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Guide til design av skoler

Arbeider du med design av skoler? Uansett om du er i gang
med å bygge en ny og tidsriktig utdannelsesinstitusjon

eller renovering av en gammel skole, så henvender
denne brosjyren seg til deg. Her finner du de siste

designtrendene som påvirker undervisningsmiljøet, og gode
råd til hvordan skoler må designes med tanke på akustikk.
Denne brosjyren er utarbeidet for arkitekter og designere

som et verktøy som skal inspirere og veilede med
innsiktsfull kunnskap om hvordan undervisningsmiljøet kan

optimeres i forhold til læring og velvære.

Våre akustiske løsninger 
reduserer støynivået i 
klasserommene, slik at 

elevene kan konsentrere 
seg, lære, slappe av og 

leke. Og selvfølgelig høre 
hva som blir sagt.

Administrerende direktør, Rockfon

Parik Chopra

”
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Guide til design av skoler

Aktuelle 
trender i skolen
Liker du også lyden av en gladere og sunnere 
skole? Det gjør vi også. Derfor fortsetter vi vårt 
tette samarbeid med arkitekter for å utvikle og 
finne løsninger som kan hjelpe elevene med en 
bedre læring og høyere trivsel.

La oss se nærmere på hva hvilke læringstrender 
som påvirker design av skoler.

Som vi har sett de siste årene beveger skoler seg vekk 
fra den gammeldagse måten å undervise på, hvor 
læreren står foran elevene og formidler kunnskap med 
begrenset eller ingen interaksjon. Dagens skoler er mye 
mer dynamiske. Elevene debatterer, lærer gjennom 
praktisk handling og arbeider sammen i grupper – og 
involveres på denne måten i læringsfelleskapet.
Dette stiller større krav til godt designede klasserom og 
behovet for å kunne dempe støynivået på mer effektive 
måter enn tidligere.

Vi kan hjelpe
Taleforståelighet og aktiv retningsstyring eller 
blokkering av lyd gir mer fornøyde lærere og elever. 
Våre akustiske himlinger og veggløsninger overholder 
de aller beste kvalitetsstandarder på markedet og 
bidrar til å forbedre elevenes evne til å konsentrere seg, 
tenke og lære.

Dynamisk læring
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Inneklimaet har stor betydning for læring i skolen 
og når man oppholder seg i et lokale med dårlig 
inneklima påvirkes konsentrasjonen, stressnivået og 
produktiviteten vår. Et godt inneklima skapes av mange 
forskjellige faktorer; viktigst er lyd, lys og luft. Med 
andre ord: Omgivelser uten støy, den rette belysningen 
og masse frisk luft med kjøling for å sikre den rette 
temperaturen.

Diffus ventilasjon er en smart måte å tenke 
ventilasjon på. Hele himlingsflaten brukes som 
et stort innblåsingsarmatur, den friske luften siver 
langsomt ned gjennom akustikkplatene uten synlige 
innblåsingsarmaturer og sikrer det nødvendige 
luftskiftet helt uten støy og trekk.

Diffus ventilasjon fra Rockfon er  
den smarte løsningen, da den:

• Endrer himlingen til en stor,  
kjølende flate med ventilasjon

• Forbedrer akustikken i rommet
• Sparer i bygningshøyde
• Bidrar til estetisk himlingsløsning

Frisk luft øker læringen

5



Guide til design av skoler

Det vi ser nå, er at det ikke bare undervises 
i klasserommene, men at gangarealer og 
oppholdsrom blir brukt som grupperom, 
hvor elevene kan møtes og interagere. For 
å gjøre det enda mer komplisert brukes ikke 
skolene lenger kun til undervisning, men de 
integreres også i lokalsamfunnet – og blir 
et samlingssted for alle, hvor innbyggere i 
nabolaget kan utnytte arealene etter skoletid. 
Det øker utnyttelsesgraden av fast eiendom 
og bygger opp relasjoner til byen.

Hvor kommer vi inn?
Når det skal etableres lokaler med flere 
forskjellige bruksformål, betyr det også at 
designet skal appellere til mange forskjellige 
brukere. Våre akustikkløsninger er basert på 
modularitet, som gjør det enklere å endre et 
rom, slik at det kommer til å se like bra ut, 
som det lyder.

Som vi har sett, kan en mulig pandemi 
tvinge skoler til å skulle reagere raskt. 
Det har ført til designtilpasninger som 
har et langt større fokus på hygiene samt 
økt fokus på ventilasjonssystemer og 
rengjøringsvennlige byggematerialer 
overalt på skolen – i stil med det man finner 
i helsesektoren.

Hvordan kan vi hjelpe?
Våre himlinger er laget av steinull, som er 
naturlig motstandsdyktig overfor mugg 
og bakterier. De er enkle å rengjøre og 
designet for å overholde de strengeste 
hygieneregler og sikkerhetsreguleringer.

Fellesarealer

Et trygt sted

Tendenser fortsat
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God lyd forbedrer læring og 
forståelse. Heldigvis understøtter 
bygningsreglementer dette og gir 
klare retningslinjer, når det kommer 
til det akustiske miljøet. Du kan sette 
deg inn i retningslinjene for akustikk 
på skoler i tabellen nedenfor.

Akustiske 
reguleringer for 
design av skoler

Lydklasser for bygninger til undervisningsformål og skolefritidsordning – Romakustikk.
For fotnoter se NS 8175 – Tabell 10. 

