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Måden, som vi arbejder og interagerer på, forandrer og udvikler sig konstant. Det 
påvirker også vores design af bygninger, og måden vi indretter vores kontorer 
på. Øget fokus på bæredygtigt byggeri og bygningscertifikater skaber nye 

udfordringer og tvinger producenterne af byggematerialer til konstant at være innovative. 
Vi vinder alle ved denne udvikling, og nogle gange kan den rette kombination endda 
inspirere. INSPIRED BY YOU diskuterer udviklingen i kontorbyggeri fra et akustisk perspektiv 
gennem inspirerende cases og interviews. Denne kollektion af billeder og artikler fokuserer 
på eksisterende løsninger og fremtidige trends inden for kontormiljøer. Vi inviterer dig til at 
udforske det her og online:  www.rockfon.dk/kontor
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FORSIDE FOTO
Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Loft: Fusion
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DESIGNTRENDS

Projekt: Viborg Rådhus, Viborg DK

Arkitekt: Henning Larsen

Loft: MONO + Sonar X

HVORDAN
BLIVER FREMTIDENS
KONTORDESIGN?

DESIGNTRENDS:

Ændrede arbejds

mønstre, øget 

miljøbevidsthed og 

den økonomiske verdenssituation 

skaber morgendagens kontor. 

INSPIRED BY YOU indentificerer 

seks nøgletrends som man bør 

holde øje med.
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DESIGNTRENDS

MOBILITET
Takket være trådløst udstyr, sociale netværk 
og videokonferenceværktøjer kan de ansatte 
arbejde hvor som helst, når som helst. På et 
hvilket som helst tidspunkt på et typisk kontor 
står flere arbejdspladser tomme, idet mange 
ansatte er ude af huset. Derfor er det blevet 
almindeligt i mange bygninger, at de ansatte 
deler arbejdspladserne. Det har gjort det muligt 
for firmaerne at øge antallet af ansatte uden at 
behøve at inddrage mere plads til arbejdspladser. 
Men hvad gør man så med resten af pladsen?

INTERAKTION
Det forvandles til fællesområder, hvor man 
kan mødes til forskelligt samvær. Ifølge 
moderne managementteorier er ansatte mere 
produktive og glade, når de kan interagere 
i kreative, inspirerende omgivelser. Ud over 
de traditionelle, formelle møderum omfatter 
nutidens kontorer uformelle fællesområder, 
såsom kaffebarer eller lounges til improviserede 
møder, og atriumområder, som opmuntrer til 
tilfældige møder og uformelt samvær. I mindre 
kroge og gange bliver de opstillede, komfortable 
møbler stadig mere populære til møder og stille 
reflektion. Høje skillevægge erstattes af lavere 
adskillelser – eller fjernes helt. Men én persons 
samtale kan være et irritationsmoment for en 
anden person. Større interaktion kan skabe 
problemer med fortrolighed og koncentration.

1

2

Projekt: Marcapo, Coburg DE

Arkitekt: Kessel-Innenarchitektur

Loft: Rockfon Eclipse

Projekt: station2station, Amersfoort NL

Arkitekt: Abrahams Crielaers

Loft: Krios D + Rockfon Contour
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DESIGNTRENDS

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Loft: Fusion
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DESIGNTRENDS

FLEKSIBILITET
Friheden til at bevæge sig omkring og samarbejde 
på tværs skaber et større behov for fleksibel 
indretning. Organisationerne skal tilsvarende 
være i stand til at tilpasse arbejdspladserne. Disse 
områder, der ofte kaldes ”fleksible interiører”, kan 
relativt hurtigt og nemt ommøbleres. Imidlertid 
kræver alle ændringer i indretningen af kontoret 
ofte en ændring i loftsplanen for at garantere, 
at rummets akustiske indretning svarer til 
brugernes ændrede behov, for ikke at nævne let 
adgang til tekniske installationer og kabler, der 
er gemt i konstruktionen.3

Projekt: Global Design, Brussels BE

Loft: Rockfon Eclipse
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ÅBNE VIDDER
Den øgede interaktion og fleksibilitet på 
nutidens arbejdsplads ses også i den stigende 
brug af glas, større rum, integreret belysning 
og monolitiske lofter. Designere forsøger at 
skabe inspirerende områder, der genspejler 
energien og åbenheden i organisationen. Nogle 
arkitekter tager åbenheden til det ekstreme 
ved at udstille tidligere skjulte områder, såsom 
produktionsarealer og møderum. Faktisk ser 
mange firmaer deres kontorområde som en 
måde at promovere deres brand og værdier på 
over for de besøgende kunder og potentielle 
ansatte.

Men de store vinduer og hårde materialer, 
der typisk findes i sådanne bygninger, skaber 
alvorlige akustiske problemer, samtidig med 
at den stigende brug af termisk masse for at 
reducere energiforbruget kræver, at designere 
gentænker måden, de designer loftet.

DESIGNTRENDS

Projekt: Mikado House, København DK

Arkitekt: Arkitema

Loft: Tropic E

Projekt: Fiberline, Middelfart DK

Arkitekt: Jan Søndergaard

Loft: Fusion + MONO



9



BÆREDYGTIGHED
Termisk masse er bare én del af en stærkere trend 
mod bæredygtighed og lavere miljøpåvirkning. 
Da bevidsthed om bygningsstandarder og 
ratingsystemer såsom BREEAM og LEED er 
kommet ind i den almindelige tankegang, har 
bygherre og arkitekter gjort begrebet ”grønt 
byggeri” til mere end bare til et spørgsmål om 
energi. Et stigende antal designere ser nu på 
den totale miljøpåvirkning i hele bygningens 
livscyklus, og dette omfatter også indeklimaet.

Studier viser, at god akustik samt behagelig 
belysning og temperaturer øger de ansattes 
trivsel, produktivitet og tilfredshed, og 
samtidig nedsættes sygefraværet og personale
udskiftningen. Men det er ikke altid nemt 
at afbalancere rummets akustiske krav med 
opvarmningen, afkølingen og energikravene.5

6

MULIGHED FOR OPGRADERING
De ovennævnte trends er ikke forbeholdt 
nybyggeri. For eksempel kan firmaer ved 
renovering og forbedring af det nuværende 
kontormiljø få plads til flere ansatte uden at 
flytte til større lokaler. Det hjælper med til at 
holde omkostningerne nede, forbedre den 
operationelle fleksibilitet og opfylde de ansattes 
forventninger.

Selv om krisen kradser, er bygningsejere 
alligevel interesserede i at renovere deres 
bygninger. Det er en måde at bevare værdien af 
deres aktiver – at imødegå faldende lejeværdi 
og manglende lejeindtægter. Lejere i dag 
foretrækker moderne kvalitetsbyggeri og er 
samtidig meget følsomme over for kontorernes 
driftsomkostninger. En renoveret bygning, der 
tilbyder lave energiomkostninger takket være 
en bedre brug af termisk masse, vil være mere 
attraktiv i markedet. 

