de olika rumsmiljöerna installerades frihängande 
ljudabsorberande enheter och väggabsorbenter efter behov.

det nedpendlade akustiktaket är gjort 
av ecophon master™ solo och skapar 
en god ljudmiljö i den höga lokalen 
och lyfter det visuella intrycket. Notera 
den lilla men mycket effektfulla 
höjdskillnaden mellan cirklarna och 
övriga delar!

Ett allt vanligare knep för att profi-
lera kontoret, är att låta konferens-
rummet sticka ut designmässigt. 

Det svenska företaget Smörj-
teknik tog ett grundligt grepp och 
valde att också låta akustiktaket 
bli en spännande del av den nya 
interiören.

Montörerna av akustiktaket fick 
utgå från en rektangulär yta. Den 
delades upp i cirklar och andra 
former som spreds ut i längs- och 
sidled. 

Samtidigt kunde man jämka in 
delarna i höjdled och få fram en 
naturlig takkänsla och ett intimare 
rumsintryck.

Kontrasten mellan det svarta och 

vita i taket ger konferensrummet en 
attraktiv visuell särprägel. 

plåttak saboterar ljudmiljön

Med bara ett plåttak skulle rumsa-
kustiken ha blivit så undermålig att 
den hade begränsat möjligheterna 
att höra och höras på ett tillfreds-
ställande sätt.

Smörjtekniks lokaler var tidiga-
re ett lastbilsgarage, som man har 
byggt om med hjälp av arkitekten 
Lennart Hagljung.

En av montörerna av akustiktaket 
var Peter Fyhr från Gävle Undertak. 
Han gillade utmaningen att få den 
designade lösningen på plats:

– Det är lite roligt med udda gre-
jor!

Smörjteknik Norden AB är över 
100 år gammalt, och förser före-
tag med smörjmedel. Man samar-
betar med Omega Manufacturing 
Division som ingår i den globala 
koncernen Magna Industrial Com-
pany Ltd. 

konferensrummet lyfter  
med designat akustiktak
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Ljud som stör är ett av våra mest 
förbisedda miljöproblem. 
kampanjen ”befria samtalet” tar 
upp problemet på allvar och ger råd 
om vad som måste göras på 
jobbet, i skolan, på restaurangen och 
i alla offentliga lokaler där vi vistas. 
kommunikation är livsviktigt för 
alla.

En bra ljudmiljö hjälper alla 
– hörselskadade såväl som 
normalhörande – till bättre 

kommunikation, mindre stress, 
högre effektivitet, ökad trivsel och 
minskad risk för utanförskap. Alla 
ljudförbättringar som är bra för hör-
selskadade är också bra för andra!

Hörselskadades Riksförbund 
(HRF) i Sverige anser att den all-
mänt dåliga ljudmiljön berör i stort 
sett alla lokaler där människor arbe-
tar, vistas och umgås. Ljudmiljön 
ska vara tillräckligt bra för personer 
med hörselnedsättning, till exempel i 
skolan, idrottshallen, på våra kontor 
eller på andra arbetsplatser. Detta är 
ett myndighetskrav i Sverige, även 
om det följs mycket dåligt, enligt 
HRF.

Men i de flesta andra lokaler finns 
inga tydliga krav på ljudmiljön – 
caféer, restauranger, pubar, musik-

klubbar, krogar, järnvägsstationer, 
köpcentra o.s.v. Tyvärr.

HRF, en intresseorganisation för 
hörselskadade i Sverige, arbetar för 
att de 1,3 miljoner, eller var sjunde 
person, som är hörselskadade eller 
har andra hörselrelaterade sjukdo-
mar i Sverige ska få ett bättre liv.

Rikstäckande kampanj i 
sverige

HRF är en av världens största hör-
selskadeorganisationer. I sin omfat-
tande rikskampanj ”Befria samtalet” 
riktar HRF in sig på hur viktigt det 
är för människor att få en chans att 
kommunicera – lyssna och bli hörda. 
Det är inte i första hand det fysiskt 
skadliga bullret på grund av höga 
ljudnivåer som man den här gången 
fokuserar på.

Det handlar om alla de vardags-

ljud i offentliga lokaler som nästan 
hälften av alla svenskar har problem 
med, enligt HRF:s undersökningar. 
HRF är i full gång med en konfe-
rensturné med utställning och akti-
viteter och besöker 22 orter runt om 
i Sverige för att skapa uppmärksam-
het om problemen men också om 
lösningarna. 

– det finns ett stort sug efter bättre 
ljudmiljöer och ljudsmarta lösningar. 
Nu tänker vi se till att den här miljö
frågan tas på större allvar! säger hRF:s 
förbundsordförande, janpeter 
strömgren.

– största boven i ljuddramat är 
lokalerna som ofta är otjänliga för vad 
de ska användas till, menar informa
tions chef ingvild Falkenhaug på hRF. 
arbetsgivare, stat och kommun får inte 
ut den arbetsinsats som förväntas av 
anställda, lärare och elever – en 
dyrbar erfarenhet. en god ljudmiljö är 
lönsam för alla.

Hörselskadades riksförbund slår på stora trumman

hRF:s kampanjsymbol
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vill du läsa undersökningen i en  
summerad version? 
Ladda ner en pdffil via länken:  
www.acousticbulletin.com/eN/iNt_modern_school_acoustics.pdf

de första tre, av alla de råd, som hRF ger för en bättre 
ljudmiljö på kontor och i caféer:

1. Akustiktak som dämpar i hela rummet. Ska vara nedpendlat från 
själva taket.

2. Frihängande ljudabsorbenter ”suger upp” från arbetsplatsen inunder 
(eller serverings/beställningsdisken).

3. Väggabsorbenter tar bort störande ljudreflexer. Finns i olika färger 
och med olika motiv och även som anslagstavlor. Ska täcka så stora 
ytor som möjligt i ”prathöjd” (från 0,9 till 2 meter över golvet).

Lärare stressas av höga ljudnivåer
I HRF:s rapport presenteras en tysk undersökning bland lärare 
(G.Tiesler/M.Oberdörster 2006) som visar att när ljudnivån i ett 
klassrum stiger ökar lärarnas hjärtfrekvenser (stressnivåer). Beroende 
på typ av verksamhet, varierar ljudnivån markant under dagens 
lektionstimmar i en skola. Här kan man se hur hjärtverksamheten 
(hjärtslag/minut) hos en lärare, under delar av en arbetsdag, varierar i 
takt med att ljudnivån ökar eller minskar.

Samma undersökning visar också att förbättrad ljudmiljö leder till 
signifikant lägre stressnivåer. Forskarna jämförde lärarnas hjärtfrekvens 
före och efter en akustiksanering. Det visade sig att i lokaler med 
kortare efterklangstid – med mindre ekoeffekt och bättre taluppfattning 
– blev lärarnas hjärtfrekvens lägre än i lokaler med sämre ljudmiljö. 
Med andra ord: stressen minskade.

Några exempel på resultat från hRF/Novus opinions 
undersökningar:

•  Hälften av landets arbetstagare har svårt att höra och samtala på 
jobbet. Cirka 57 % av dem som jobbar i kontorslandskap störs av 
ljudmiljön. Så många som två tredjedelar av journalisterna störs av 
ljudet i sitt arbete.

•  Två av tre lärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem varje 
dag eller varje vecka. 57 % av lärarna har ofta eller ibland svårt att 
höra vad eleverna säger i klassrummet.

•  Varannan person har svårt att höra och samtala när de går utför att 
äta eller fika och 47 % undviker caféer och restauranger med dålig 
ljudmiljö. En av tre gäster (mellan 30 och 60 år) har lämnat caféer 
och restauranger på grund av dålig ljudmiljö. Nio av tio tycker att 
det är viktigt att det är lätt att höra och samtala på dessa ställen.

•  HRF kan också konstatera att nio av tio personer vill att ljudmiljön 
prioriteras högt vid utformning av inomhusmiljöer.

Ett antal studier har genomförts för att få svar på vad människor tycker 
om sin ljudmiljö och resultaten är ofta chockerande negativa. Men allt 
kan bli bättre – HRF går i sin rapport från i år ut med tips och råd om 
hur ljudmiljön kan bli bättre – till gagn för kommunikation, hälsa och 
trivsel.

Tidpunkter under en undervisningsförmiddag

Ljudtrycksnivå db(A) Hjärtslag/min

Sambandet mellan ljudtrycksnivå och puls

Ljudtrycksnivå

Hjärtslag

en av tre gäster har lämnat caféer och restauranger på grund av dålig ljudmiljö.
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barn som hör normalt och de som har 
hörselproblem måste kunna gå i 
samma skola. Ett unikt hörselprojekt 
i Storbritannien ledde till att landet 
plötsligt fått en ny lag som kräver att 
nya skolor testar rumsakustiken så 
att den håller måttet för alla barn. 
Projektet, the Essex study, 
överraskade på flera sätt.

Ny brittisk lag för rumsakustik i skolor

I Essex i Storbritannien tvingades 
man konstatera att föräldrar inte 
gärna ville placera sina hörsel-

skadade barn i vanliga skolor. 
I dessa är rumsakustiken ofta inte 

tillräckligt bra för att hörselskadade 
elever ska få ut mesta möjligt av 
undervisningen.

Forskning visar att elever med 
hörselskador har svårare att få bra 
betyg, jämfört med skolkamrater 
som hör normalt.

Så här får det inte vara, menade 
man i Essex. Där startade man ett 
projekt för att ta reda på hur klass-
rummens ljudmiljö ska vara för 

att alla barn ska trivas och fung-
era bra.