Type bruksområde Lydklasse C

I undervisningsroma) b) sløydsal, 
oppholdsrom i SFO/AKSf) T ≤ 0,5

I undervisningsrom høyere enn 3.0 meter Th ≤ 0,20xh

I større undervisningsrom/auditoriumd)  
og undervisnings- og personalrome)

(se merknad 1)
Th ≤ 0,20xh

I undervisningslandskap b) e) T ≤ 0,4

I undervisningslandskap b) e) STI ≤ 0,7

I trapperom T ≤ 0,8

I gymnastikksal, svømmehall c, rom med støyende aktiviteter, 
fellesareal og korridor

Th ≤  0,20xh

I garderober Th ≤  0,30xh

Lydklasser for kontorer - etterklangstid.
For fotnoter se NS 8175 – Tabell 33. 

Type bruksområde Lydklasse C

I kontorer, kontorlandskap, møtelokale a) Th ≤ 0,20xh

I rom for videokonferanse b) Th ≤ 0,16xh

Tabellen angir grenseverdien for høyeste etterklangstid, T, eller etterklangstid relatert til rommets gjennomsnittlige høyde, Th. 
Enheten for etterklangstid er sekund.
For ytterligere detaljer, se NS 8175:2019.

Tabellen gjengir grenseverdier i NS 8175-2019.
Ihht. TEK 17 gjelder fortsatt NS 8175-2012 pr 01.02.2021.
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Guide til design av skoler

Design av forskjellige 
rom på skoler
Vi bygger fremtiden
Det er viktig å forberede skoleelever på fremtiden. Det 
betyr at vi må bygge og skape et miljø som støtter, 
hjelper og oppmuntrer dem til å lære.

Styrken ved Rockfon
Vårt brede sortiment av akustiske løsninger gir deg 
frihet til å designe, uansett om du ønsker å
regulere støynivået i klasserommet eller har bruk for 
slagfaste akustikkløsninger i gymsalen. Vi
står klar til å hjelpe når du skal finne akustiske løsninger 
til de mange forskjellige romtypene på skolen.

Gangarealer og grupperom

Kontorer og administrative områder

Klasserom

Kantine og kjøkken

Garderober og dusjfasiliteter

Gymnastikksaler

8



1

3

4

6

Guide til design av skoler 9



Guide til design av skoler

Gangarealer  
og grupperom

Multifunksjonelle områder
Gangarealer er multifunksjonelle 
områder, som ikke bare byr elever, 
lærere og besøkende velkommen og 
guider dem rundt på skolen, men de 
brukes også som grupperom for elevene, 
hvor de kan arbeide og lære sammen.

Disse, ofte travle områdene, kan være 
preget av masse prat og gående trafikk.

Det er derfor avgjørende med et høyt 
lydabsorpsjonsnivå i disse områdene av 
skolen for å fremme samarbeid og det 
sosiale samspillet uten å bli forstyrret av 
irriterende støy. 
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Shhh. Stille – vi studerer
To kritiske elementer i forhold til læring, 
uansett om det foregår i et klasserom eller 
i fellesarealer; slik som gangarealer eller 
oppholdsrom, er god akustikk og tilgang til 
naturlig lys. Det er især viktig for barn og 
tenåringer, som har vanskelig for å konsentrere 
seg, at man får innredet slike rolige områder.

Akustikk er dog ikke det eneste viktige 
elementet. En amerikansk undersøkelse blant 
21.000 skoleelever viste at tilgang til naturlig 
lys forbedrer deres evne til å lese og lære 
matematikk. Ettersom det kan være sparsomt 
med store vinduer i bygninger, er det viktig 
å kunne trekke sollys inn i gangarealer og 
grupperom.

Glem ikke veggene
I områder med mye trafikk, som for eksempel 
gangarealer, kan det være en utfordring å få 
kontroll på akustikken, ikke minst på grunn av de 
mange reflekterende overflatene i denne typen 
rom. En fantastisk tilføyelse og designmulighet 
finnes i veggene. De er en god måte å modulere
støy på, og forebygge at støyen sprer seg.

Scientific American Mind, april 2009

En amerikansk undersøkelse blant 
21.000 skoleelever viste at elever
med økt tilgang til naturlig lys 
ble 26 % bedre til å lese og 20 % 
bedre i matematikk.
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Designløsninger til gangarealer og grupperom

Få de riktige løsningene til ditt design

Gangarealene er passasjer og 
hovedferdselsårene på alle skoler, men 
ettersom skoler er utfordret med hensyn til 
plass, er det mer og mer vanlig at de også 
brukes til undervisningsformål. For å oppnå 
det perfekte akustiske miljøet i disse områdene 
er det derfor bruk for akustiske himlinger og 
slagfaste løsninger til veggene for å sikre at 
støyen dempes på en effektiv måte.

Rockfon Blanka tilbyr markedets beste akustikk 
kombinert med en ekstra hvit overflate med en 
høy lysrefleksjon og lysdiffusjon. Faktisk trekker 
overflaten naturlig lys 11 % lenger inn i rommet 
enn andre himlinger. Serien fås i tykkelser på 
helt opp til 40 mm, hvilket er ideelt til demping 
av støy i områder med høy aktivitet.

Vår attraktive og holdbare Rockfon VertiQ 
veggabsorbent er meget lydabsorberende 
og slagfast. Den fås i forskjellige farger og 
kan installeres loddrett eller vannrett – og 
gi den ekstra lydabsorpsjonen som det er 
bruk for, slik at lyden ikke spres i rom hvor 
det allerede er stor aktivitet.