DESIGNTRENDS
Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X

Projekt: Trafikstyrelsen, København DK

Loft: Sonar X
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DESIGNTRENDS

Projekt: Rambøll, Oslo NO

Loft: MONO
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BYD FREMTIDEN VELKOMMEN

Projekt: KPMG, Frederiksberg DK

Arkitekt: 3XN

Loft: MONO + Sonar X med Fagerhult indbygningsarmatur Notor

KPMG, et af verdens største professionelle 
servicenetværk, har for nylig bygget nyt 
hovedkontor, tegnet af arkitekterne 3XN. Den 
overordnede plan er udført som en 3bladet 
kløver, hvis blade udgår fra et samlende, centralt 
atrium. Idéen bag bygningen er at fremtidssikre 
KPMG til morgendagens krav inden for 
samarbejde, vidensdeling og bæredygtighed. 
Kontoret skal både være praktisk og give plads 
til 1.700 ansatte samt plads til konferencer, 
uddannelse og seminarer. Med et meget 
lavt energiforbrug og stramme krav til 
miljøpåvirkning understøtter den nye bygning 
KPMG’s mål for Corporate Social Responsibility, 
hvad angår nedsat CO2 udledning, og falder 
inden for rammerne af the European Green 
Building Program, hvis formål er at forbedre 
bygningernes effektivitet. Vi talte med Gry Kjær, 
en af de deltagende 3XNarkitekter, om projektet:

HVAD ER DE VÆSENTLIGSTE 
UDFORDRINGER, NÅR MAN DESIGNER EN 
KONTORBYGNING FRA GRUNDEN?
”Den største udfordring er at analysere kundens 
arbejdsgange, struktur, firmaets værdigrundlag og 
kultur, og samtidig holde fokus på dets forretnings- 
og organisationsmål. KPMG ønskede et nyt 
hovedkvarter, der kunne fremme samarbejdet 
mellem de forskellige afdelinger og styrke 
opfattelsen af KPMG som en moderne og attraktiv 
arbejdsplads.”

HVILKE TRENDS ER DER I DEN 
MODERNE ARKITEKTUR?
”Kunderne bliver mere og mere opmærksomme 
på den positive påvirkning, arkitektur kan have 
på deres organisations strategiske mål. Det drejer 
sig ikke bare om at have en imponerende bygning; 
nu drejer det sig mere om at skabe en bygning, 
der støtter op om at opfylde virksomhedens 
målsætning, samtidig med at den beskytter de 
positive elementer i virksomhedskulturen.”

DESIGNTRENDS

INTERVIEW: GRY KJÆR, 3XN
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DESIGNTRENDS

HVORDAN OG HVORNÅR INDGÅR 
AKUSTIKKEN I OVERVEJELSERNE I 
DESIGNPROCESSEN?
”Når man designer åbne kontorlandskaber til 
ansatte, der er vant til enkeltmandskontorer, bliver 
det akustiske klima et hovedtema og et vigtigt 
fokusområde lige fra begyndelsen, så de første 
skitser specificerer egnede konstruktionsmaterialer 
og akustiske løsninger. Vi designer med fokus på de 
ansatte og deres brug af bygningen, så akustik er 
vigtig gennem alle designstadier.”

HVAD SKAL DER GØRES FOR AT SIKRE ET 
GODT INDEKLIMA I EN BYGNING, DER ISÆR 
RUMMER ÅBNE KONTORLANDSKABER OG 
STORE ÅBNE OMRÅDER?
”Det er vigtigt at definere områder til arbejde og 
områder til samtale. Disse zoner skaber brugerens 
adfærd; at være stille i en arbejdszone skal være 
naturligt. Det er nødvendigt at gøre god brug af 
akustisk materiale i loftet og, om nødvendigt, på 
gulvet samtidig med et godt ventilationssystem, 
der sørger for frisk, ren luft i hele bygningen.”

VI DESIGNER MED
FOKUS PÅ DE ANSATTE OG 
DERES BRUG AF BYGNINGEN,
SÅ AKUSTIK ER VIGTIG
GENNEM ALLE DESIGNSTADIER.

GRY KJÆR
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BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED

Projekt: FN Byen, København DK

Arkitekt: 3XN

Areal: 28.000 m² + 5.000 m² parkeringskælder

Loft: Sonar X med Fagerhult indbygningsarmatur Notor
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BÆREDYGTIGHED 
I ARBEJDET

Hvad enten man sejler 

i Københavns Havn, 

tager Stoget eller går 

tur på Langelinie, kan man ikke 

undgå at se det. Den danske 

hovedstad får snart et nyt 

vartegn: byggeriet FN Byen, der 

bliver bygget på Marmormolen 

ved Toldboden. Den forventes 

indviet i 2013.

BÆREDYGTIGHED
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TEORI OMSAT TIL PRAKSIS
I fortsættelse af Forenede Nationer (FN) 
Millenium  topmødet i 2000 begyndte den 
danske regering at undersøge muligheden for at 
samle seks FNkontorer i København på en enkelt 
adresse. Målet var at nedsætte driftsomkostninger 
og dele ressourcer. Regeringen ønskede også 
at opmuntre til større samarbejde mellem de 
forskellige agenturer. Men projektet, der hurtigt 
blev kendt som FN BYEN, har desuden et tredje 
mål: miljømæssig bæredygtighed.

FRA AMBITION TIL REALITET
Ansvaret for at kombinere ønsket om 
større miljømæssig bæredygtighed med en 
velfungerende arbejdsplads blev givet til det 
danske arkitektfirma 3XN. Deres stjerneformede 

design imødekom FN’s ønske om en ikonisk 
bygning. Det afspejler også det faktum, at 
bygningen huser separate agenturer, som deler 
et fælles værdigrundlag.

Designet forener behovet for åbenhed med 
strikse sikkerhedskrav. Det daglige liv er 
centreret omkring et atrium med stort lysindfald, 
som giver visuelle og fysiske forbindelser tværs 
gennem etager og afdelinger. Alle kontoretager 
har en åben og fleksibel indretning, der giver 
rum for vidensdeling og interaktion så vel som 
rum for individuel koncentration og private 
møder. Arbejdspladserne nyder godt af masser 
af dagslys og et godt indeklima.

BÆREDYGTIG FRA STARTEN
Bygningen byder på grønne, rekreative 
områder og adskillige bæredygtige egenskaber. 
”FN har store ambitioner, når det kommer 
til bæredygtighed i bygningerne. Derfor var 
integrering af bæredygtige løsninger et hovedtema 
lige fra begyndelsen af designprocessen,” siger 
Gry Kjær, arkitekt hos 3XN og projektleder på 
FN Byen. ”Solpaneler, køleanlæg med havvand, 
genbrug af vand, og Building Management System 

Projekt: FN Byen, København DK

Arkitekt: 3XN

Areal: 28.000 m² + 5.000 m² parkeringskælder

Loft: Sonar X med  

Fagerhult indbygningsarmatur Notor

INTEGRERING AF BÆREDYGTIGE
LØSNINGER VAR ET HOVEDTEMA LIGE FRA 
BEGYNDELSEN AF DESIGNPROCESSEN.

BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED
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(BMS) er blandt de mange løsninger, vi har brugt i 
dette byggeri.”

Der har været særlig opmærksomhed på 
indeklimaet, for som Kjær siger, ”Bæredygtighed 
er ikke kun et spørgsmål om energiforbrug, det 
drejer sig også om at skabe et sundt arbejdsmiljø.” 
3XN anbefalede derfor brug af certificerede 
bygningsmaterialer, som yder den maksimale 
bæredygtighed. For eksempel er bygningen 
planlagt med 35.000 m² Sonar X lofter med 
integreret belysning. ”Ved at vælge de rette 
materialer fra begyndelsen og ved at skabe et godt 
indeklima både gennem akustik, ventilation og 
materialer, der understøtter et lavere energiforbrug, 
udgør indeklimaet en væsentlig del af vurderingen 
af bygningen”, siger Gry Kjær.

Med hensyn til bæredygtighed forventes 
FN Byen at blive en af Danmarks mest 
energieffektive bygninger, når den er færdig, 
med et årligt energiforbrug på mindre end 
50  KwH pr. m² (dansk energiklasse 1). FN Byen 
er registreret hos LEED med det mål at kunne 
certificeres med mindst LEED® Gold. Den blev 
tildelt den prestigefyldte GreenBuilding Award 
2012 af EuropaKommissionen.

ET TEGN PÅ FREMTIDEN
Designet på FN Byen er ikke en engangs
foreteelse,” siger Kjær. ” Vi ser det som en tydelig 
trend mod mere bæredygtigt byggeri inden 
for kontorsektoren så vel som andre sektorer,” 
forklarer hun. ” Klienter bliver mere og mere 
bevidste om det faktum, at bæredygtigt 
byggeri tit giver bedre ydeevne,  medvirker 
til et sundt arbejdsmiljø og opretholder en 
konkurrencedygtig markedsværdi.”

GXN, den innovative del af 3XN, er for tiden 
involveret i adskillige projekter, hvor udviklingen 
af en mere bæredygtig bygggesektor er 
hovedfokus. ”Det er bestemt et ekspertområde, 
som vi møder stort behov for,” konkluderer Kjær.

BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED
ER IKKE KUN ET SPØRGSMÅL OM 
ENERGIFORBRUG, DET DREJER 
SIG OGSÅ OM AT SKABE ET

SUNDT ARBEJDSMILJØ.
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NYE, BEDSTE VENNER:
TERMISK MASSE 
OG AKUSTIK
TTermisk masse er et hot emne blandt 

arkitekter og bygherrer. Det beskriver 

en bygnings evne til at absorbere 

energi, opbevare den, og frigive den på et 

senere tidspunkt. På denne måde kan den 

termiske masse hjælpe til at nedsætte kølings 

og opvarmningsbelastningen af bygningen og 

derved gøre den mere energieffektiv.

TERMISK MASSE TERMISK MASSE
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TERMISK MASSE

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Der er to hovedtyper af termisk masse. Den 
ene er ”regulær masse”, i hvilken den tykke 
beton i etageadskillelser/vægge bruges til 
at opbevare energi til at opvarme og afkøle 
bygningen. Den anden kaldes TABS (Thermo 
Active Building System). TABS er et vandbaseret 
system til at opvarme og afkøle, med rør indstøbt 
i en bygnings betonetageadskillelser. Dette gør 
etageadskillelsen til en gigantisk varmeveksler.

TERMISK MASSE VS. AKUSTIK
Traditionelt regnes termisk masse og åbne 
kontorlandskaber for at være uforenelige. 
Problemet har været akustikken. I åbne arealer 
bruger arkitekter hovedsageligt nedhængte 
akustiklofter til at garantere et godt akustisk 
indeklima. Men ved at dække etageadskillelsen 
med et nedhængt loft forhindres stråling og 
konvektion mellem rummet og betonetage
adskillelsen. Resultatet er, at arkitekter nu har 
et vanskeligt valg, når de skal designe et åbent 
kontorlandskab: udnyttekse af termisk masse 
eller bedre akustik.

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

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSE

TRADITIONELT REGNES

TERMISK MASSE 
OG ÅBNE 
KONTORLANDSKABER
FOR AT VÆRE 
UFORENELIGE.
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Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMISK MASSE TERMISK MASSE
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AT TÆNKE UD OVER LOFTET
Forskning(1) i TABS konstruktioner har vist, at 
det er muligt at bruge et nedhængt loft til at 
kontrollere akustikken og samtidig bevare den 
termiske masses ydeevne. Hvordan? Simpelthen 
ved ikke at dække hele etageadskillelsen.

Forskerne udførte tests, hvor de dækkede 
adskillelsen i en TABS bygning med en varierende 
procent mineraluldsloftplader. De ophængte 
også  lodrette bafler. De konkluderede, at 
overdækning af op til 50 % af loftsarealet ikke 
havde nogen signifikant effekt på den termiske 
masses effekt. Med 80 % dækket var effekten 
stadig omkring 70 %. Baflerne havde heller ingen 
eller kun meget lav påvirkning på effekten af TABS. 

MEN HVAD MED AKUSTIKKEN? 
Det var ingen overraskelse, at afdækning af 
loftet fra væg til væg med loftplader gav den 
bedste lydabsorbering. Men 8050 % dækning 
virkede næsten lige så godt, særligt når 
det blev kombineret med vægabsorbenter. 
Ved at kombinere loftplader med andre 
akustiske løsninger, såsom flåder, bafler og 
vægabsorbenter, kan arkitekterne skabe den 
optimale akustiske komfort samtidig med, at 
luften kan cirkulere frit i rummet og dermed 
skabe effektiv konvektion i f.eks. termisk 
masse konstruktioner.

(1)The cooling capacity of the thermo active building system 

combined with acoustic ceiling – Weitzmann, Peter; Pittarello, E.; 

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

2008, Technical University of Denmark



TERMISK MASSE
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Parkeringshuse har ikke 

den store status i et 

byggeri. Som regel er 

det den mest oversete, mindst 

glamourøse del af ethvert 

byggeri. Paradoksalt nok, for de 

er tit nogle af de mest synlige 

dele af et byggeri. De er ofte 

den første del af en bygning, 

som folk stifter bekendtskab 

med. Akustiske lofter kan 

spille en vigtig rolle for at gøre 

dette første møde positivt – og 

til at hjælpe med til at sikre 

bygningens energieffektivitet og 

brandbeskyttelse.