Projektet kallas helt enkelt Essex-
studien, och resulterade i att den brit-
tiska regeringen gav efter för krav att 
alla nya skolor måste ”akustiktestas” 
för att få byggas.

Organisationen National Deaf 
Children´s Society drev kravet, och 
var tillsammans med kommunstyrel-
sen ett par av aktörerna i projektet 
som genomfördes i Sweyne Park 
School. En Secondary School (11 
– 18 år) med resurser att ta hand 
om bland annat 24 hörselskadade 
barn. 

Projektet bjöd på flera överras-
kande upptäckter.

minskade röstproblem

– När vi startade studien handla-
de allt om att prioritera akustiken 
i klassrum så att den passar även 
barn med hörselproblem, kommen-
terar Alan Knibb, ansvarig ingenjör 
vid den kommunala förvaltningen 
i Essex.

– Men det stod snabbt klart för oss 
att det fanns många andra fördelar 
också. Till exempel kunde lärarna 
genomföra grupparbeten, vilket var 

omöjligt tidigare, och personalen 
upplevde att hals- och röstproble-
men minskade.

I Essexstudien lät man lärare och 
elever testa fyra likvärdiga klassrum. 
Tre av dem var ”behandlade” med 
olika effektiva ljuddämpande absor-
benter, medan det fjärde var ”obe-
handlat”. Lärare och elever visste inte 
vilket klassrum som hade försetts med 
rumsakustiska åtgärder i toppklass, 
eller vilka som var mindre avance-
rade. De ”behandlade” klassrummen 
följde olika standards, och man väx-
lade absorbenter mellan klassrummen 
med jämna mellanrum.
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akustiksystem från ecophon

ecophon gedina™ a
ecophon master™ a alpha, kombinerat med  ecophon master™ extra bass
ecophon Wall panel™

Fortsättning nästa sida

ett akustiktak förses med tjocka ljudabsorbenter på ovansidan, i en rand runt om 
där taket möter väggarna. på så vis absorberas även ljuden i de lägre 
frekvenserna effektivt. detta underlättar väsentligt taluppfattbarheten för 
hörselnedsatta personer men även för alla andra.
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Studien skulle så långt som möj-
ligt resultera i allmänna riktlinjer 
för hur klassrum bör designas akus-
tiskt.

Elever och personal intervjuades, 
man fick svara på enkäter och rumsa-
kustiska mätdata samlades in – allt 
detta hanterades av Hear2Learn, en 
oberoende audiologkonsult.

effektiv absorption lönsam

Det visade sig att klassrummet som 
hade försetts med de kraftfullaste 
ljudabsorbenterna ansågs vara den 
bästa miljön vad gäller att både 

lyssna och tala.
Här låg efterklangstiden på 0,4 

sekunder i frekvensområdet 125Hz-
4kHz.

– Den brittiska regeringens stan-
dards för rumsakustik passar illa för 
inte bara barn med speciella hörsel-
behov, utan också för undervisning 
och lärande i stort, konstaterar David 
Canning vid Hear2Learn, som ledde 
studien. 

– Även om det bara var under 
en kortare period, så gav studien 
bevis på att god rumsakustik kan 
förbättra undervisningsmiljöer på 
ett märkbart sätt.

I tider av stramare budgets finns 
risken för att man drar sig för att låta 
klassrummen få en rumsakustisk 
make-over.  Alan Knibb ger lug-
nande besked på den fronten.

– Vi fann en lösning som ger oss 
stora fördelar men som bara kostar 
marginellt mer än den mest basala 
lösningen.

testgruppen uppfattade tal på ett mycket bättre sätt i ett klassrum med effektiva 
ljudabsorbenter jämfört med ett “helt obehandlat” rum eller ett rum med mindre 
effektiv ljudabsorption.
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Fortsättning från föregående sida
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Ecophon Gedina™ A nedpendlat akustiktak, samt Ecophon Master™ A 
alpha i kombination med Ecophon Master™ Extra Bass (i klassrummet med 
kortaste efterklangstiden och det som ansågs bäst). I samtliga ”behand
lade” klassrum monterades Ecophon Wall Panel™ på vägg.

kort om essexstudien:

• 400 barn och 13 lärare deltog i studien.

• Projektet pågick ett halvår.

• 0,4 sekunder anses ibland vara något för kort efterklangstid i miljöer 
där talet är centralt. Men enligt studien stämmer inte detta – klassrummet 
med denna efterklangstid betraktades som det bästa.

• Essexstudien visar att skillnader i efterklangstiden i frekvenser under 
500Hz spelar en tydlig roll för hur man hör och hur det är att tala i ett 
klassrum.

• Lärare rapporterade dramatiskt förbättrat beteende hos elever, i vissa 
fall hävdade man att disciplinproblem hade försvunnit.

diagrammet till höger
De färgade linjerna visar hur en testgrupp uppfattade tal i de olika klass
rummen. Den blå linjen står för det ”obehandlade” klassrummet, medan 
den violetta visar hur rumsakustiken upplevdes i klassrummet med de effek
tivaste absorbenterna. Övriga två linjer står för de andra klassrummen, 
med inte fullt lika kraftfull satsning på ljudabsorption.

Simon Smith, ansvarig för utbildningsmiljöer, koordinerade och ledde 
studien.

För första gången, 2008, deltog 
Ecophon Tyskland på ORGATEC 

– Europas ledande kontorsmässa 
för funktion och design. Rumsa-
kustik var ett av fem prioriterade 
områden.

500 besökare – entreprenörer, 
arkitekter, inredningsarkitekter, 
facility managers – uppskattade 
Ecophons närvaro och diskuterade 
rumsakustik.

Missa inte den stora internatio-
nella mässan 26-30 oktober 2010 i 
Köln! Du är välkommen att kontakta 
Ecophon i Tyskland för mer infor-
mation: www.ecophon.de 

välkommen till  
oRgateC 2010  
– modern office & Facility

Fakta 2008: 62 500 besökare 
från 113 länder, 673 leverantörer 
från 39 länder. www.orgatec.com

bild från ecophons monter 2008.

Rum 1 – Klassrum speciellt för att användas av döva elever (mindre än 
0.4 s Tmf 500–2000 Hz)

Rum 2 – Vanligt gymnasieskoleklassrum enligt engelsk standard (mindre 
än 0.8 s Tmf 500–2000 Hz)

Rum 3 – Obehandlat rum
Rum 4 – Rum med krav ställda av BATOD, British Association for 

Teachers of the Deaf (mindre än 0.4 s Tmf 125–4000 Hz).
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Designen har varit viktig när man 
byggt Albert Edelfeltskolan i Borgå, 
Finland. Det var också rumsakus-
tiken, och skolans ljudmiljö är rejält 
genomarbetad.

Skolan är uppkallad efter den 
store konstnären Albert Edelfelt 
som föddes i staden, och som gick 
ur tiden för länge sedan. Men han är 
i allra högsta grad närvarande i den 
här moderna skolan. Bland annat 
pryder Edelfelts namnteckning glas-
räcken runt aulan, och några av hans 
kända målningar finns fragmenta-
riskt avbildade i konstnärligt utfor-
mad betong på ytterväggen.

Aulan fungerar också som matsal. 
Den är trekantig, och följer skolans 
solfjäderform som anpassats för att 
utnyttja tomtmarken optimalt. Taket 
bildar en triangel som lutar åt två 
håll, och blev en stor utmaning när 
det var dags att förse aulan med 
akustiktak,

– Det krävde vissa svåra övervä-
ganden, förklarar enhetschef Arto 
Huhtanen vid företaget Rakenne 

Tikka Oy som monterade akustik-
taken.

Vid behov fungerar aulan även 
som konsertsal. En scen finns som 
delas med idrottshallen intill, som 
normalt döljs bakom kraftigt ljud-
isolerande dörrar.

Idrottshallen är även den omsorgs-
fullt akustikbehandlad, liksom 
musiksalen på andra sidan aulan.

kreativ rumsakustik

Självklart finns det på en skola som 
bär namnet av en känd konstnär ock-
så speciella utrymmen för konst och 
konsthantverk. Bildsalen har ett rik-
tigt ateljéfönster som vetter mot norr, 
helt enligt regelboken.

skola för både ögon  
och öron

akustiksystem från ecophon

aula och lektionssalar:  
ecophon Focus™ ds 
idrottsutrymmen:  
ecophon super g™ 

Fakta

• Albert Edelfeltskolan har 
plats för 600 elever i 
åldrarna 7 till 16 år.

• Skolan öppnade 2009.

• Skolan designades av 
arkitektbyrån Leena Yli
Lonttinen Ky. Ansvarig 
arkitekt var Jani Ristimäki.

• Som akustikkonsult 
fungerade Janne Hautsalo 
från Akukoni.

– akustiken är också viktig när man 
skapar och lyssnar på musik, påpekar 
musikläraren anna talvitie. i vår 
musiksal är det lätt att mixa elektro
niska instrument men fungerar även 
för akustiska dito. Lokalen har över 
huvud taget en fantastisk 
anpassningsförmåga.

den trekantiga aulan används också som matsal och har försetts med ecophon 
Focus™ds. Röda trappor lyser som blodådror, och leder upp till lektionssalarna. 
Lokalerna är utformade för liv och rörelse.

en musiksal värd namnet. salen är ljudisolerad från övriga byggnaden. här finns 
gott om instrument, scen, samt till och med ett körpodium.
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”Tack och lov har jag äntligen kommit till 
en idrottshall som fungerar som den 
ska – suveränt! Det är inte bara ljudnivån 
som blivit lägre. Ljudet känns inte lika 
skadligt som i andra lokaler som jag 
jobbat i.” Åke Grundberg, idrottslärare.