Rockfon Blanka®

Rockfon® VertiQ® veggabsorbent

Våre anbefalte produkter
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REFERANSE

Sydmors skole
Sydmors, Danmark

Utfordring:
På den nye skolen ønsket man et godt 
inneklima med frisk luft hele dagen, men 
uten å gå på kompromiss med akustikken.

Løsninger og resultater:
For den beste fordelingen av frisk 
luft til alle klasserom og fellesarealer 
ble arkitektens løsning å kombinere 
Rockfon himlinger med diffus ventilasjon. 
Derigjennom skapes det et behagelig 
innendørsmiljø, hvor elevene også kan 
konsentrere seg på slutten av dagen.

Løsningen

1. Bruk lydabsorberende materialer av høy 
kvalitet på himlinger og vegger for å dempe 
lyder og forebygge at de sprer seg.

2. Bruk tykkere og mer lydabsorberende 
materialer i forbindelse med rommets 
parametre for å ytterligere optimere 
lyddemping av de lavere frekvensene.

Akustiske reguleringer

Lokale NS 8175:2019

Rom med støyende aktiviteter, 
fellesareal og korridor Th ≤ 0,20xh

Større undervisningsrom/
auditorium Th ≤ 0,20xh
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Fred og ro
Skolens kontorer og administrative områder 
er de stedene hvor lærere går for å forberede 
undervisningen, snakke med kollegaer om faglige 
tema og sosialisere.

Dessverre overses ofte disse områdene. Det 
er veldig stort fokus på å skape det riktige 
innendørsmiljøet for å fremme elevenes læring, 
men det er også viktig med behagelige og 
energigivende områder til de ansatte.

Kontorer og  
administrative  
områder
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Det har vært 
et eventyr av en 
forskjell etter at 
Rockfons produkter 
ble installert.

Sett stemningen
Design av kontor og administrative områder setter den 
undervisningsmessige og profesjonelle stemningen for 
skolen – og privatliv er et viktig element her. Lærerne 
skal være sikre på at det de drøfter, ikke kommer 
utenfor rommets fire vegger – uansett om det er en 
samtale med kollegaer, foreldre eller en elev. Det er 
ytterst viktig at lyd ikke spres i disse områdene.

Inspirer oss!
Lærerne har bruk for et sted med fantastisk akustikk 
og god innendørs komfort. Et sted hvor de kan trekke 
seg tilbake fra en hektisk og travel dag, hvor de skal 
veilede og utvikle elevene. Ved hjelp av lyddempende 
byggematerialer kan du skape et frirom som gir 
lærerne ny energi til å angripe dagen.

Rektor Tom Stormyr,
Heistad ungdomsskole
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Løsninger til kontor og administrative områder på skoler

En himling som hjelper

Ikke alle skoler har samme budsjett, uansett 
om det dreier seg om et renoveringsprosjekt 
eller nybygg. Det betyr imidlertid ikke at 
du må gå på kompromiss med akustikken. 
Vi har løsninger som passer til de fleste 
budsjett, slik at du kan skape et behagelig 
miljø som hjelper lærere og andre ansatte.

Vår Rockfon dB-løsning kombinerer det beste 
fra to verdener. Produktet er produsert med en 
kjerne av steinull som absorberer støy og skaper 
et behagelig innendørsmiljø. Den høytytende 
membranen på baksiden gir lydisolering og er 
med på å redusere overførselen av støy fra rom 
til rom. Det er en ideell kombinasjon, når du har 
bruk for et stille sted til private samtaler.

Rockfon Tropic er en allsidig plate som er 
klassifisert med den høyeste støyabsorpsjonen, 
nemlig klasse A. Den fås i mange modulmål og 
med både delvis skjult og synlig profilsystem. En 
enkel, rengjøringsvennlig og populær løsning.

Vårt Rockfon dB-sortiment

Rockfon® Tropic™

Våre anbefalte produkter
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Løsningen

1. Bruk lydabsorberende materialer av 
høy kvalitet til å dempe lydnivået og 
skape en avslappende atmosfære.

2. Fokuser på lydisolerende materialer 
for å holde samtaler private og 
forhindre at lyden sprer seg.

Lydklasser for kontorer

Akustiske reguleringer

Lokale NS 8175:2019

Kontorer, kontorlandskap  
og møtelokale Th ≤ 0,20xh

I rom for videokonferanse Th ≤ 0,16xh

En ny britisk undersøkelse som Professor 
Jonathan Glazzard og Dr. Anthea Rose 
har gjennomført, viser at det er en direkte 
sammenheng mellom læreres velvære og 
deres evne til å prestere i klasserommet. 
Det er derfor viktig å forbedre komforten for 
lærere og annet undervisningspersonale.

En lærers velvære  
gjør en forskjell!
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Klasserom

Et læringssted for alle
Klasserommet er et dynamisk område på skolen, hvor 
elever møtes for å samarbeide, tenke og lære. Læring 
skjer på mange forskjellige måter som krever

nøye overveielser når det handler om romakustikk.

Den tradisjonelle måten å undervise på skal ta 
lærerens taleforståelighet i betraktning, slik at 
også elevene bakerst i rommet kan høre hva som 
blir sagt. Gruppearbeid krever at man kan dempe 
lydnivået i rommet og dermed unngå forstyrrelser 
og høy støybelastning. Det skal tas høyde for alle 
stemmefrekvenser, især de lave frekvensene.