PARKERINGSHUSEPARKERINGSHUSE

PARKERINGSHUSE 

I RAMPELYSET
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PARKERINGSHUSE

Projekt: The Squaire, Frankfurt DE

Loft: Cosmos
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PARKERINGSHUSEPARKERINGSHUSE

Da det Frankfurtbaserede arkitektfirma JSK designede 
parkeringsstrukturen på det nye THE SQUAIRE 
kompleks nær Frankfurt Lufthavn, gjorde de meget ud af 
loftet i parkeringshuset. The Squaire er en arkitektonisk 
perle og et mesterværk inden for ingeniørarbejde. 
Det er den første bygning af denne størrelse, der er 
rejst oven på en ICE (InterCity Express)banegård, 
mellem to motorveje, og på 86 søjler. The Squaire er et 
kommercielt center under ét tag, i alt 140.000 m² med 
kontorer, konferencefaciliteter, hoteller, restauranter og 
butikker – alt sammen i et af Europas største, trafikale 
knudepunkter.

The Squaire huser en parkeringsplads til 600 lejere. Som 
en integreret del af The Squaire skulle parkeringshuset 
leve op til stramme, termiske isolerings og 
brandsikringsstandarder, og på samme tid være 
akustisk behageligt samt afspejle The Squaire’s lyse og 
luftige design.

JSK arkitekterne valgte et Cosmos loft. Med en 
tykkelse på 80 mm og en lambdaværdi på 0,035 W/mK, 
lever det op til projektets termiske og akustiske krav. 
Den gode lysrefleksion fra Cosmos er medvirkende til 
det lyse interiør i parkeringshuset, samtidig med at den 
høje dimensionsstabilitet er beregnet til at modstå de 
barske betingelser, man finder i en garage. 

Projekt: The Squaire, Frankfurt DE

Loft: Cosmos
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PARKERINGSHUSE

Projekt: Diemerplein, Diemen NL

Loft: Cosmos
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Kontoransatte kan 

have svært ved at 

tro det, men åbne 

kontorlandskaber er ikke en ny 

opfindelse. I begyndelsen af det 

20. århundrede så arkitekter 

som Frank Lloyd Wright 

rummeligheden og fleksibiliteten 

i et åbent kontorlandskab som 

en måde at frigøre kontoransatte 

fra de små kontorbokse. I første 

halvdel af det 20. århundrede var 

det typiske, åbne kontorlandskab 

forsynet med lange rækker af 

skriveborde. Senere indførtes 

båse for at skabe lidt mere 

diskretion, og rækkerne blev 

opdelt i klynger og grupper. 

Projekt: Zetel Spoorwegen, Zetel CH

Loft: Fibral Multiflex Baffel + Fibral som flåder

ÅBNE KONTORER
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LYDENE RUNDT
OM DEM KAN OPFATTES SOM 
EN TRUSSEL OG EN INDTRÆNGEN.

FOR OG IMOD
Åbne kontorlandskaber har deres tilhængere og 
modstandere. Der er bred enighed om, at åbne 
kontorlandskaber kan styrke produktiviteten, 
kommunikationen og samarbejdet. Studier viser, 
at arbejdspladser, der er designet til at styrke 
gruppearbejde og samarbejde, har en positiv 
indflydelse på arbejdsgange og omkostninger.

Men åbne arealer er ikke ubetinget godt: 
blot det at flytte medarbejderne ind i åbne 
kontorlandskaber uden at tage dem med på 
råd giver ikke nødvendigvis bedre produktivitet. 
Den gængse praksis med at placere mere erfarne 
og højere rangerende medarbejdere i egne 
kontorer nedsætter desuden mulighederne for 
videndeling med resten af medarbejderne.

PSYKOLOGIEN I RUMMET
Mange forskningsundersøgelser har også vist, 
at åbne kontorlandskaber kan have en negativ 
indflydelse på de ansattes helbred og kan give en 
større personaleudskiftning. I henhold til Søren 
Peter Lund, senior forsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ”får manglen 
på privatliv i et åbent kontorlandskab folk til at føle, 
at de konstant er overvåget, og lydene rundt om 
dem kan opfattes som en trussel og en indtrængen. 
Denne mangel på privatliv kan også være direkte 
relateret til lydniveauet eller omvendt,” forklarer han.

Projekt: Bristol City Council, Bristol UK

Loft: Hygienic A + Koral A

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Loft: Fusion

ÅBNE KONTORERÅBNE KONTORER

30



Projekt: Mikado House, København DK

Arkitekt: Arkitema

Loft: Tropic E

”Specielt når folk omkring dig taler, bliver det 
meget svært at koncentrere sig. Rummets 
akustiske kvalitet er en af de vigtigste faktorer, 
når man designer rum, der skal bruges både til 
kommunikative og til kognitive opgaver.”

Rent faktisk viser det sig, at akustikken i et 
åbent kontorlandskab har indflydelse på, 
hvordan de ansatte udfører deres opgaver. 
Arkitekturpsykolog Mille Sylvest udfører et ph.d 
forskningsprojekt i samarbejde med Roskilde 
Universitet og 3XN’s udviklingsafdeling om 
relationen mellem arkitektur og social adfærd i 
kontoromgivelser. I henhold til Sylvest er støj ikke 
kun et forstyrrende element, som gør det svært at 
koncentrere sig. ”En persons velvære er tæt knyttet 
til dennes tilfredshedsniveau sammenholdt med  
status i organisationen. Arbejdspladsens kvalitet 
er en statusmarkering. Altså er støjende omgivelser 
tegn på lavstatus; det har en negativ indflydelse 
på det personlige velvære og ændrer en persons 
opførsel. Folk lukker af for andre personer i støjende 
omgivelser. De bliver isolerede og tilbagetrukne.” 
Det ser derfor ud til at mangel på privatliv og 
dårlig akustik kan støde sammen med ønsket om 
større produktivitet og samarbejde, som er det, 
der først og fremmest får organisationerne til at 
installere åbne kontorlandskaber.

ÅBNE KONTORER



MILLE SYLVEST
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ÅBNE KONTORERÅBNE KONTORER

Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Loft: Fusion

GENNEMTÆNKTE LØSNINGER
Med kendskabet til hvorledes støj påvirker 
de ansattes velbefindende er arkitekter og 
beslutningstagere i stigende grad begyndt 
at samarbejde med akustikere for at forbedre 
kontorområderne. At designe morgendagens 
kontor kræver hensyntagen til menneskelig 
interaktion, både fysisk og virtuelt, og skal 
understøtte planlagte og uforudsete problemer. 
Med Lennart Nielssons ord, en af Sveriges 
fremmeste akustikere: ”På kontorer er behovet for 
god lydabsorbering særlig højt, når der arbejdes 
i åbne kontorlandskaber, samtidig med at der er 
teamwork, der kræver samtale på kryds og tværs. 
For enkeltmandskontorer er behovet naturligvis 
ikke det samme, men igen, god lydabsorption 
medvirker til en bedre komfort.” For at leve op til 
kravene bruger akustikere alle de værktøjer, 
der er til rådighed, f.eks. lofter, flåder, bafler og 
vægabsorbenter. Det giver den fleksibilitet, der 
er nødvendig for at skræddersy akustikken i hvert 
rum til brugernes behov. ”Behovet for et godt 
akustisk miljø er vitalt, så de ansatte kan opretholde 
deres koncentration,” konkluderer Nilsson.