Hagaskolans idrottsHall – ett bevis på att det kan bli bra!

Man får skrika sig hes när lju-
det kommer från alla håll och 

kanter i bullriga idrottslokaler”, 
säger Åke Grundberg som arbetar 
som idrottslärare vid Hagaskolan i 
Sundsvall i Sverige. ”Elever som 
vill få uppmärksamhet, tillrop, bollar 
som studsar – allt blir till en salig 
röra av störande och höga ljud.  
Värst är det när det spelas basket 
eller vid tävlingar, som när vi har 
distriktsmästerskap, när andra hejar 
på. Egentligen behöver det vara helt 
tyst i sådana lokaler när jag ger mina 
instruktioner.”

misstänkt hörselskada

Åke, som upplever att hans hörsel 
blivit sämre med åren, misstänker 
att skadan härhör sig från alla hög-
ljudda lokaler han har jobbat i. Det 
kan bli många ”Va?” under en dag. 
Även hans tendens till migrän har 
blivit påtagligare…

– Efter en sådan dag, när ljudmil-

jön varit dålig, blir jag ljudöverkäns-
lig. Jag vill stänga av alla ljud när jag 
kommer hem och jag blir trött.

Suverän ljudmiljö
– Tack och lov har jag äntligen 

kommit till en idrottshall som fung-
erar som den ska – suveränt! menar 
en övertygad Åke Grundberg. Det är 
inte bara ljudnivån som blivit läg-
re. Ljudet är ”mjukare” och känns 
inte lika skadligt som i många andra 
lokaler som jag jobbat i. 

Helst vill idrottslärarna slippa hör-
selskydd. Åke menar att om man ska 
man klara av att höra vad eleverna 
säger och kunna ge instruktioner i 
en dålig ljudmiljö krävs formgjut-
na hörselproppar. Men de kostar en 
mindre förmögenhet för att utrusta 
de sex idrottslärarna på skolan.

– Vi har en begränsad idrottsbud-
get och vi vill inte ta så stora belopp 
från själva verksamheten, som i för-
sta hand behöver pengarna. 

Hagaskolans idrottshall är stor 
nog för olika bollspel, såsom vol-

leyboll och handboll, 23 gånger 
43 meter och takhöjden är cirka 8 
meter.

Enligt rektor Gunilla Eriksson har 
Hagaskolan, som har en utpräglad 
hälso- och idrottsprofil, fått en bättre 
arbetsmiljö för såväl idrottslärare 
som idrottande ungdomar.

akustiker anders Westin, som beräknat 
behovet av akustik behandling i haga
skolans idrottshall och som gjort 
mätningar efteråt säger:
 – som att befinna sig på en fotbolls
plan utomhus i stället för i en idrotts
hall med väggar och tak. det blev 
fantastiskt bra.

’’



15

arkitekt

hans anders kempe, tema

akustiksystem från ecophon

ecophon super g™ plus
ecophon modus™ s
ecophon Wall panel™ super g
ecophon super g™ dp XL

ett heltäckande akustiktak och väggabsorbenter på tre av väggarna, i höjd med vistelsezonen, gjorde susen. allt av bästa 
ljudabsorptionsklass, klass a. idrottslärarna johan berman, daniel jonsson och Åke grundberg lovordar sin nya arbetsmiljö.

i korridorerna i hagskolans nya idrottsbyggnad sitter ett robust akustiktak, 
utvecklat för att tåla slag och stötar och annan åverkan i exempelvis skol
korridorer. 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 fjäderbelastade infästningen innebär att man att man får både ett 
slagtåligt tak i kombination med att enkelt kunna montera eller demontera 
takskivorna i samband med arbete ovan akustiktaket.
 detta har visat sig mycket uppskattat av fastighetsförvaltare och underhållsfolk 
i våra skolor.
 på inrådan av undertaksentreprenören sundisol valde kommunen och tema 
arkitekter i sundsvall det nya akustiktaket ecophon super g™ dp XL i 
korridorerna. systemet finns i längder upp till 2 400 mm.

enligt svensk standard, ss 25268, innebär Ljudklass a en mycket högklassig 
ljudmiljö medan b/C är avsedd att beskriva ljudförhållanden som motsvarar 
minimikraven i boverkets föreskrifter, bbR (boverkets byggregler). Rejält 
under nämnda ljudklasser ligger resultatet efter mätningarna. kanske borde 
”ribban” ligga här i idrottshallen för att uppfylla kraven på en dräglig 
arbetsmiljö i en idrottshall?

efterklangstiden i olika ljudfrekvenser i hagaskolans 
idrottshall, jämfört med svensk standard.akustiktak som tål slag och stötar i korridorer

Fo
to

: G
un

na
r A

lm
be

rg
Fo

to
: L

in
us

 W
al

lin
/S

un
ds

va
lls

 T
id

ni
ng

Ljudfrekvens (Hz)

Hagaskolans 
idrottshall

Ljudklass B/C

Ljudklass A1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,2

1,4

1,6

125 250 500 1 000 2 000 4 000

Ef
te

rk
la

ng
sti

d 
(s

)



16

Effektiva ljudabsorbenter i tak och på 
väggar kan sänka ljudnivån med upp till 
10 db. Detta innebär en halvering av 
den upplevda ljudstyrkan i rummet. 
Oftast kan hörselskydden skrotas. 
Men fördelarna är så många fler …

Lönsamma åtgärder Lyfter våra industriföretag

Att välja ljudabsorbenter och 
akustiktak av bästa ljudab-
sorptionsklass är alltid en 

lönsam investering i en industrilo-
kal. Personalen jobbar effektivare 
och mår bättre i en bra ljudmiljö, 
har många undersökningar visat. 
En bättre ljudmiljö kan öka pro-
duktiviteten, minska sjukfrånvaron 
och minska risken för arbetsplatso-
lyckor.

hörseln i fokus

Alla hårda ytor såsom golv, väggar 
och tak reflekterar ljud, höjer den 
allmänna ljudnivån och reflekterar 
buller åt alla håll. I många industri-
er, storkök och andra öppna lokaler 
är ljudnivån ohälsosam och ibland 
direkt skadlig för hörseln.

skrota hörselskydden

Även i verksamheter, där ljudnivån 
i och för sig inte fysiskt är direkt 
skadlig, skapar buller otrivsel och 

stress som negativt påverkar oss 
människor. Elektronikindustrier, 
läkemedelsindustrier och sjukhus är 
exempel på sådana arbetsplatser.

I många länder är arbetsgivaren 
skyldig att se till att personalen bär 
hörselskydd men samtidigt utarbeta 
en plan för att minska bullret, om 
den ekvivalenta bullerexponeringen 
ligger på 85 dB(A) eller däröver. 
Alltså är målet att avskaffa hörsel-
skydd helt och hållet, då gränsen 
för att tvingas bära hörselskydd just 
ligger vid 85 dB(A).

Ljudabsorption betyder allt

De flesta industrilokaler, storkök 
och simhallar består av stora lokaler 
med högt i tak. Efterklangstiden kan 
bli störande lång och ljuden studsar 
då runt i rummet och dröjer sig kvar 
som ekoeffekter och höjer den all-
männa ljudnivån. Ljudabsorbenter, 
med bästa ljudabsorptionsförmåga, 
är därför att rekommendera.

Ett akustiktak, kanske komplette-

rat med väggabsorbenter, kan sänka 
ljudnivån med upp till 10 dB(A), 
vilket innebär en halvering av ljud-
nivån. Ljuden är ofta högfrekventa, 
1 000–3 000 Hz, inte minst inom 
livsmedels- och dryckesindustrin. 
Inom detta frekvensområde är hör-
seln som känsligast.

Är det inte möjligt, av praktiska 
eller tekniska skäl, att installera ett 
heltäckande akustiktak, finns andra 
lösningar i form av väggabsorben-
ter eller bafflar i taket. All typ av 
effektiv ljudabsorption som tillförs 
lokalen gör nytta.

effektivare personal och 
bättre affärer

En bra ljudmiljö kan minska sjuk-
frånvaro och personalomsättning 
och medarbetarna kan prestera 
mycket bättre på jobbet, har studier 
visat. Dessutom blir arbetsplasten 
säkrare – man hör signaler, miss-
ljud, och varningar mycket bättre 
och kan lättare lokalisera var ljuden 

kommer från. En effektiv kommuni-
kation innebär också en trivsammare 
arbetsplats.

På köpet förbättras företagets ryk-
te och image – varumärket stärks 
och trovärdigheten ökar på grund av 
ett positivare intryck av arbetsmil-
jön. Kunder och andra intressenter 
får en ”rättvisare” bild av verksam-
heten i samband med sina besök. 
Möjligheter till affärer förbättras och 
nyanställning av kompetent perso-
nal gynnas.

Bäst och mest ekonomiskt är att 
projektera för en god rumsakustik 
redan vid planeringen av nya lokaler. 
Att tillföra ljudabsorption i efter-
hand är både krångligare och dyrare 
– men både möjligt, nödvändigt och 
lönsamt i bullriga lokaler.

måste uppfylla de hygieniska 
kraven…

Många industrier tillverkar produk-
ter där hygienen i lokalen är A och 
O. Livsmedels-, dryckes- och läke-
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medelsindustri är några exempel. 
Elektronikindustri och storkök är 
andra. Här måste hållas rent, och 
det får inte förekomma någon mik-
robiologisk tillväxt eller korrosion 
på byggmaterialet i fuktiga miljöer. 
Ibland är kraven höga på att luften 
inte får innehålla några främmande 
partiklar.