Løsningen

1. Bruk lydabsorberende materialer 
av høy kvalitet, som passer til alle 
stemmefrekvenser, især de lave 
frekvensene.

2. En 40 mm plate rundt langs veggene i 
rommet kan gi en mer klar tale.

3. Bruk veggene til å dempe akustikken 
ytterligere, til å redusere ekko og 
overholde de akustiske kravene.

Akustiske reguleringer

Lokale BR 2018

Undervisningsrom T ≤ 0,5

Undervisningslandskap T ≤ 0,4
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Fargers påvirkning
Det rette visuelle designet, farger, atmosfære 
er avgjørende elementer som enten kan 
fremme eller hemme læringsopplevelsen.

Farger kan for eksempel påvirke følelsene 
våre, som igjen påvirker vår oppmerksomhet 
og vilje til å arbeide. Bruk av farger i 
klasserommet er en fantastisk måte å 
kommunisere det tilsiktede formålet med 
rommet på. Matte, myke og varme farger er 
eksempelvis kjent for å øke konsentrasjonen. 
Hvorfor ikke kombinere det med akustikk og 
velge en farget himling?

Dynamisk læring
Den tiden da lærere kun underviste elevene 
i klasserommet, er historie. I dag er det 
mye mer fokus på at elevene tilegner 
seg ferdigheter som kreativ tenking og 
designtenking, og at de utvikler ferdigheter 
som fremmer evnen til å kunne samarbeide.

Det energiske læringsforumet legger 
press på inneklimaet og utfordrer 
behovet for akustisk komfort. Denne nye 
virkeligheten innenfor læring ses i mange 
europeiske land. Derfor er kravene innenfor 
bygningsreglementene for skoler også meget 
høye. I klasserom er en akustikkhimling 
ofte ikke nok for å overholde standardene, 
hvilket betyr, at det også må installeres ekstra 
akustiske justeringer på veggene.

30,7 % av elevene 
sier, at de “bare såvidt” 
kan høre hva som  
blir sagt i timen.
Indeklima og fagligt udbytte, Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2013

19



Guide til design av skoler

Bli hørt
Rockfon Blanka® Activity
Rockfon Blanka Activity er designet til klasserom, 
hvor taleforståelighet er avgjørende, og støy- og
aktivitetsnivået er veldig høyt. De tykke akustiske 
himlingsplatene har en høy lydabsorpsjon, også ved 
lave frekvenser, hvilket gjør de velegnet til å 

begrense støynivået, når de installeres rundt 
langs veggene i rommet. Platens holdbare 
overflate gjør den motstandsdyktig overfor 
smuss og daglig slitasje og bevarer himlingens 
lyse farge, som fra da den ble montert.

Designløsninger til klasserommet

De riktige produktene for å stimulere læring

Klasserommet er sannsynligvis et av 
de viktigste rommene på en skole. De

akustiske behovene skal overveies 
nøye for å sikre at klar tale og 
støyreduksjon overholder de spesifikke 
bygningsreglementene. Atmosfæren 
i rommet spiller også en rolle, når det 
skal skapes et læringsmiljø, og her kan 
farger gjøre en forskjell.
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De riktige produktene for å stimulere læring

Brynseng skole
Oslo

Utfordring:
Skolen har plass til 840 elever og ca 110 
ansatte, hvilket betydde, at det skulle
settes ekstra fokus på å skape et optimalt 
læringsmiljø for både lærere og elever.

Løsninger og resultater:
Arkitekten valgte Rockfon Blanka Activity 
til alle klasserom for å oppnå optimal 
taleforståelighet og dermed øke elevenes 
evne til å lære, tenke og konsentrere seg.

REFERANSE

BUILDING IN SOUND | HVIDBOG 
FRA BIAMP SYSTEMS

En amerikansk 
undersøkelse 
har påvist at 
50 % av lærere 
hadde pådratt 
seg uhelbredelige 
skader på stemmen 
på grunn av 
Lombard-effekten.

Vår Rockfon Color-all-serie fås i 34 
eksklusive farger til akustikkhimlinger 
og veggløsninger, som er med på å 
inspirere og forbedre innredningen.

Disse estetiske, rammeløse akustiske 
veggløsningene er perfekte til klasserom, 
hvor ekstra lydabsorpsjon kombinert 
med godt design er et krav til skoler.

Denne holdbare veggabsorbenten er meget 
lydabsorberende og motstandsdyktig, hvilket 
kan være en viktig egenskap til travle områder 
på skolen. Den fås i forskjellige farger og kan 
monteres loddrett eller vannrett.

Rockfon Color-all®

Rockfon® Eclipse™ veggabsorbent

Rockfon® VertiQ® veggabsorbent

Våre anbefalte produkter
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Kjøkken og 
kantine

Et sted man møtes
Kjøkken og kantiner betjener mange skoleelever 
hver dag. Disse områdene på skolen må derfor 
være store med god plass, både der maten skal 
tilberedes, og når det dreier seg om selve kantinen, 
hvor mange elever spiser. Skolens fellesarealer, 
hvor mange mennesker møtes for å spise, snakke 
sammen, henge ut eller arbeide, har to meget 
spesifikke utfordringer som krever et gjennomtenkt 
design. Områdene må være både hygieniske og et 
komfortabelt sted med god akustikk.

Lee Dade
Prosjektleder

Rockfon var de som fikk 
lyden under kontroll og 
leverte den akustikken 
det var bruk for i de 
forskjellige lokalene.
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Et hygienisk område
Som i alle områder hvor det tilberedes mat, må hygienen være i 
fokus. I denne typen rom er det meget viktig at byggematerialene, 
herunder himlingen, kan rengjøres og desinfiseres regelmessig. 
Uten riktig støyabsorpsjon vil støy bli reflektert på de harde 
overflatene og gi et støyfullt og stressende miljø.