FREMTIDEN ER ÅBEN
Kontordesign burde derfor ikke længere opfattes 
som en krigserklæring mellem småkontorer 
og åbne kontorlandskaber. Som en del af den 
nuværende omplacering af folk, processer og 
steder, går arbejdspladser fra at være et symbol 
på magt og kontrol til at være centre for kultur 
og fællesskab. 

I denne kontekst er det nødvendigt at tilpasse 
det åbne kontorlandskab. Det er nødvendigt at 
skabe balance mellem fælles og privat, mellem 
produktion og kommunikation, mellem individer 
og fællesskab, mellem fleksibilitet og stabilitet. 
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ÅBNE KONTORER

BEHOVET FOR ET GODT AKUSTISK MILJØ

ER VITALT
SÅ DE ANSATTE KAN OPRETHOLDE 
DERES KONCENTRATION.
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Projekt: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK

Arkitekt: 3XN

Loft: Fusion

ÅBNE KONTORER
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EN KOMBINATION AF
RÅT OG RAFFINERET

Projekt: SEB Bank & Pension, København DK

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Loft: MONO 

Foto: Adam Mørk

ÅBNE KONTORER

CASE STUDY: SEB BANK & PENSION
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Da SEB BANK & PENSION ønskede at samle 
selskabets fire forretningsarealer under samme 
tag, kiggede man efter en unik beliggenhed i 
Københavns centrum. SEB valgte at samarbejde 
med Lundgaard & Tranberg Arkitekter. 

Da først beliggenheden var valgt, krævede 
designet to næsten identiske bygninger med en 
meget organisk facon. De prisvindende kontorer 
rummer lofttilgulv vinduer, trægulve, et åbent 
atrium og buede vægge. Alle disse elementer får 
besøgende til at spørge: ”Hvad er der rundt om 
hjørnet?”

Det var vigtigt for arkitekterne, at loftet bidrog 
til det æstetiske udtryk, de ønskede at opnå. 
Men  der var også en funktionel begrænsning: 
de fleste medarbejdere sidder i åbne kontor
landskaber med et utal af hårde overflader. 
Lundgaard & Tranberg Arkitekter valgte at 
arbejde med ROCKFON, og arkitektfirmaet 
endte med at vælge MONO for dets Klasse  A 
lydabsorption og dets usynlige samlinger, der 
bidrager til den bølgende, organiske form, som 
er karakteristisk for SEBbygningen. Specielle 
loftslemme blev indbygget i loftet for at give 
adgang til de tekniske installationer. På trods 
af de åbne rammer og de hårde overflader 
beskrives akustikken som fremragende, hvilket 
Peter Mering, Project Manager hos SEB, 
tilskriver ”de akustiske egenskaber ved det smukke 
MONO loft.”

ÅBNE KONTORER
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ILLUSIO er et lille reklamebureau, der havde 
et stort problem. Efterhånden som firmaet var 
vokset, var akustikken blevet utålelig. Det åbne 
kontorlandskab rummede 15 ansatte, og de 
hårde overflader, såsom vinduer fra loft til gulv 
og nøgne betonvægge, gjorde det vanskeligt at 
kontrollere akustikken.

Som Steve Abrassart, firmaets direktør, 
forklarer: ”Mit skrivebord stod bagest i rummet, 
og jeg kunne  høre hvert et ord, en person i den 
modsatte side af rummet sagde.” Han var meget 
opsat på at  transformere dette støjende sted 
til en behagelig arbejdsplads, samtidig med at 
man beholdt den oprindelige ånd og design 
i bygningen. Målet var at dække 50 % af lofts
arealet for at reducere problemerne med efter
klang og taleforståelighed.

Illusio installerede Rockfon Eclipse flåder, som 
gav det ideelle samspil mellem design og akustik. 
Som Abrassart udtaler: ”Med disse flåder er lyden i 
rummet blevet kraftigt reduceret, samtidig med at 
man respekterer de oprindelige designelementer 
i rummet.” AKUSTIKKEN

KOM UNDER
KONTROL

ÅBNE KONTORER

CASE STUDY: ILLUSIO



Projekt: Illusio, Paris FR

Loft: Rockfon Eclipse
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BEDRE LYD VED TELEFONERNE

CÉCILE VANBRABANT

DEN BEDSTE 
LØSNING 
VAR AT 
INSTALLERE 
FLÅDER
FOR AT SKABE 
ET BEDRE 
ARBEJDSMILJØ.

Projekt: IPG Group, Brussels BE

Loft: Rockfon Eclipse

Callcentre er en af de vanskeligste, akustiske 
udfordringer. IPG GROUP er en af de førende 
virksomheder inden for telemarketing, tele
services og callcentre, med tre adresser i Belgien. 
Virksomheden har omkring 1.000 callcenter
medarbejdere. Cécile Vanbrabant, Facility 
Manager hos IPG, fortalte os, hvad der havde fået 
hende til at installere Rockfon Eclipse flåder.

HVORDAN VAR AKUSTIKKEN I KONTORERNE 
FØR, I INSTALLEREDE FLÅDERNE
“Vore produktionsetager er alle åbne kontor-
landskaber. Lydniveauet var acceptabelt, men 
kunne forbedres. Så den bedste løsning var at 
installere flåder for at skabe et bedre arbejdsmiljø.”

HVORFOR VAR DET VIGTIGT AT 
REDUCERE STØJNIVEAUET?
“En reduktion af støjniveauet har utallige 
fordele. Et bedre arbejdsmiljø giver mere tilfredse 
medarbejdere og nedsætter den stress, de oplever. 
Det er nemmere at arbejde i et roligt miljø. Både 
produktivitet og arbejdsmoral nyder selvfølgelig 
godt af et bedre arbejdsmiljø. ”

HVORDAN VI DU BESKRIVE AKUSTIKKEN 
I DAG?
“Takket være den forbedrede akustik er støj-
niveauet reduceret, så alle nyder godt af dette; 
medarbejderne er gladere for at komme på arbejde 
og er derfor mere produktive, fordi de trives bedre.”