… och en effektiv 
ljudabsorption

Endast mjuka material har för-
mågan att absorbera ljud i motsats 
till hårda, blanka ytor som tyvärr 
reflekterar ljud men som traditio-
nellt varit lättast att hålla rena. Idag 
finns tack och lov akustiktak och 

ljudabsorbenter som har bägge funk-
tionerna. Ytan på moderna ljudab-
sorbenter kan tvättas, spolas och tål 
rengörings- och desinfektionsmedel, 
samtidigt som ytan släpper igenom 
ljudvågorna till den bakomliggande 
absorbenten.

akustiksystem för olika 
behov

Välj ett akustiktak som uppfyl-
ler alla krav, beroende på vilken 
produktion du har. Inom system-
familjen Ecophon Hygiene finns 
akustiksystem anpassade för olika 
produktionsmiljöer. 

Mer information får du via www.
ecophon.com.

75 % av alla klagomål på arbetsskador grundar sig på 
höga ljudnivåer

Enligt arbetsmiljöorganisationen Health & Safety Executive (HSE) 
i Storbritannien handlar 75 % av alla klagomål på arbetsskador i 
industrin om hörseln. Att exponeras för höga ljudnivåer hela arbets
dagar (ekvivalent ljudnivå under åtta timmar) innebär en stor risk för 
hörselskador och tinnitus. Redan vid 80 dB(A) ökar risken markant 
och vid 85 dB(A) är hörselskydd nödvändiga. Inte minst inom dryck
es och livsmedelsindustrin är ljudnivåerna alltför höga.
 HSE:s undersökningar visar att ekvivalenta ljudnivåer inom indu
strin kan ligga på 95 dB(A), vilket innebär en fördubbling av den 
upplevda ljudstyrkan, jämfört med de 85 dB(A) som kräver hörsel
skydd.

slamrande transportband, flaskor och andra hårda förpackning skapar höga och 
irriterande ljudnivåer som är såväl en hälsorisk som en säkerhetsrisk inom 
dryckesindustrin. höga krav på rengörbarhet har genom åren inneburit att hårda 
material varit en självklarhet i tak och på väggar.
 Nu finns akustiktak och ljudabsorbenter som uppfyller alla krav.

Fortsättning nästa sida
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Läkemedelsindustrin tillhör en av de hårdast reglerade produktionsmiljöerna. 
tillverkarna måste bevisa att de uppfyller myndighetskraven, bland annat när det 
gäller partikelemission och hygien.
 Nu finns ljudabsorbenter som klarar etablerade standarder, vilket gör att 
bullriga produktionsmiljöer blir till ett obehagligt minne blott.

inom catering och restaurangkök är rum för disk, skalning och matlagning de 
mest bullriga. en kombination av hårda golv, väggar och tak med slamriga 
köksredskap skapar höga och irriterande ljudnivåer, vilket leder till stress i ett 
redan hårt uppdrivet arbetstempo.
 Rätt val av akustiktak och ljudabsorbenter förbättrar arbetsmiljön utan att 
tumma på hygienkraven.

stress och förhöjt blodtryck, svårigheter att föra dialog, trötthet och en ökad risk 
för misstag är några exempel på effekten av en dålig ljudmiljö. inte minst inom 
elektronikindustrin där fokus på processer och noggrannhet är så viktigt, har 
rumsakustiken en avgörande betydelse för effektivitet och lönsamhet.
 använd därför tak och väggar för ljudabsorption!

Ljudmiljön hamnar ofta i topp när anställda intervjuas om vilka arbetsmiljö
faktorer som är mest besvärande. Livsmedelsindustrin är inget undantag  
– tvärtom, här delar många samma arbetsmiljö och bullret sprider sig över hela 
lokalen.
 ett akustiktak av högsta ljudabsorptionsklass, kanske kompletterat med 
väggabsorbenter, sänker ljudnivån till en mänsklig nivå.

välj ett akustiksystem som svarar upp mot de hygieniska krav  
som ställs på din verksamhet

Fortsättning från föregående sida
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Ljudtrycksnivå dB(A) 

Avstånd till en ljudkälla i meter

DL2 äldre fabrik 

DL2 ny fabrik 

Lysande akustiska mätresultat. 
Cémoi:s äldre respektive nya fabrik. 

akustiksystem från ecophon

ecophon hygiene performance™ a

Mätresultaten visar att ljudnivån i lokalen har 
sjunkit med i snitt 7 dB efter att akustiken åtgär
dats. De visar också att ljudet avtar snabbare 
när man avlägsnar sig från en ljudkälla t.ex. en 
maskin. Före åtgärd avtog ljudet med bara 3 
dB per avståndsfördubbling. Efter åtgärd avtar 
ljudet med 6 dB per avståndsfördubbling. Detta 
betyder att om en maskin ger en ljudnivå på 
85 dB på 1 meters avstånd kommer ljudnivån 
på 16 meters avstånd att vara 73 dB i lokalen 
före åtgärd och 61 dB efter åtgärd. 6 dB per 
avståndsfördubbling är att anse som mycket bra 
och jämförbart med hur ljudet avtar utomhus.

En medveten satsning på en bättre 
arbetsmiljö har visat sig framgångs-
rikt för Cémoi, en av Europas största 
kakaoproducenter. 300 anställda har 
fått en helt ny arbetsplats på 30 000 
kvadratmeter utanför den sydfran-
ska staden Perpignan, nästan på 
gränsen till Spanien. Tillsammans 
med ombyggnad av de äldre delarna 
av fabriken är ”Cémoi de Perpignan” 

tipptopp modern och anpassad efter 
kraven på en såväl mänsklig som 
effektiv arbetsmiljö.

med beröm godkänd

Trots de höga hygieniska kraven i 
anläggningen har man funnit lös-
ningen på en god ljudmiljö – ett 
system akustiktak med en yta som 

Chokladjätte kombinerar hygienkrav  
med effektiv ljudabsorption

stéphane joubert, som är projektledare 
på ”Cémoi de perpignan”, summerar de 
egenskaper som avgjorde valet av 
system för akustiktak;
1.  god ljudmiljö
2.  ett ytskikt som svarar upp mot de 

hygieniska kraven.
3.  bra täthet och stabilitet i samband 

med rengöring av taket, tack vare att 
akustikskivorna är robust fastsatta 
med clips.

4.  taket är lätt och begränsar belast
ningen av övriga konstruktionsdelar.

5.  en estetiskt mycket tilltalande 
lösning.

6.  Lätt att anpassa till övriga tekniska 
system i byggnaden.

en modern chokladindustri med bästa tänkbara ljudmiljö i en produktion med högt ställda 
hygienkrav. Lösningen är ett system heltäckande akustiktak av bästa ljudabsorptionsklass med en 
yta som kan hållas ren.

är inte drar åt smuts, är lätt att hålla 
ren och som inte bidrar till mikro-
biologisk tillväxt. Ljudmiljön blev 
med beröm godkänd tack vare en 
effektiv ljudabsorption som gynnar 
såväl hörsel som kommunikation 
och som hör en modern livsmed-
elsindustri till.

Nu vill man fortsätta på den 
inslagna vägen och har planer på att 
förbättra ljudmiljön, även på andra 
anläggningar inom koncernen.

Franska Cémoi, med anor från 
början av 1800-talet, är en av 
Europas största chokladtillverkare 
med sammanlagt 3 000 anställda. 
Utöver de nio franska fabrikerna 
finns tillverkning i Elfenbenskus-

ten, Tyskland, Storbritannien och 
Polen. Familjeföretaget levererar 
kakaoprodukter för industriellt bruk, 
men har även ett stort sortiment 
choklad för försäljning under eget 
varumärke.
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Är det människovärdigt att låta någon arbeta 
i lokaler med onödigt höga ljudnivåer med 
risk för hörselskador? Nu när problemet 
går att lösa med rimliga medel?
 Oatly är en typisk livsmedelsindustri  
som förvandlats till en effektivare och 
hälsosammare arbetsplats där  
hörselskydden numera är ett obehagligt  
minne blott. ett heltäckande undertak 
och väggabsorbenter gjorde susen.

Konsten att bli av med hörselsKydden

Livsmedelstillverkaren Oatly 
i Landskrona, södra Sve-
rige, kom till slutsatsen att 

bullernivåerna från maskiner och 
transportband måste dämpas. Perso-
nalen hade klagat på det höga ljudet 
i förpackningslokalen och att det 
var svårt att koppla av och vila efter 
jobbet. Några visade symptom på 
sömnsvårigheter.  Hörselskydden 
ansågs försämra kommunikationen 
och riskera säkerheten.

heltäckande akustiktak  
– det enda rätta

– Vi kom fram till att effektiv lju-

dabsorption skulle kunna sänka 
ljudnivån tillräckligt mycket, säger 
fabrikschefen Benny Wraae. Men 
det fanns flera alternativa lösningar. 
Vi fick förslag på ljudabsorberande 
bafflar i taket, frihängande absor-
berande taköar och ett heltäckande 
undertak kompletterat med väggab-
sorbenter. Som livsmedelsproducent 
är de hygieniska kraven höga. Lju-
dabsorbenterna får inte samla damm 
eller sprida fibrer, de måste stå emot 
tillväxt av mikroorganismer och de 
måste kunna rengöras.

– Därför kunde vi konstatera att 
ett heltäckande undertak var det 
enda rätta. Tillsammans med väg-

gabsorbenterna fick vi också de 
bästa rumsakustiska värdena. Med 
andra ord kom vi ner i acceptabla 
ljudnivåer och slipper idag hörsel-
skydden.

mål: under 80 db

– Och inte minst, tillägger Benny, 
vi kom under genomsnittsnivån 80 
dB(A), som anses vara skadligt för 
hörseln. Detta var vårt mål. Kan det 
bli bättre?