Designløsninger som gir en god atmosfære
Kantinen er et sosialt møtested hvor folk oppholder seg i 
store deler av skoletiden når de ikke er i klasserommene. Det 
gjør rommet til et fantastisk område hvor flere forskjellige 
designelementer kan innarbeides, slik som farger og former, og 
dermed brukes til å fortelle historien om skolens holdninger og sjel.

Det handler om akustikk
Som med gangarealene, er kantinen et travelt område med masse 
aktivitet, ikke kun når lunsjen skal inntas, men også i forbindelse 
med gruppearbeid, eller når man bare skal henge ut. Støynivået 
kan være meget høyt på grunn av de mange menneskene som er 
samlet. Uønskede lyder kan bli spredt til andre områder av skolen, 
hvis det ikke er tatt høyde for akustikken.
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Designløsninger til kjøkken og kantine

God hygiene med god lyd

Dette levende området på 
skolen krever et veloverveid 
design, som er hygienisk, 
innbydende og forhindrer 
lyden i å eskalere.

Vår Rockfon Color-all-serie fås i 34 
eksklusive farger til akustiske himlinger 
- og veggløsninger, som er med på å 
inspirere og forbedre interiøret.

Rockfon Eclipse er en elegant, 
rammeløs akustisk flåte, som fås 
i mange forskjellige geometriske 
former. Absorbentsystemet er perfekt 
når støyabsorpsjonen skal forbedres 
kombinert med et spennende design.

Rockfon Color-all®

Rockfon® Eclipse™

Våre anbefalte produkter

Løsningen

1. Bruk lydabsorberende løsninger, som 
overholder de strengeste hygienekrav 
og sikkerhetsreguleringer, og som er 
motstandsdyktige overfor mugg og 
bakterier.

2. Bruk gode lydabsorberende himlinger og 
veggløsninger for å dempe støynivået.

3. Lek med himlingens og veggenes design 
for å skape en varm og imøtekommende 
atmosfære i dette store området.

Akustiske reguleringer

Lokale NS8175:2019

Rom med støyende aktiviteter, 
fellesareal og korridor Th ≤ 0,2xh
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Akustiske reguleringer

Skovshoved Skole
Gentofte, Danmark

Utfordring:
Fellesområdet med plass til 700 elever  
skal romme kreativitet og praksis.

Løsning og resultater:
Den grønne fargen, som 
arkitektfirmaet Tegne-stuen valgte, 
gjenspeiler liv og glade dager. Og så 
booster den kreativiteten, som skolen 
er kjennetegnet for. Det bidrar videre 
til å fremme læringen.

REFERANSE

Rockfon® Hygienic™

Rockfon Hygienic er en ikke-hygroskopisk, 
holdbar og spesialbehandlet himlingsplate 
som er perfekt til områder hvor det tilbederes 
mat, og hvor hyppig rengjøring er påkrevd. 

Ved å velge en himlingsløsning 
som er resistent overfor mugg og 
bakterier, sikrer du et trygt sted.

Hold det rent og hygienisk
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Gymnastikksaler

Det perfekte stedet å være aktiv
Gymnastikksaler er sannsynligvis skolens 
mest støyende rom. I dette store åpne 
området finner du ivrige skoleelever som 
roper, gymnastikkredskaper som trekkes 
over gulv og vegger, og lærere som 
forsøker å overdøve det hele. Denne 
blandingen av støy har en helseskadelig 
virkning på både barn og lærere.

Løsningen

1. Bruk lydabsorberende løsninger, som 
overholder kravene til slagfasthet.

2. Bruk både himlinger og vegger til å 
forbedre støyabsorpsjon og øke klar tale.

3. Kombiner med et nedhengt profilsystem 
som er spesielt designet for områder 
som er utsatt for slag og støt.

Akustiske reguleringer

Lokale BR 2018

Gymnastikksal Th ≤ 0,20xh

Gymnastikksal med gj.snittlig 
romhøyde over 15 m T ≤ 3,0
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Robuste akustikkløsninger
De områdene hvor det er størst 
aktivitet på skolen, skal ha en 
fantastisk akustikk, men i tillegg 
krever disse områdene akustiske 
himlingsløsninger som både er 
solide og kan motstå slag uten å 
bli ødelagte.

Opprettholde et sunt inneklima
Gymnastikksaler er kjent for sin 
dårlige innendørskomfort, hvis de 
riktige akustiske hensyn ikke har 
blitt tenkt inn i designet. På grunn 
av det høye aktivitetsnivået oppstår 
det fort et uutholdelig støynivå, som 
uunngåelig får folk til å snakke høyere 
– for å trenge gjennom støyen og bli 
hørt. Dette har en negativ effekt på 
elevers og læreres fysiologiske og 
psykologiske velvære.

Hvis barn utsettes 
for støyforurensede
rom, kan det skade 
deres evne til å 
snakke, lytte og 
lese, konversere
og huske.
Allen, J.G. m.fl., 2017. 
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Et robust og komfortabelt inneklima 

Ubekymret lek og komfort

De fleste aktiviteter i gymnastikksaler er 
støyende. Det er derfor viktig å redusere 
lydnivået og øke klar tale ved hjelp av 
løsninger på både himlinger og vegger. 
Løsningene må i tillegg være slagfaste, 
da det ikke kan unngås at de blir truffet av 
støt og slag i dette aktive miljøet.