ÅBNE KONTORER

INTERVIEW: CÉCILE VANBRABANT, IPG GROUP
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FORTROLIGHEDFORTROLIGHED

NÅR SAMTALEN IKKE 
FORBLIVER BAG 
LUKKEDE DØRE
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Der har været meget 

fokus på at reducere 

støjen i åbne kontor

landskaber for at forbedre de 

ansattes koncentration. Men 

rum til rum lydisolering der 

sikrer fortrolige samtaler er en 

lige så vigtig faktor mht. god 

kontorakustik – og et parameter 

der ofte ikke tages særlig alvorligt.

FORTROLIGHED

Projekt: Portalbygget Fornebu, Oslo NO

Loft: Tropic A + Soundstop
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FORTROLIGHEDFORTROLIGHED

Nogle arkitekter tror, at en samtale er privat, 
hvis den føres bag lukkede døre.  Men det er 
ikke altid sandt. Støj bevæger sig fra et rum 
til et andet gennem døre, vægge, gulve og via 
loftskonstruktioner. Denne ”lækage” nedsætter 
fortroligheden på arbejdspladser og skaber 
forstyrrelser. I henhold til Lennart Nilsson, en af 
Sveriges førende akustikere, er det stressende at 
høre lyde, der kommer fra et tilstødende lokale 
fordi: ”ud over at skabe irritation får det også 
medarbejderen til at spekulere på, om det er muligt 
at føre en fortrolig samtale.”

LØSNINGER
Der er to primære måder, hvorpå fortroligheden 
kan øges i et givent rum.

Isolering: Højisolerende produkter kan bruges 
til at forhindre stemmer i at vandre fra et rum 
til et andet. Vægge der bygges fra gulv til loft 
er en meget effektiv måde at sikre en god 
lydisolering. Men en mere fleksibel løsning er 
kun at bygge væggen op til de nedhængte lofter 
og bruge lydisolerende lofter som ROCKFON 
dB sortiment, som kan hjælpe med til at opnå 
et højt niveau af fortrolighed og privatliv. I 
ekstreme tilfælde kan denne slags lofter også 
kombineres med lydbarrierer installeret direkte 
over skillevæggene, hvilket giver den fordel 
stadigvæk at have vægge, der er flytbare.

Absorption: Ved at tilføre akustiske produkter 
til overfladen i rummet vil det absorbere lyde 
fra mennesker og udstyr. Absorption nedsætter 
efterklangstiden og støjniveauet generelt. Dette 
giver en dobbelt effekt, for når støjniveauet er 
lavt, taler folk lavere, og deres tale bliver mere 
forståelig. Som resultat overføres mindre støj 
til nabolokalet. De to vigtigste faktorer, der 
bidrager til høj lydabsorption, er akustiske lofter 
og vægabsorbenter.

Projekt: Mikado House, København DK

Arkitekt: Arkitema

Loft: Tropic E

Projekt: Trafikstyrelsen, København DK

Loft: Sonar X
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FORTROLIGHED

BEDRE SAMMEN
Lydabsorption og lydisoleringen behøver 
ikke være to forskellige produkter. ROCKFON 
specieludviklede dB produkter kombinerer 
både lydisoleringen og lydabsorptionen i én 
plade. ROCKFON dB pladerne består af to 
absorberende plader med en lufttæt membran 
i midten. Frontsiden absorberer lyden fra 
udgangsrummet, mens bagsiden absorberer 
den lyd , der kommer fra teknikken i plenum, 
fra tilstødende rum så vel som lyden,  der 
går igennem  forsiden af den absorberende 
loftsplade. Den lufttætte membran i midten af 
pladen sikrer en effektiv lydisolering mod støj fra 
det tilstødende rum.

Den danske akustiker Per Trøjgaard Andersen 
peger på, at det er vigtigt at finde den rette 
kombination af lydisolering og lydabsorption. 
Ifølge Trøjgaard isolerer mange slags lofter 
godt, som f.eks gips, men de giver dårlig akustik. 
”Det er derfor en udfordring at finde den rette 
kombination, der opfylder begge betingelser. Det 
gælder om at undgå, at lyd bliver til støj, med det 
resultat at vi bliver irriterede og stressede.” 

Projekt: Jacob Större, Stockholm SE

Arkitekt: White Arkitekter

Loft: Krios dB 40 E + Krios dB 44 E

DET GÆLDER OM AT  
UNDGÅ, AT LYD 
BLIVER TIL STØJ,
MED DET RESULTAT AT 
VI BLIVER IRRITEREDE 
OG STRESSEDE.
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EN UNDERVISNING  

DER ER TIL AT 
F O R S T Å

Projekt: Tyco Electronics, Leuven BE

Loft: Sonar dB 35 A + Sonar dB 40 A

CASE STUDY: TYCO ELECTRONICS
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FORTROLIGHED

Da TYCO ELECTRONICS besluttede at bygge 
et undervisningscenter på firmaets adresse i 
Leuven i Belgien, blev Jos Devan konfronteret 
med udfordringerne ved rum til rum fortrolighed. 
Skønt Devan ikke forsøgte at gøre samtalerne 
fortrolige, havde han dog behov for at sikre sig, 
at man ikke blev forstyrret af ”nabostøj”.

Det 500mand store undervisningscenter 
omfattede adskillige klasseværelser, fællesrum 
og kantine. Da Tyco havde valgt at bruge 
gulvfliser og hårde vægbeklædninger, ville lyden 
blive et problem. ”Vi byggede dobbeltvægge 
mellem klasseværelserne med ekstra lydisolering, 
men vi vidste, at lyden kunne bevæge sig over 
væggene i plenum,” forklarede Devan. Han vidste, 
at de nuværende loftplader, firmaet havde i 
kontorerne på stedet, ikke ville være perfekte til 
at absorbere og standse lyden.

Derfor valgte Devan Sonar dB 35 til loftet 
i fælleslokalerne og kantinen, fordi ”hvad vi 
havde mest brug for her var absorption.” Men i 
klasseværelserne installeredes Sonar dB 40 for 
at øge både absorption og isolering. 

Devan er tilfreds med resultatet. ”Undervisnings-
centeret har været i gang i flere måneder, og 
vi har fået positiv feedback fra brugerne i de 
spørgeundersøgelser, vi har udført efter under-
visningen. Ingen har nogensinde klaget over lyd 
eller støj.” 
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INDEKLIMAINDEKLIMA

GEO CLAUSEN, INDEKLIMAFORSKER, FORKLARER RISICIENE VED AT IGNORERE

INDEKLIMAET

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X
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INDEKLIMA

Geo Clausen er en 

førende, international 

ekspert inden for 

indeklima. Han er professor 

tilknyttet International 

Centre for Indoor Climate 

and Energy (ICIEE) ved DTU. 

Han har publiceret adskillige 

sammenlignende studier af 

gener ved dårligt indeklima, 

termiske betingelser og støj. 