Efter att ljudabsorbenterna instal-
lerats tillfrågades personalen om 
resultatet. Man var mycket nöjd, 
det är lättare att kommunicera med 

arbetskamraterna och man blev glad 
över att hörselskydden inte längre 
behövdes. Det blev också lättare 
att höra maskinerna och varifrån 
ljudet kom. Och sist men inte minst, 
personalen känner sig inte längre 
så trött.
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som en extra åtgärd för att förbättra akustiken i speciellt utsatta delar av lokalen 
monterades väggabsorbenter i ”korridoren” mellan långvägg och maskiner. 
absorbenterna placerades i huvudhöjd och är monterade i ett galler för skydd 
mot mekanisk åverkan. syftet med absorbenterna är att minska de höga 
ljudnivåer som uppkommer genom multipelreflexer mellan vägg och maskin.

– vad skönt att bli av med hörselskydden som bara tyngde och påfrestade 
nacken, säger annika engström håkansson, maskinoperatör på oatly.
– dessutom har kommunikationen mellan arbetskamraterna blivit mycket bättre, 
menar fabrikschefen benny Wraae.

ett heltäckande akustiktak i taket och väggabsorbenter på delar av tre väggar 
sänkte ljudnivån med de 5 db som behövdes i lokalen för att undvika 
hörselskydden.

exempel på spontana synpunkter från personalen efter 
akustikåtgärderna:

•	 lättare	att	höra	vad	som	sägs	

•	 lättare	att	uppfatta	varifrån	ljudet	kommer

•	 skönt	att	slippa	använda	hörselskydd

•	 inte	så	trött	när	jag	kommer	hem,	sover	bättre

akustiksystem från ecophon

ecophon hygiene performance™ a C3
ecophon hygiene advance™ protection C3

Risk för skador vid 80 db

Enligt internationella bestämmelser är arbetsgivaren skyldig att se 
till att personalen bär hörselskydd och utforma en handlingsplan 
med åtgärder för att minska bullret, om den ekvivalenta bullerexpo
neringen ligger på 85 dB(A) eller däröver. Men forskning visar att 
redan vid 80 dB(A) ökar risken markant för hörselskador. Inte minst 
inom dryckes och livsmedelsindustrin är ljudnivåerna alltför höga 
och bör åtgärdas.

Fortsättning nästa sida
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Fakta oatly 

Oatly, som ligger utanför Landskrona i södra Sverige, är ett företag 
som utvecklar, tillverkar och marknadsför hälsoinriktade produkter 
som baseras på en patenterad havredryck.
 Produkterna grundar sig i forskning vid Lunds universitet i Sverige, 
då professorn Arne Dahlkvist 1963 upptäckte de bakomliggande 
faktorerna till laktosintolerans. Tillsammans med kollegor och entrepre
nörer utvecklades under åren en teknik som gör att produkterna kunde 
få en mjölkliknande konsistens, anpassad till dryck och matlagning. 
De uppskattas idag av människor som är mjölköverkänsliga, men 
ökar bland alla som vill äta fiberrikt och lite nyttigare. Oatly med 
nästan 50 anställda har försäljning över stora delar av Europa men 
även etablerat sig i andra delar av världen där Kina verkar kunna bli 
en framgångsrik marknad.

De rumsakustiska mätningarna som 
genomfördes på Oatly har inriktats 
på att objektivt fastställa de föränd-
ringar som akustikregleringen ger 
på ljudnivån och taluppfattbarheten 
i lokalen. I tabell 1 visas de rumsa-
kustiska parametrar som mätts.

sammanfattning av 
rumsakustiska mätningar 
före och efter åtgärd

I tabell 2 ges medelvärdet av de 
rumsakustiska måtten för oktavban-
den 500 och 1 000 Hz före och efter 
akustikreglerande åtgärder. Enligt 
standarden ISO 3382-1 är medelvär-
det av måtten för dessa oktavband 
lämpliga att använda som represen-
tativa värden.

Resultat

Tabell 2 visar att efter akustikreg-
lerande åtgärder har ljudnivån (all-
mänbullret) i lokalen sjunkit med ca 
5 dB. Före åtgärd låg allmänbuller-
nivån i lokalen på ca 81 till 84 dB(A) 
enligt tidigare mätningar. Efter 
åtgärd har allmänbullernivån sjun-
kit till ca 77 dB(A) vilket innebär att 

nivåerna ligger under de insatsvär-
den som svenska Arbetsmiljöverket 
anger (AFS 2005:16).

Värdena för taluppfattbarhet visar 
också på en klar förbättring. En orsak 
till detta är att inverkan av s.k. sena 
reflexer i lokalen har minskat. Detta 
visas också av att efterklangstiderna 
sjunkit betydligt.

I närheten av vissa maskiner är 
bullernivån fortfarande över 80 
dB(A). Detta beror på att direkt-
ljudet från maskinerna dominerar. 
Direktljudet påverkas inte av tak- 
och väggabsorbenterna utan måste 
åtgärdas med direkta åtgärder vid 
ljudkällan t.ex. inbyggnad eller 
avskärmning.

Egenskap Mått Före  
åtgärd

Efter  
åtgärd

Efterklang (eko) EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Noise level reduction ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Speech clarity C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(poor/fair)

0.70  
(good)

Egenskap Mått Benämning Förklaring

Efterklang EDT, T20 Early decay time 
(s), Efterklangs
tid (s)

Mäter (ekot) klangen i  
lokalen. En kortare 
efterklangstid innebär att  
lokalen upplevs mer 
dämpad. 

Taltydlighet C50,
D, 
RASTI

Speech clarity 
(dB), Definition 
(%), RASTI

Mäter hur väl tal uppfattas 
i lokalen. Om dessa mått 
ökar har taltydligheten 
förbättrats.

Ljudnivå Ljudnivå
sänkning 

ΔL (dB) Anger hur mycket ljudnivån 
av allmänbullret i lokalen 
har sänkts. 

tabell 1

tabell 2

Rumsakustiska mätningar på oatly

Fortsättning från föregående sida

Foto: Ole Jais

Enligt Svenska Arbetsmiljöverket ska arbetsgiva
ren göra en riskbedömning avseende gravida 
kvinnor som kan utsättas för yrkesmässiga ljud
nivåer som överstiger ca 85 dB(A) vid daglig 
bullerexponering.
 Detta innebär att i arbetsmiljöer där det 
krävs hörselskydd bör gravida kvinnor inte 
vistas, och det gäller framförallt i den senare 
delen av graviditeten (åtminstone från och 
med den 26:e graviditetsveckan) då hörsel
organen hos fostret utvecklas. Höga ljud
nivåer orsakar dessutom stress som kan 
medföra trötthet och högt blodtryck 
och försämra genomblödningen i 
moderkakan.
 Överträdelse kan innebära 
böter. Regelverket följer EU:s 
direktiv (European Agency for 
Safety and Health at Work).

gravida kvinnor får inte utsättas 
för höga ljudnivåer
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Engelsviken Canning A/S kan stolt-
sera med 140-åriga familjetraditio-
ner. Förutom produktionen i Norge 
finns sedan år 2003 tillverkning i 
Skagen i Danmark. 
 Skaldjursinläggningar av olika 
slag – räkor, musslor, skaldjursmix, 
kräftstjärtar, crabsticks – är Eng-
elsvikens specialiteter som säljs 
såväl under eget varumärke som 
under stora matvarukedjors varu-
märken runt om i Norden men även 
i Baltikum. Engelsviken var först 
i Europa med att tillverka den här 
typen av produkter utan konserve-
ringsmedel.

– För att skapa en dräglig arbets-
plats för de anställda krävs en bra 
ljudmiljö, säger Anders Jensen, 
platschef på fabriken i Skagen. 

Takytan är den givet bästa möj-
ligheten att utnyttja för en effektiv 
ljudabsorption. Men eftersom de 
hygieniska kraven är högt ställda 
i en livsmedelsindustri som vår, 
måste taket tåla både regelbunden 
tvätt och spolning med desinfek-
tionsmedel. Vi fann lösningen som 
kunde kombinera både och!

äntligen finns 
C4bärverkssystem

Tidigare satt här ett akustiktak med 
ett bärverk av korrosivitetsklass C3, 
det bästa som fanns på den tiden 
fabriken togs i bruk. Delar av bär-
verket blev så småningom angripet 
och bärverket i sin helhet ersattes 
med ett av bästa korrosivitetsklass, 
klass C4. Ljudabsorbenterna var 
däremot intakta och monterades i 
det nya bärverkssystemet.

taket som tål allt

akustiktak från ecophon

i produktionen:  
ecophon hygiene advance™ a C4
på kontoret: ecophon Focus™ F

Charmig fabrik och charmigt läge. engelsviken Canning ligger i danska skagen, 
så nära havet man kan komma.

omtänksam ljudmiljö med akustiktak  
– även på kontoret!

Fräsch inredning med ett akustiktak som är hygieniskt och som håller länge i en 
av de tuffaste produktionsmiljöer som finns inom livsmedelsindustrin. salt och hög 
fuktighet tillsammans med starka rengöringsmedel sätter inredningen på hårda 
prov. ett syrafast bärverkssystem av korrosivitetsklass C4, som står emot 
aggressiva media, bär upp akustiktaket.

Foto: Studioe
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Ingen rost, ingen 
korrosion – ett tak som 
motsvarar alla 
hygieniska krav och 
som behåller sin 
funktion i många år.