Rockfon Samson er en meget motstandsdyktig 
nedhengt plate med en hvit, vevd overflate, 
som er ideell til høyt aktivitetsnivå og støyende 
områder slik som gymnastikksaler.

Rockfon Boxer er en meget slagfast 
plate som er ideell til sportshaller. Den 
har en meget høy lydabsorpsjonsevne, 
også ved de lave frekvensene.

Rockfon® Samson™

Rockfon® Boxer™

Våre anbefalte produkter
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REFERANSE

Aarhus, Danmark

Utfordring:
Løp, hopp og hink er alt sammen tillatt på Frederiksbjerg 
Skole. Derfor gjorde Henning Larsen Arkitekter en ekstra 
innsats for å skape et godt akustisk miljø for de mer enn 
900 elevene på skolen.

Løsninger og resultater:
Med det formålet å skape den rette akustiske atmosfæren 
i gymnastikksalen på den prisvinnende skolen installerte 
Henning Larsen Rockfon Boxer AEX på grunn av 
produktets uovertrufne akustiske og slagfaste egenskaper.

Bygget for å tåle et slag
Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

Dette unike og meget slagfaste profilsystemet 
sikrer din akustikkløsning. Hvis du kombinerer 
systemet med et utvalg av våre akustikkplater, 
gir det deg mulighet for å regulere støynivået i 
gymnastikksaler, uten at du må bekymre deg for at 

de blir ødelagt ved slag eller lignende.
Sammen med våre akustikkplater Rockfon 
Samson og Rockfon Boxer kan dette systemet 
pendles ned fra himlingen. Rockfon System 
OlympiaPlus A Impact 1A imøtekommer 
kravene til maksimal slagfasthet (klasse 1A).

Frederiksbjerg Skole 
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Garderober har mange harde 
overflater som er bra i forhold til 
hygiene og rengjøring, men som 
gjør at støynivået ofte er høyt. For å 
motvirke disse utfordringene er det 
viktig å se på akustiske himlinger 
som demper lydrefleksjonen, men 
som også er velegnede til områder 
med høy luftfuktighet.

Garderober og 
dusjfasiliteter

1. Bruk akustiske løsninger som er velegnede 
til områder med høy luftfuktighet, som 
ikke mister form over tid og som ikke 
bidrar til dannelse av mugg eller bakterier.

2. Sørg for god lydabsorpsjon for å unngå at 
lyder kastes rundt mellom overflatene.

Tips til akustisk design
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Motstå fuktighet
Det dannes ofte fukt i naturlig “våte” rom 
som garderober og dusjfasiliteter, hvilket kan 
være en utfordring for materialene i rommet. 
Høy luftfuktighet kan svekke strukturen i visse 
himlingsplater og gjøre at de endrer form og 
mister fasongen over tid. Det kan også utsette 
mennesker for skadelig fukt. Våre himlingsplater 
er formstabile opp til 100 % relativ luftfuktighet 
– hvilket eliminerer risikoen for at de mister 
fasongen, blir skjeve eller går i stykker.

Pascal van Dort
Global Akustikk Ambassadør

Å snakke høyere for 
å bli hørt eskalerer 
støyen og gjør at 
et rom blir enda 
mer støyende. Det 
er det som kalles 
“Lombard-effekten”.
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Designløsninger til garderober og dusjfasiliteter

Komfortable og hygieniske rom

Garderober og dusjfasiliteter er 
støyende og fuktige og lider under 
dårlig akustikk på grunn av de 
harde overflatene, som vi normalt 
finner i disse områdene. Velger 
man imidlertid den riktige akustiske 
løsningen, som kan motstå 
områder med høy luftfuktighet, kan 
det forbedre rommet.

Rockfon Koral har en attraktiv hvit, 
mikrostrukturert overflate, og er klassifisert med 
den beste lydabsorpsjon på markedet. Denne 
rengjøringsvennlige akustikkhimlingen er et 
praktisk og økonomisk overkommelig valg.

Rockfon Tropic er en allsidig plate, som 
er klassifisert med beste lydabsorpsjon, 
nemlig klasse A. Den fås i mange 
modulmål og med både delvis skjult 
og synlig profilsystem. En enkel, 
rengjøringsvennlig og populær løsning.

Rockfon® Koral™

Rockfon® Tropic™

Våre anbefalte produkter
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En forbedret, korrosjonsbestandig løsning
Rockfon® System T24 A, E – ECR™

Rockfon System T24 A, E - ECR er et 
himlingssystem som er egnet til fuktige og 
krevende miljøer slik som svømmehaller, 
kjøkken og andre sanitære områder, hvor 
korrosjonsbestandighet, lang levetid og sikkerhet er 
viktige faktorer. Kombinert med våre steinullsplater 

får du en solid, holdbar løsning. Komponentene 
til dette klasse D ECR profilsystemet er laget 
av malt galvanisert stål Z 275 og imøtekommer 
de strengeste korrosjonsbestandighetskrav i 
klasse D i henhold til EN13964 (se neste side). 
Tilbehør til systemet er produsert med det 
samme nivået av korrosjonsbeskyttelse.

Ørestad Skole
Ørestad, Danmark

Utfordring:
Da den nyere bydelen Ørestad fikk arkitektfirmaet 
KHR Arkitekter til å designe en skole, gikk de etter en 
løsning som kunne sikre bygningens status som den 
moderne storbyens sosiale og kulturelle fokuspunkt, og 
som hadde en hyggelig atmosfære på innsiden.