Han bliver aldrig træt af at tale 

om indeklimaets betydning ved 

design af kontorområder.
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INDEKLIMAINDEKLIMA

HVORNÅR BEGYNDTE FOLK AT HAVE 
FOKUS PÅ INDEKLIMAET
Skønt forskning i indeklimaet har fundet sted 
siden 1930’erne, blev det ikke rigtigt et emne, 
før vi kom ind i energikrisen i 1970’erne, da 
vi skulle reducere energiforbruget i forhold 
til opvarmning, klimaanlæg og ventilation. 
I USA blev eksempelvis omkostningerne til 
klimaanlæg i kontorbygninger reduceret til 
en tredjedel af, hvad de var før. Det var på det 
tidspunkt, vi virkelig begyndte at få klager over 
dårligt indeklima.

Forskningen tog sit udgangspunkt her. Der er 
traditionelt fire hovedparametre for indeklima. 
For det første luftkvaliteten, undersøgelser af 
hvad der er i luften. Så er der det termiske miljø, 
som fokuserer på temperatur og træk. Dernæst 
akustik og støj, og til slut belysning. Vi 
undersøger også disse parametres indvirkning 
på bygningens brugere. Effekten heraf inddeles 
i tre grupper. Den første er opfattelse, altså 
hvordan personen ”oplever” indeklimaet. Er 
det for varmt, for koldt, for lyst, for mørkt, for 
støjende, for stille osv.. Så følger de målbare 
fysiske symptomer, såsom tørre øjne, næsen der 
løber, træthed og hovedpine. Sidste led i rækken 
er sygdom. Vi fokuserer primært på opfattelse og 
symptomer.

HVOR HAR DENNE FORSKNING BRAGT OS HEN
I de seneste år er vi begyndt at se nærmere 
på produktivitet, og forskningen er meget 
interessant. I et studie bad vi frivillige om 
at komme og arbejde tre dage på kontorer, 
som vi har her på campus. De skulle arbejde i 
forskellige typer af indeklimaer, hvor vi ændrede 
temperaturen, akustikken, luftkvaliteten 
osv. Vi noterede os deres præstationer ved 
forskellige opgaver. Vi så, at der var et fald på 
510 % i niveauet i dårligt indeklima. Hvis du 
sammenligner dette fald i ydelsen med, hvad 
det koster at skabe et godt indeklima, behøver 
du ikke være et matematisk geni for at regne ud, 
hvad du bør gøre for at skabe et godt indeklima. 
Takket være dette forsøg begynder vi at vinde 
mere gehør hos arkitekter og bygherrer. 

Projekt: Mikado House, København DK

Arkitekt: Arkitema

Loft: Tropic E

Projekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Loft: Sonar D
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INDEKLIMA

HVAD SKAL BYGHERREN ISÆR  
LÆGGE VÆGT PÅ
Først og fremmest byggematerialer. Du 
ønsker næppe indendørs forureningskilder. 
Det kunne være alt fra stinkende tæpper til 
fotokopimaskiner, der producerer ozon. For det 
andet vil du gerne have effektiv ventilation og 
opretholde et behageligt termisk klima. Vi ser 
masser af problemer her. Derefter skal du tage 
højde for akustikken. Ikke alle materialer, der 
er gode til at styre akustikken, er gode for de 
andre parametre. Du er nødt til at se på, hvordan 
akustikken kan kontrolleres med materialer, der 
ikke bidrager til indendørs forurening, og som 
bevarer det termiske miljø. Som jeg nævnte 
tidligere, er du nødt til at have en balance 
mellem disse tre.

VORE FORVENTNINGER 
TIL BILEN VI KØRER I, OG COMPUTEREN VI 
BRUGER HAR ÆNDRET SIG, SÅ HVORFOR 
SKULLE DET VÆRE ANDERLEDES 

FOR KONTORER?



GEO CLAUSEN
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INDEKLIMAINDEKLIMA

Projekt: Novo Nordisk, København DK

Loft: Fusion
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INDEKLIMA

Projekt: Park 20|20 Experience Center, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: DDock

Areal: 413 m²

Loft: Rockfon Eclipse

Projekt: Park 20|20 Fox Vakanties, Hoofddorp NL

Arkitekt: William McDonough + Partners; KOW

Indretningsarkitekt: Jos Bogaarts

Loft: Rockfon Eclipse + Sonar X
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INDEKLIMAINDEKLIMA

Projekt: Energi Fyn, Odense DK

Arkitekt: Creo Arkitekter

Loft: Sonar D
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INDEKLIMA

HVILKEN BETYDNING HAR INDEKLIMAET 
FOR MEDARBEJDEREN?
Ansatte forventer mere og mere af de kontorer, 
hvor de arbejder. Vore forventninger til bilen 
vi kører i, og computeren vi bruger har ændret 
sig, så hvorfor skulle det være anderledes for 
kontorer? Folk er mindre og mindre parate til 
at acceptere et dårligt indeklima. Det er altså 
vigtigt at huske, hvis du vil holde på de dygtige 
medarbejdere. Ingen ønsker at arbejde i et firma, 
hvor man bliver syg, hvis man spiser i kantinen. 
Hvorfor så acceptere at arbejde i en bygning, der 
gør en syg?



DET LYDER, SOM OM INDEKLIMAET 
BURDE SPILLE EN STØRRE ROLLE 
VED BYGNINGSDESIGN.
Jeg ynder at sammenligne bygningsdesign med 
en barstol. Den skal have tre ben for at være stabil. 
Det ene ben er energiforbrug. Mange lande har 
stramme regler angående energiforbrug, og 
ingeniørerne kender dem udenad. Det andet ben 
er selve organiseringen af arbejdspladserne. 
Det er derfor åbne kontorlandskaber er så 
populære, fordi de opmuntrer til videndeling 
og lader firmaet udnytte pladsen på den mest 
effektive måde. Det sidste ben, og det der oftest 
bliver overset, er indeklimaet.

Derfor bruger jeg meget af min tid på at være 
djævelens advokat. Jeg er glad for at kunne 
sige ’Du bygger ikke en kontorbygning for at 
spare energi, du bygger den for at skabe et godt 
indeklima.’ Jamen helt sikkert, det er vigtigt 
at spare energi og opmuntre til vidensdeling, 
men der er en pris at betale ved at skabe et 
dårligt indeklima. Det kunne være dårligere 
arbejdsmoral, lavere produktivitet, fravær eller 
endnu værre, alvorlige sundhedsproblemer. Når 
du bygger en kontorbygning, skal du sørge for, 
at de tre ting balancerer: energi, organisation 
og indeklima.

Projekt: Offices IDATERM S.A., Madrid ES

Loft: Rockfon Color-all Mercury D/AEX

DU BYGGER IKKE 
EN KONTORBYGNING 
FOR AT SPARE 
ENERGI,
DU BYGGER DEN FOR AT 
SKABE ET 
GODT 
INDEKLIMA.
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Projekt: Weston-super-Mare City Hall, Weston-super-Mare UK

Arkitekt: Alec French Partnership

Loft: Rockfon Eclipse

RENOVERINGENS 
R E N Æ S S A N C E
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På mange måder er 

en renovering mere 

udfordrende end et 

nybyggeri. Dette skyldes først og 

fremmest, at en ombygning aldrig 

starter med en helt blank tavle. 