AkustiktAkssystem och AggressivA miljöer

Redan då, 1996, var tidningen 
ECO på plats i Kungshamn, 
ett stenkast från turistorten 

Smögen i det svenska skärgårdsland-
skapet Bohuslän, för att rapportera 
om skillnaden i arbetsmiljö – före 
och efter det att de nya akustiktaken 
kommit upp hos fiskindustrin Abba 
Seafood. Göran Sjögren, fastighets-
ansvarig på den tiden, berättade då 
för oss:

”Akustiktaken är ljudabsorberan-
de och minskar ljudet från maski-
nerna. Personalen hör varandras till-
rop och varningar bättre – en klar 
förbättring av säkerheten, alltså. Alla 
är mycket nöjda och hela arbets-
miljön har blivit klart bättre. Ljuset 
från armaturer återkastas i det vita 
undertaket och sprider sig över hela 
lokalen. Rent estetiskt är skillnaden 
som mellan natt och dag nu när vi 
dolt alla gyttriga installationer. Taket 

upptar en stor del av rumsytan och är 
därför avgörande för trivseln.”

taket som sparar pengar

Göran Sjögren fortsätter:
”Där vi idag har nya undertak 

behöver vi inte spola lika ofta då 
det inte finns några ytor som sam-
lar damm. När vi väl behöver göra 
rent undertaken, med sin jämna och 
smutsavvisande yta, går det snabbt. 
Det sparar stora pengar.”

Fiskindustrin mest aggressiv

Nu är vi tillbaka till Abba Seafoods 
anläggning i Kungshamn och får 
än en gång träffa Göran Sjögren 
efter nästan 15 år. Han är egentligen 
pensionär, men vill inte släppa taget 
om sin arbetsplats och är en dag 

det nymonterade akustiktakssystemet i 
den stora produktionslokalen 1996 …

… samma system akustiktak anno 2010.

”det var som att börja på ett nytt 
jobb den dag då ljudabsorbenterna 
kom upp”
Lars Johansson, dåvarande arbetsledare 
på Abba Seafood.
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i veckan ett värdefullt stöd åt sin 
efterträdare, Jan Persson. Vi ville 
veta hur det gått med akustiktaken 
efter alla dessa år.

– Jo då, taken har klarat sig bra 
– över förväntan, tycker jag, säger 
Göran Sjögren. Själva ljudabsor-
benterna är mestadels intakta och i 
den stora produktionslokalen har vi 
inte behövt göra speciellt mycket åt 
taket. Men det finns ställen i anlägg-
ningen där vi fått byta tak därför att 
bärverken har korroderat.

– Fiskindustrin är nog den mest 
aggressiva miljö för byggmaterial 
som man kan tänka sig, inflikar 
nuvarande fastighetsansvarig, Jan 
Persson. Värst är ättikan och saltet 

från fiskinläggningarna, som bil-
dar aerosoler tillsammans med den 
fuktmättade luften. Sedan kommer 
de starka tvättmedel som är nöd-
vändiga att rengöra taken med. Allt 
tillsammans fräter sönder bärverkets 
skyddande lackering och öppnar upp 
för korrosion.

– Det är extremt viktigt för oss att 
hålla efter ”såriga” byggnadsdelar, 
då de är svåra att hålla rena och 
med risk för påväxt av mikroorga-
nismer eller att föroreningar hamnar 
i sillburkarna, fortsätter Jan Persson. 
Därför har vi hitintills behövt byta 
ut bärverk och undertak då och då 
på vissa ställen, framförallt där det 
är lite lägre i tak och där maskinerna 

är höga och stänk från produktionen 
når upp till bärverket. Det här stör 
produktionen och kostat pengar!

korrosivitetsklass C4  
= syrafast stål

Efter många års erfarenhet har 
Ecophon funnit den långsiktiga lös-
ningen på ett akustiktakssystem som 
motsvarar kraven i livsmedelsindu-
strins aggressivare miljöer. I syste-
met Ecophon Hygiene Advance™ 
C4 är varenda liten skruv, clips och 
andra detaljer till bärverkets profiler 
tillverkat av ett homogent rostfritt, 
syrafast stål (INOX) som uppfyller 
korrosivitetsklass C4. Tillsammans 

med nyutvecklade ljudabsorbenter 
med en mattare och tåligare yta än 
någonsin är de svaga länkarna eli-
minerade.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
är ett system akustiktak som håller i 
många år med ett minimalt underhåll 
och utan obehagliga överraskningar, 
som kostar pengar.

den förre fastighetsansvarige göran sjögren och den nuvarande jan persson i 
samspråk om inredningens betydelse för hur väl man kan svara upp mot de 
hygieniska kraven i en fiskindustri.

akustiksystem från ecophon

ecophon hygiene advance™ C3

Fakta abba seafood

Abba Seafood AB, med ett 350tal 
anställda, är Sveriges främsta leveran
tör av mat från havet. I sortimentet finns 
sill, ansjovis, matjes, kaviar, pastejer, 
fiskbullar, tonfisk, musslor och skaldjur. 
Produktion sker vid företagets fabriks
anläggningar i Kungshamn vid skärgår
den i västsverige. Abba Seafood AB ingår i den norska börsnoterade 
koncernen Orkla.
 Genom ett ökat sortimentet av MSC och KRAVmärkta* produkter 
och samtidigt tagit bort de ”rödmarkerade arterna” i WWFs Fiskgui
de, har Abba Seafood fått WWF’s utmärkelsen Gröna Fisken. 
 Abba Seafood är certifierad enligt BRC (British Retail Consortium) 
standard för utvärdering av leverantörer av produkter under detaljhan
delns egna varumärken, för att skydda sina kunder och se till att vissa 
myndighetskrav uppfylls. Bland annat fokuserar man på en återkom
mande kontroll av hygien i produktionen och gör riskutvärderingar.

*MSC:s (Marine Stewardship Council) miljömärkning är garantin för att pro-
dukten kommer från ett välskött fiske och att den inte bidragit till miljöproblemet 
med överfiskning. KRAV-märket är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt 
producerad mat.

akustiktak där bärverket korroderat. 
ett bärverkssystem av homogent 
syrafast stål hade inte påverkats.

med det nya bärverkssystemet 
ecophon Connect C4™ hade 
akustiktaket fortfarande varit intakt.
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– Innan vi planerade det nya centralköket, 
gjorde vi flera besök på liknande 
anläggningar, säger arkitekt Jürgen Busack. 
Vad som frapperade oss var den usla 
ljudmiljön och de höga ljudnivåerna i 
köken. Vi blev övertygade om att det måste 
gå att skapa en mänskligare arbetsplats 
genom att ta rumsakustiken på allvar.

Arkitekten som tog ljudmiljön på AllvAr

3 600 portioner produceras dagligen 
i det moderna storköket till det psy-
kiatriska sjukhuset i Rickling, norr 
om Hamburg.

En ”standardlösning”, vore kan-
ske, att göra som man alltid tidigare 
trott man måste – att installera ett 
innertak med en hård yta av hygie-
niska skäl. Men metallredskap och 
kärl i kombination med hårda mate-
rial på golv, väggar och i tak leder 
alltid till en hopplöst bullrig och 
stressig arbetsmiljö.

kompromissa inte om 
rumsakustiken

Tack och lov fann arkitekt Jürgen 
Busack lösningen på problemet med 
buller – ett effektivt ljudabsorbe-
rande system akustiktak som klarar 

de hygieniska kraven. Hemligheten 
ligger i akustiktakets förmåga att 
släppa igenom ljudvågorna till det 
bakomliggande ljudabsorberande 
materialet.

Samtidigt är den släta ytan smuts- 
och fettavvisande och tål rengöring i 
form av regelbunden våtavtorkning 
med desinfektionsmedel och även 
spolning. Ytan är dessutom mot-
ståndskraftig mot bakteriell påväxt, 
vilket är så viktigt i miljöer där födo-
ämnen hanteras. Tillsammans med 
ett robust bärverkssystem som tål 
fukt och kemikalier har man fått ett 
akustiktak som behåller sin funktion 
i många år.

– Det var all möda värt att 
anstränga oss lite extra för att göra 
livet enklare för våra 60 medarbe-
tare, säger Ralf Lenschow som sitter 

styrelsen för köksverksamheten i 
Rickling. Det är fantastiskt hur tyst 
det är, även när verksamheten är i 
full gång. Det är nog ovanligt för ett 
kök av den här storleken.

Storköket är en anläggning som 
inte bara erbjuder cateringverksam-
het till sjukhuset i Rickling. Köttet 
som kommer från eget EU-certifierat 
slakteri behandlas och styckas här 
och brödet som kommer från det 
egna bageriet, distribueras även till 
andra institutioner i området. En 
sammanlagd yta om 2 700 kvadrat 
meter är nu täckt med akustiktak 
och ljudabsorbenter.

– oljudet som ofta härskar i köks
miljöer avskräckte mig efter mina 
besök på storköken – en orimlig 
arbetsmiljö för de anställda. effektiva 
akustiktak och ljudabsorbenter 
räddade ljudmiljön i centralköket i 
Rickling, berättar en övertygad 
arkitekt, jürgen busack.
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en strikt tegelbyggnad, som inhyser centralköket i Rickling, matchar omgivningen.

ett heltäckande system akustiktak av bästa absorptionsklass täcker de stora 
köksytorna för matberedning.

här kombineras heltäckande ljudabsorbenter i taket med vertikala 
ljudabsorberande bafflar. diskrum är annars mycket bullriga miljöer.