Løsninger og resultater:
Arkitektene tegnet en moderne skolebygning, hvor 
akustikkhimlingen spilte en viktig rolle, slik at det kunne 
skapes en rolig atmosfære i et travelt miljø. Det var 
viktig for KHR Arkitekter å minimere forstyrrelser og 
støy og samtidig velge en holdbar løsning.

REFERANSE

33



Guide til design av skoler

Produktspesifikasjoner for  
skoler, og hvor de kan brukes
La oss ta et siste blikk på rommene og noen av produktene vi nå har sett på

Egenskaper
Rockfon
Blanka®

Rockfon  
Blanka®  
Activity

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Samson™

Rockfon®

Boxer™
Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon® 
VertiQ®

(veggabsorbent)

Lyd-
absorpsjon

aw: opp til 
1,00  
(klasse A)

aw: 1,00 
(klasse A)

aw: opp til 
1,00  
(klasse A)

aw: opp til 
1,00  
(klasse A)

aw: opp til 
1,00  
(klasse A)

aw: 1,00 
(klasse A)

aw: opp til 
1,00  
(klasse A)

Overflate-
holdbarhet

Forbedret 
holdbarhet, resistent 
overfor smuss og 
skuremotstandsdyktig

Forbedret 
holdbarhet, resistent 
overfor smuss og 
skuremotstandsdyktig

– – –

Forbedret 
holdbarhet, 
resistent 
overfor 
smuss

–

Slagfasthet – – –

Rockfon 
System 
OlympiaPlus A 
Impact 1A,
Rockfon 
System T24 A 
Impact 2A/3A

Rockfon 
System 
OlympiaPlus 
A Impact 1A

–

Rockfon System 
VertiQ C Wall 
(klassifisert 
motstandsdyktig 
overfor ballkast)

Lys- 
refleksjon

87 % lysrefleksjon > 
99 % lysdiffusjon

87 % lysrefleksjon > 
99 % lysdiffusjon

Avhenger  
av fargen 72 % 85 % 85 %

Hvit 72 %
Lys grå 61 %
Grå 33 %
Sort 5 %

Rengjøring
Støvsuging
Fuktig klut

Støvsuging
Fuktig klut

Støvsuging Støvsuging
Støvsuging
Fuktig klut

Støvsuging
Fuktig klut
Annen 
rengjøring

–

Hygiene Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer 

Fuktmotstand  
og formstabilitet

Opp til 100 % RH. Ingen synlig nedbøyning ved høy fuktighet C/0N

Reaksjon  
på brann

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2-s1,d0

Miljø Gjenanvendelig

* Damp (2 ganger årlig) / Skumrensing ved lavt trykk / Høytrykksrensing: Se spesifikasjon på datablad / Desinfisering: Motstår fortynnede 
oppløsninger av ammoniak, klor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid
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Produktspesifikasjoner for  
skoler, og hvor de kan brukes

GANGAREALER OG GRUPPEROM KANTINE OG KJØKKEN

Støydemping Støydemping og hygiene

KONTOR OG ADMINISTRASJON GYMNASTIKKSALER

KLASSEROM GARDEROBER OG DUSJFASILITETER

Lydisolasjon og privatliv Støydemping og slagfasthet

Klar tale og støydemping Ekko og fukt

Å få en skoles design til å lyde like godt som det ser ut, 
begynner med en forståelse av de utfordringene som hver 
romtype gir. Ta en titt på vår oversikt for å se hvilke ting som 
må overveies for hvert rom, og hvilke produkter vi anbefaler 
for å skape et behagelig miljø for elever og lærere.

Riktig produkt til riktig rom

Rockfon Blanka

Rockfon VertiQ veggabsorbent

Rockfon Color-all

Rockfon Eclipse

Rockfon Hygienic

Rockfon dB

Rockfon Tropic
Rockfon Samson

Rockfon Boxer

Rockfon Blanka Activity

Rockfon Color-all

Rockfon Eclipse veggabsorbent

Rockfon VertiQ veggabsorbent

Rockfon Koral
Rockfon Tropic
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Med påvirkning fra
Rockfon Color-all®

Vil du forbedre velvære og atmosfære ved 
hjelp av farger i ditt design? Våre fargede 
løsninger til himlinger og vegger demper 
ikke bare støyen – de er også med på å 
skape unike rom. Serien fås i 34 eksklusive 
farger. Det inspirerer og forbedrer din 
innredning og gir deg mulighet for å sette 
stemningen i klasserommet.

• Velg blant alt fra raffinerte til 
klare, langtidsholdbare farger

• Et omfattende utvalg av kanter 
med delvis skjulte og skjulte 
profiler i en lang rekke modulmål

• Sett farge på veggene og 
stemningen i klasserommet, og 
skap et iøynefallende design
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Motstandsevnen ved
Rockfon® VertiQ® 
veggabsorbent
De høyt lydabsorberende 
akustiske veggplatene er attraktive 
og slagfaste, de supplerer 
våre himlinger og sikrer at 
bygningsreglementer overholdes.
Deres allsidighet gjør de velegnede 
til klasserom, gangarealer og til og 
med gymnastikksaler.

• Sørg for at de akustiske kravene til 
bygninger overholdes ved å tilføye 
veggabsorbenter til design av skoler.