Begrænsningerne i den eksisterende 

bygning skal tages i betragtning, når 

man prøver at opgradere bygningen 

til både nuværende og fremtidig 

brug. Markedet for renovering 

vokser, og det stigende antal ledige 

kontorbygninger har sat skub i 

efterspørgslen efter renovering 

og opgradering til de nuværende 

standarder. I relation til dette er det 

vigtigt at vælge det rette loft, som 

kan bidrage til at optimere designet i 

en renoveret bygning.
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Renovering skyldes næsten altid, at der er 
behov for større effektivitet. For det første er der 
økonomisk effektivitet. I en typisk  bygning går 
mere end halvdelen af energien til belysning, 
opvarmning og køling. At gøre en bygning 
mere energieffektiv vil derfor  nedsætte drifts
omkostningerne og give et mere behageligt 
klima, begge ting er stærke argumenter 
for brugerne.

Så er der driftseffektiviteten. Meget ofte 
lever bygningen ikke op til nutidens krav 
til opvarmning, klimaanlæg og ventilation, 
elektriske installationer og ITtjenester, der 
stilles af nutidens brugere. Og mange kontorer 
er slet ikke designet til at være kontor fra 
starten. Mange  industribygninger og fredede 
ejendomme er tit blevet omdannet til kontor
lokaler. Det kan være en større kabale at få 
nutidens krav til akustik, brand, sikkerhed og 
luftregulering, og respekten for den originale 
arkitektur, til at gå op i en højere enhed.

Endelig er der organisationseffektiviteten. 
Måden at anvende bygninger på ændres 
over tid, og det gælder ikke mindst for 
kontorlokaler. Ejendomsudviklere er derfor 
ivrige efter at forbedre værdien af deres aktiver 
gennem opgradering af eksisterende lokaler 
fra forældede, individuelle kontorer til mere 
attraktive lejemål med åbne kontorlandskaber. 
Selv i bygninger med åbne kontorlandskaber 
passer indretningen ikke længere til de 
organisatoriske krav.

HØJDEUDFORDRINGEN
Uanset årsagen til en renovering står man 
ofte over for de samme udfordringer, der alle 
relaterer til loftshøjden. Dette skyldes, at i ældre 
bygninger er afstanden mellem loft og gulv 
typisk mindre end i moderne konstruktioner. 
Højdeudfordringen kan vise sig på mange måder:

HVORDAN OPNÅR DU AKUSTISK KOMFORT, NÅR DET OPRINDELIGE 
LOFT ER FOR LAVT TIL ET NEDHÆNGT LOFT?
Dette er den største og mest almindelige udfordring ved renoveringsprojekter. ROCKFON 
har loftløsninger med et meget lille installationshøjde på bare 31 mm, og andre der kan 
monteres direkte på etageadskillelsen og stadig yde god lydabsorption.

HVORDAN FÅR DU PLADS TIL TEKNISKE INSTALLATIONER SÅSOM KABLER OG 
RØR, UDEN AT LOFTET BLIVER FOR LAVT? 
En populær løsning er at installere elektriske installationer i plenum over korridorer 
for at bevare maksimal højde på kontorerne. Men ved at koncentrere teknikken over 
gangarealerne får man kun begrænset plads til traditionelle stropper og øger niveauet 
af den støj, der kommer fra teknikken. Der findes ROCKFON loftsløsninger, der kan 
opsættes fra væg til væg; som har stor spændvidde, og som absorberer støjen i gangen 
og nedsætter støjoverførslen fra plenum til de tilstødende rum.

HVORDAN KAN MAN BEVARE DEN ORIGINALE ARKITEKTUR SÅSOM HØJE 
VINDUER, BJÆLKER OG SØJLER, OG ALLIGEVEL SKABE EN GOD AKUSTIK 
OG ET TILTALENDE DESIGN?
Flåder, bafler, vægabsorbenter og lofter med varierende højde er en ofte 
benyttet  løsning, som kan installeres rundt om eksisterende strukturer og tilpasses 
eksisterende rumdesign.

HVORDAN KAN MAN SIKRE ADGANG TIL TEKNIKKEN, NÅR DEN FØRST ER 
SKJULT BAG LOFTET?
Et af hovedformålene med en renovering er at opgradere opvarmning, klimaanlæg og 
ventilation, elektriske installationer og ITtjenester. Men at skjule dem i loftsplenum 
er kun halvdelen af historien. Det er vigtigt at garantere hurtig adgang, når det 
kræves. ROCKFON loftløsninger er designet, så de er nemme at demontere, mens 
korridorløsninger giver hurtig adgang til teknikken.
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Projekt: Trafikstyrelsen, København DK

Loft: Sonar X

Projekt: Group de Cloedt, Brussels BE

Arkitekt: Cipolat Arkitekture

Loft: Sonar D

Projekt: Bercle College of Music, Valencia ES

Loft: Rockfon Eclipse

Projekt: Siteimprove, København DK

Loft: Krios E + Swing A
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I N G E N
T R Æ N G S E L

Projekt: BAM Nuttall Ltd., Camberley UK

Loft: Hygienic A + Koral A

CASE STUDY: BAM NUTTALL LTD.

BAM NUTTALL LTD. er en af Englands førende 
byggevirksomheder. De besluttede at renovere 
hovedkontoret i Camberley, Surrey. ”Bygninger 
synes at forandre sig over tid,” forklarede 
Leighton Mills, projekt manager for BAM Nuttall. 
”Du ender med overfyldte rum, hvor arbejdspladser 
er blevet tilføjet uden tanke for den åbne, 
homogene plads, der kræves nu til dags.”
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For at mindske arbejdsforstyrrelserne mest 
muligt blev hele personalet, møbler og IT
udstyr midlertidigt flyttet til lejede lokaler i 
en anden kontorbygning. Hver enkelt etage 
blev fuldstændig strippet for at give plads til 
nye installationer, lofter, glaspartier og faste 
skillevægge, gulve, dekorationer, køkken og 
toiletter. Renoveringen skete over en 36ugers 
periode, og hver etage på 700 m² blev færdig
gjort på 9 uger.

Koral loftplader fra ROCKFON blev udvalgt 
til de åbne arealer, mens Hygienic loftplader 
blev installeret i køkken og kantine, samt i 
toiletområderne.

”Renoveringen tillod os at skabe behagelige, åbne 
rum, hvor der er frit syn til lofterne, uanset hvor du 
sidder. Det betyder, at dets finish skal være perfekt, 
og det synlige skinnesystem fuldstændig lige. 
ROCKFON plader giver et meget rent og attraktivt 
loft,” siger Mills.
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Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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