även det egna slakteriet är försett med akustiksystem i taket.

arkitekt

busack+göb

akustiksystem från ecophon

ecophon hygiene performance™ a C3
ecophon hygiene protec™ baffle C3
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Elinebergsskolan i Helsingborg i södra 
Sverige har fått ett nytt ansikte. De gamla 
muggiga lokalerna har blivit ljusa och 
moderna och energiförbrukningen har 
halverats. På köpet har lärare och elever fått 
en klart bättre ljudmiljö.

Använd tAket för både ljud och ljus

– För oss som förvaltar skolbyggna-
der har vi uppfyllt vårt mål att sänka 
elförbrukningen genom att minska 
belysningens energiförbrukning med 
50 procent, säger fastighetsförval-
taren Thomas Augustsson på det 
kommunalägda fastighetsbolaget 
Kärnfastigheter. Ett vitt tak med 
förmågan att reflektera och sprida 
ljuset över hela lokalen i kombina-
tion effektiva styrda uppljusarmatu-
rer bidrar till de stora besparingarna. 
Den jämna belysningen ökar flexibi-
liteten i lokalen som kan möbleras 
och förändras utefter behov. Och 
snyggt och fräscht har det blivit 
jämfört med tidigare.

modell för kommande 
renoveringar

Bättre ljud, bättre ljus, lägre energi-
förbrukning och en attraktivare och 
effektivare arbetsmiljö är de stora 
fördelarna, menar Thomas Augusts-
son. Den nya utformningen av sko-
lan kommer att stå som modell för 

framtida förändringar av skolloka-
lerna i kommunen.

skolan har fått ett nytt liv

Elinebergsskolan som byggdes på 
sextiotalet har under åren byggts 
till och renoverats i omgångar. Idag 
är skolan anpassad efter moderna 
krav på undervisning. Alla lokalerna 
i skolan; lektionssalar, korridorer, 
personalutrymmen, aula och trapp-
hus håller samma höga standard. Bra 
ljus, bra ljudmiljö och ett estetiskt 
lyft har gjort skolan till en attraktiv 
arbetsplats för alla.

Skolvaktmästare Anita Olsson 
som varit med om att driva projek-
tet från början, skrattar när tidningen 
ECO ringer upp henne.

– Tidigare såg det ut som om 
någon strött halm på undertaken i 
klassrummen. Mörkt och murrigt 
var det. Idag är det till och med 
bättre ljus i lokalerna, även när den 
styrda belysningen är släkt när det 
är ljust ute. Dagsljuset reflekteras 

in i rummet via takytorna. För fick 
belysningen alltid vara på med full 
styrka.

Anita Olsson, som fått många 
spontana och positiva kommentarer 
efter renoveringen, menar att skolan 
blivit ”roligare, luftigare, varmare, 
ljusare och helt enkelt modern”.

bättre ljudmiljö för alla

Fem av salarna har man lagt extra 
krut på. Förutom en väl anpassad 
belysning har akustiktaket fått en 
förstärkt ljudabsorption med extra 
tjocka absorbenter, för att även kunna 
absorbera de lägre ljudfrekvenserna 
som är så viktigt för individer med 
hörselsvårigheter. En rumsakustisk 
lösning som egentligen gagnar alla 
– elever såväl som lärare, som hör 
varandra bättre.

samarbete ger mer

Elinebergsskolans nya arbetsmiljö 
är frukten av ett samarbete mellan 

experter inom två av de viktigaste 
arbetsmiljöfaktorerna i skolan – lju-
set och ljudet. Ecophon har utvecklat 
ett system akustiktak med en yta 
som har förmågan att återkasta ett 
bländfritt ljus som sprider såväl 
dagsljuset som konstljuset över hela 
lokalen. Ecolux, som är experter 
på belysning, erbjuder ett sortiment 
effektiva belysningsarmaturer för 
indirektbelysning med komplette-
rande direktljusarmaturer.

Ljud- och ljusexperternas sam-
arbete är ett exempel på hur en bra 
rumsakustik kan kombineras med 
en effektiv ljusmiljö.
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Före. direktverkande lysrörs
armaturer i ett träullstak som har en 
begränsad ljudabsorption och som 
inte har förmågan att effektivt 
återkasta ljuset i lokalen.

–  det har blivit mycket ljusare och ljudmiljön är bättre än tidigare, påpekar läraren Frida Wirén, som här håller lektion för sina sjundeklassare.
akustiktaket i kombination med väggabsorbenterna till höger ger optimala förutsättningar för kommunikation och taluppfattbarhet.

efter. visst blev det snyggt, eller hur? 
uppljusarmaturerna sköljer ett jämnt 
ljus över hela klassrummet tack vare 
akustiktakets förmåga att bländfritt 
återkasta ljuset. taket uppfyller 
kraven på bästa ljudabsorptionsklass, 
klass a, vilket bidrar till en effektiv 
kommunikation och att alla hör 
varandra bättre.

– som med ett trollslag har vi fått en 
modern skola i de gamla sextiotals
lokalerna, säger skolvaktmästare 
anita olsson. vilken skillnad!

akustiksystem från ecophon

ecophon master™ a  
med ecophon master™ extra bass
ecophon Wall panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform
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Nu är Ecophon Focus Fixiform™ 
här! En efterlängtad lösning för att 
bibehålla estetik och ljudabsorption 
i samband med undertak som ligger 
i olika plan.

Övergången mellan akustiktak i 
olika nivåer och vertikalen har oftast 
inte blivit snygg på grund av olika 
ytmaterial och kantlösningar. Dess-

utom har det varit nödvändigt att 
kompromissa med rumsakustiken, 
då nivåövergångarna normalt saknat 
ljudabsorberande egenskaper.

Ecophon Fixiform™, som inte-
greras med befintliga Ecophon 
akustiktakssystem, gör att nivåö-
vergångarna blir homogena, tack 
vare standardiserade komponenter. 

smart och snyggt mellan tak  
i olika nivåer

så här enkelt viks ecophon Fixiform™ upp för att passa i vinkel mellan akustiktak 
i olika plan.

en smidig, snygg och elegant lösning för att skapa nivåövergångar i taket och för att dölja fula installationer, som i svenska 
Finans & Försäkringsteamets reception. Ljudabsorberande ecophon Fixiform™ är här integrerat med ett heltäckande 
akustiktak, ecophon Fokus™ ds. allt i ett och samma system.

– För mig som spenderar mesta tiden 
här ute i receptionen är det skönt med 
en behaglig och ljuddämpad miljö. och 
inte minst – alla fula rör är nu gömda 
bakom taket, säger mäklarassistenten 
annCharlotte snygg.

Ecophon Fixiform™ har lika yta 
som akustiktaket i övrigt vilket gör 
att allt får samma utseende med 
snygga kanter och profiler.

Och enkelt och säkert har det 
blivit för undertaksentreprenören. 
De färdiga vertikalerna kommer i 
platta paket och viks sedan enkelt 
upp i 90 graders vinkel som fixeras 
och monteras. Hela takytan blir lju-
dabsorberande, vilket är en fördel i 
till exempel öppna planlösningar 
där olika takhöjder möter varandra 
samtidigt som kraven är höga på en 
bra ljudmiljö.

Svenska Finans & Försäkrings-
teamet, med huvudkontor i Helsing-
borg, är en fristående försäkrings-
förmedlare. Portarna är öppna för 
såväl företag som personer som 
söker lösningar på sin ekonomi, sina 
försäkringar och sitt sparande.
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Forskning och studier har visat att 
ljudmiljön har en avgörande bety-
delse för hur patienter och personal 
mår på våra sjukhus och i andra 
vårdlokaler. En effektiv ljudabsorp-
tion och ljudisolering bidrar starkt 
till ett ökat välbefinnande hos per-
sonalen. Patienterna sover bättre och 
känner mindre stress vilket mins-
kar behandlingstiderna och sänker 
vårdkostnaderna. En god ljudmiljö 
bidrar också till ökad integritet och 
säkerhet.

enklare att skapa en bra 
ljudmiljö

Vad menas egentligen med en ”bra” 
ljudmiljö och hur uppnår man den? 
För dig som fastighetsförvaltare och 
beställare finns nu ”Ljudguiden” 
som tydliggör vad man bör sträva 
efter och vilka krav som bör ställas 
i samband med ny- och ombyggnad 
av vårdlokaler. Det blir nu lättare att 
skapa en bra ljudmiljö för alla som 
ska bruka lokalerna. 

Lars Johansson, funktionsplane-
rare på fastighetsförvaltaren Locum, 
efterfrågade en gång en checklista 
för att kunna ställa rätt ljudkrav i ett 
projekt. Tillsammans med Locum 
har Ecophon nu skapat Ljudgui-
den.

– Jag är övertygad om att alla 
som planerar vårdbyggnader har 
fått ett verktyg som hanterar ljud-
frågorna enklare och tydligare uti-
från de verksamheter som pågår på 
ett sjukhus, säger konceptutveck-
lare Katrin Bergmark på Ecophon. 
Gängse akustiska begrepp såsom 
efterklangstid, ekvivalent ljudnivå 
och ljudabsorptionskoefficient kan 
annars ställa till förvirring.

Syftet med Ljudguiden är att vara 
ett stöd för beställaren redan i det 
tidiga planeringsskedet då ljudfrågor 
måste diskuteras inom projektgrup-
pen. Dessutom blir det nu enklare 
för beställaren att tydliggöra sina 
önskemål för arkitekter, akustiker 
och byggentreprenörer. Ljudguiden 
omfattar råd om såväl rumsakustik 
som luftljudsisolering.

svar på tal

Ljudguiden innehåller ett antal frå-
gor som behandlar ljudmiljön ur 
olika perspektiv. Behövs lugn och 
ro för patienterna? Vistas människor 
stora delar av dagen i rummet? I vil-
ken utsträckning finns det störande 
ljud? Svaren på dessa och andra 
frågor lägger grunden för vad som 
måste prioriteras.