• Gi veggene holdbare farger, og velg 
mellom en rekke fargenyanser slik 
som hvit, lys grå, grå og sort

• Skap mønstre ved å installere 
veggløsninger enten loddrett eller 
vannrett.
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Styrken ved
Rockfon Blanka®

Den ekstra hvite overflaten med høy 
lysrefleksjon og lysdiffusjon skaper
et behagelig innendørsmiljø med 
fremragende akustikk. Serien 
leveres i forskjellige modulmål og 
kanter, som gir full fleksibilitet når 
det kommer til design. Den fås i 
forskjellige tykkelser, som gjør den 
optimal til skoler hvor lyden må 
optimeres til alle stemmefrekvenser.

• Perfekt støydemping ved 
alle stemmefrekvenser

• Nyt maksimal naturlig 
lysstyrke med 99 % 
lysdiffusjon

• Bidra til energibesparelse 
med opptil 23 %

• Velg et holdbart produkt, 
som ser like bra ut, som 
den dagen det ble installert
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Styrken ved
Rockfon® Samson™

Den ekstra støt- og slagfaste vevde 
overflaten fås i to farger, og den er 
ideell til områder med stor aktivitet 
slik som skoler og sportshaller. Den 
høye lydabsorpsjonen sikrer at støy 
dempes i områder med høy aktivitet 
som for eksempel sportshaller.

• Få markedets beste 
lydabsorpsjon til støyende 
områder med høy etterklang

• Velg å beskytte din akustiske 
himlingsløsning med 
dokumentert slagfasthet

• Føl deg sikker med markedets 
høyeste klassifisering i forhold 
til reaksjon på brann
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Vi er din
bærekraftige
partner
Bærekraftighet er et sentralt element i vår 
forskning og utvikling. Det er grunnen til at vi 
bruker steinull, løpende reduserer vårt CO2- 
avtrykk og gjenbruker, slik at vi kan passe på 
vår planet og våre ansatte.

Skoler blir løpende renovert, tilpasset eller utvidet, 
hvilket påvirker miljøavtrykket for byggematerialer.

Heldigvis for oss er steinull et fullt ut bærekraftig 
produkt, som inngår i et lukket kretsløp. Det kan 
gjenbrukes igjen og igjen, uten at kvaliteten forringes.

Vi tilbyr alle våre kunder å gjenbruke 
gamle himlingsplater og avkapp av steinull 
fra installasjoner, for dermed å yte et 
meningsfullt bidrag til en grønnere planet.

Besøk vår hjemmeside for å få vite mer om 
vår returordning.
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Lyceum Schravenlant
Rotterdam, Holland

Utfordring:
Det hollandske gymnasiumet Lyceum 
Schravenlant er den første bygningen til
undervisningsformål i Holland, som er 
designet og bygget etter vugge-til-
vuggeprinsippene. Det betyr at skolen 
skal kunne demonteres fullstendig etter 
endt levetid, og at materialene skal kunne 
få nytt liv som andre produkter.

I 2019 ble det 
innsamlet  

159.000 tonn 
steinull til gjenbruk

REFERANSE

Løsninger og resultater:
For å kunne imøtekomme en slik økovennlig 
skolebygning ønsket LIAG architecten en 
sunn akustisk atmosfære. “En bygning er kun 
bærekraftig, hvis den bidrar til hovedformålet med 
dens egen eksistens – i dette tilfellet utdanning. 
Sett i lys av det, er et sunt inneklima et must,” 
sier Thomas Bögl fra LIAG architecten. Resultatet 
er en komfortabel skole, som er fremtidssikret, 
så den enkelt kan tilpasses nye teknikker, og så 
lokalene kan oppdeles på nye måter.

41



Guide til design av skoler

Vi er din bærekraftige partner
Våre kvalitetsprodukter er laget av 
naturstein. De fungerer, de er vakre og 
de holder – inntil de gjenbrukes til andre 
produkter. Og vi leverer all nødvendig 
dokumentasjon som hjelper deg når du skal 
skape et bærekraftig skoleprosjekt.

Våre onlineressurser
Utforsk vår nettside for solide beregninger, 
instruksjonsvideoer, dokumenter og et 
omfattende BIM-bibliotek med objekter, 
som er kompatible med ArchiCAD og Revit.
Kom i gang med designprosessen med 
gratis support på:

www.rockfon.no

Vær med på å skape en verden 
som høres bra ut for alle
Gå i gang i dag

Rockfon er en del av ROCKWOOL konsernet. Vi er 
verdens førende akustikkvirksomhet – og vår
misjon er å legge en demper på verden.

Vi skaper “shhh” i konsentrerte klasserom
Hver eneste dag blir vi inspirert til å skape 
innovative akustikkløsninger, som hjelper 
mennesker til å tenke, konsentrere seg og nyte 
livet litt mer. Våre akustikkløsninger gjør mer enn 
bare å dempe lyden. De skaper også roligere og 
sunnere bygninger for elever og ansatte.

Vi er klar til å hjelpe
Vi har 22 kontorer og 47 produksjonssteder over 
hele verden, og vi står alltid klar til å hjelpe deg 
med å finne den rette akustikkløsningen til ditt 
neste skoleprosjekt.
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22 02 40 00

infomail.no@rockfon.com www.rockfon.no

Man-fre 08.00-16.00Snakk med en rådgiver Bestill vareprøver

Kontakt oss
Ring oss, uansett om du trenger rådgivning om hvordan du 

oppnår det rette akustiske miljøet til ditt prosjekt, gjerne vil høre 
mer om et av våre produkter eller trenger teknisk support.

Vi er her for å hjelpe.

Stephen Holmes
Administrerende direktør, Linear

Rockfon viste 
seg å være en 
helt uvurderlig 
partner.
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tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
AS ROCKWOOL
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0401 Oslo
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