Beroende på svaren ger Ljudgui-

den råd om vilka akustiska aspekter 
som är viktigast att ta hänsyn till 
utefter typ av verksamhet. Krävs 
en låg ljudnivå, kort ljudutbredning 
eller bra taltydlighet? Ljudguiden 
ger också råd kring akustisk utform-
ning av rummet.

hjälp för just din verksamhet

Ljudguiden är bara ett av många 
exempel på ett samarbete där hur du 
kan få hjälp med att projektera för 
en bra ljudmiljö. Beroende på vilka 
hjälpmedel som passar just dig och 
din verksamhet, ska du höra av dig 
till Ecophon.

Vi lovar att det lönar sig.

Ljudguiden – ett stöd  
för att skapa bra ljudmiljöer

– vi kommer framförallt att använda 
Ljudguiden i diskussioner med våra 
hyresgäster, läkare och sjuksköterskor 
när vi planerar för om och nybyggnad 
av sjukvårdslokaler, menar Lars 
johansson, funktionsplanerare på 
Locum. ”akustikamatörer” som vi har 
lite svårt att förstå och tolka innehållet 
i alla riktlinjer och förordningar 
avseende rumsakustiska krav, vilket 
Ljudguiden nu hjälper oss med.

–  vi får inte glömma bort de människor som ska använda rummet, säger katrin 
bergmark, konceptutvecklare vårdmiljöer, ecophon. vilka är de och vad ska de 
göra i rummet? genom svaren på frågorna i Ljudguiden får en fastighets
förvaltare eller beställare en bild av vad som krävs av ljudmiljön.

vad bör vi förvänta oss av ljudmiljön, vad bör vi eftersträva och vilka krav är det 
rimligt att ställa i en miljö som denna? Ljudguiden hjälper till att besvara 
frågorna.

Foto: Nicklas RudfellFoto: Peter Lindström

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförval
tare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner 
kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyres
gästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB 
ägs av Stockholms läns landsting. 
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Före:
”Ett otroligt sorl där det inte går att 
prata, ens med den som sitter bredvid, 
när vi är många.”  
”Vistas här så kort tid som möjligt.”

efter:
”Ekar inte alls nu. Många kan prata 
samtidigt i olika delar av rummet  
utan att det blir jobbigt.”
 

Äntligen ett rum att vistas i

Personalen på den medicinska 
akutmottagningen fick svara 
på frågor före och efter att 

ljudabsorbenterna hade kommit upp. 
Resultatet var slående.

Klagomålen på den usla ljudmil-
jön hade varit många på det nybygg-
da lunch-, paus- och mötesrummet i 
Landskrona lasarett i södra Sverige, 
och något måste göras. Med relativt 
enkla medel förvandlades rummet 
från ett ljudligt kaos till ett samtals-
rum får avkoppling och vila mellan 
de tuffa arbetspassen.

Ett heltäckande akustiktak mon-

terades och väggabsorbenter kom 
upp ena kortväggen – det var allt 
som behövdes för att alla sjukskö-
terskor, undersköterskor och läkare 
skulle kunna trivas! Tänk på att mel-
lan 20-25 personer vistas i rummet 
samtidigt och vad detta innebär för 
ljudmiljön…

För att få tekniska bevis på de 
akustiska förbättringarna gjordes 
objektiva mätningar av akustiker 
och ljudstyrkan (ljudnivån) visade 
sig ha sänkts med 7 dB, en ansenlig 
förbättring. En annat akustiskt mått 
är taltydlighet, som anger förhållan-

det mellan tidiga och sena ljudre-
flexer i rummet. De tidiga reflexerna 
bidrar positivt till hur tal överförs 
mellan talare och lyssnare, medan 
de sena ljudreflexerna försämrar 
taltydligheten. Även taltydligheten 
ökade markant, vilket svaren på per-
sonalenkäten också visar.
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kommentarer om hur det var tidigare…

”det ekar mycket. sitter man i mitten av rummet, så går det inte att delta i något 
samtal alls då ljudet bara rullar runt i rummet.”

”har kortare raster. undviker lunch samtidigt med andra.”

”ibland får man fråga efteråt vad som blev sagt.”

”ett otroligt sorl där det inte går att prata, ens med den som sitter bredvid, när vi 
är många.”

”vistas här så kort tid som möjligt.”

…och efter att ljudabsorbenterna kom upp:

”mycket mer dämpad miljö, känns som om jag slappnar av mer i rummet.”

”vi kan samtala med varandra under rimliga former.”

”mindre surrigt när många vistas i samma rum.”

”ekar inte alls nu. många kan prata samtidigt i olika delar av rummet utan att det 
blir jobbigt.”

Room acoustic Comfort™ – viktiga akustiska egenskaper som 
behövs för att uppnå kraven på ljudmiljön

Room Acoustic Comfort™ är ett 
akustisk koncept som bygger på 
samspelet mellan människorna i 
rummet och verksamheten – allt 
för att optimera utformningen av 
den akustiska miljön så att den pas-
sar alla. Room Acoustic Comfort™ 
tar hänsyn till vem som är i rum-
met, hur rummet är utformat och 
den verksamhet som personalen är 
delaktiga i och ger lösningar för att 
skapa önskad akustisk komfort.

Det finns fyra akustiska egenska-
per som beskriver den subjektiva 
upplevelsen av ljudmiljön:

• Ljudutbredning
• Taltydlighet
• Ljudnivå
• Efterklangstid

Beroende på rummet, är vissa 
akustiska egenskaper avgörande för 
att förbättra ljudmiljön i ett personal-
rum. Ljudnivån och taltydligheten 
verkar här vara de viktigaste akus-
tiska egenskaperna utifrån persona-
lens synpunkter efter det att akus-
tiska förbättringar hade genomförts 
i personalrummet.

Valet av akustiskt material och 
placering av ljudabsorbenter är 
avgörande för att nå optimala vär-
den. De använda akustiska para-
metrarna är G (ljudstyrka) och C50 
(taltydlighet) och de värden som 
uppnåtts är en bra referens för andra 
liknande projekt.

en supernöjd personal diskuterar före och efter

Fortsättning nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

bilden till vänster visar akustiktaket i 
rummet och bilden till höger 
väggabsorbenten på en av väggarna – 
allt av högsta ljudabsorptionsklass, 
klass a, vilket bidrog till de fantastiska 
resultaten.

innan förändringen tycker personalen att ljudmiljön känns 
relativt bra när det endast är några få personer i rummet, 
men när det blir flera personer i rummet känns ljudmiljön 
inte bra längre. efter förändringen är många betydligt mer 
nöjda med ljudmiljön, även när många befinner sig i rummet 
samtidigt. efter förändringen upplevs också ljudmiljön som 
mer dämpad.

innan förändringen anser en majoritet att det inte är lätt att 
samtala med en arbetskamrat när det samtidigt pågår 
andra samtal i rummet. det är också svårt att uppfatta vad 
som sägs när det är flera som deltar i ett samtal. efter 
förändringen känns det betydligt lättare att föra ett samtal 
med en kollega, även när andra samtal pågår i rummet. det 
är också betydligt lättare att delta i samtal där flera 
personer deltar.

akustiksystem från ecophon

ecophon master™ b
ecophon Wall panel™ C

”upplevd ljudmiljö beroende på om många eller få vistas i rummet”

”Ljudmiljöns inverkan på taltydlighet”

Rumsakustiska insatser som förändrade rummet

Ljudmiljön känns bra när vi 
är några få personer i rummet.

instämmer inte alls 1

Före Efter Före Efter

Ljudmiljön känns bra, 
även när vi är många personer 

i rummet samtidigt.

I vilken utsträckning instämmer du i påståendena?

Före Efter Före Efter

Det känns lätt att samtala med en 
arbetskamrat, även om det pågår 

andra samtal i rummet.

Det är lätt att uppfatta 
vad som sägs när vi är flera 

som deltar i ett samtal.

2 3 4 5 instämmer helt



35

på acoustic bulletin finner du det mesta du behöver 
veta om rumsakustik för:

•	Kontor	

•	Utbildningslokaler	

•	Vårdlokaler	

•	Industrilokaler

Favoritämnen på bloggen är:

•	Rumsakustisk	design	i	praktiken	

•	Rapporter	och	intervjuer	från	akustiska	konferenser	

•	Forskning	inom	rumsakustiken

•	Regler,	riktvärden	och	standardisering	

•	Visualiseringar

•	Room	Acoustic	Comfort™

prenumerera gratis på  
www.acousticbulletin.com!

Acoustic Bulletin är en gratis online 
nyhetstjänst om allt som rör rumsa-
kustik. Här kan du söka bland 500 
artiklar. Ett mycket uppskattat verk-
tyg för att snabbt komma åt kunskap, 
råd, idéer och lösningar för utform-
ning av en bättre ljudmiljö.

Innehållet uppdateras ständigt 
och det är lätt att söka sig fram till 

informationen, och tjänsten erbjuder 
dig automatisk uppdatering. Med 
Bulletin Quarterly får du löpande 
ett ”kvartalsbokslut” med de bästa 
bidragen från bloggen.

acoustic bulletin  
– din portal till rumsakustisk design
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eco – For sustainable design är ett magasin som 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.

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.

är du intresserad av ta del av de två tidigare eco – For sustainable design?  
gå då in på www.ecophon.com och läs direkt på nätet eller tanka ner tidningarna 
som pdffiler.

välkommen till en trivsammare, 
effektivare och hälsosammare 
innemiljö

www.ecophon.com/eco


