DAS Temamøde

STØJ PÅ KONTORET
Dato & tid:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Arrangør:

Torsdag den 4. maj 2017 kl. 14:00 – 17:00
Brüel & Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum
Gratis for DAS-medlemmer. Der udleveres ikke præsentationsmateriale.
Senest den 27. april på https://doodle.com/poll/23dc8hwnxpquwzh9
Der er en deltagerbegrænsning på 45 personer.
Dansk Akustisk Selskab, Teknisk Komité for Miljøakustik

Formålet med mødet er at sætte fokus på støj- og akustikproblemer specielt i storrumskontorer. Ved
mødet gennemgås bl.a. den nye Brancehevejledning "Støj på kontoret" fra BAR kontor af vejledningens hovedforfatter. Vejledningen kan downloades på http://bar-kontor.dk/vejledninger/stoej-paakontoret.
EVT.: Efter hvert indlæg vil der være mulighed for korte spørgsmål, lige som mødet afsluttes med mulighed for spørgsmål og diskussion.

Program
14:00 – 14:20 Kaffe, kage og frugt

JH

14.20 – 14.30 Velkomst

GB

14.30 – 15:20 Gennemgang af branchevejledningen "Støj på kontoret"

PMN

15:20 - 15:50 Pause med sandwich og vand

JH

15.50 - 16.15 Cases om akustik i åbne planløsninger

CMP

16:15 – 16:40 Erfaringer med målinger i storrumskontorer med ISO 3382-3

MLP

16:40 – 17:00 Diskussion og afrunding

MLP

(10 min.)

(50 min.)

(25 min.)
(25 min.)
(20 min.)

Medvirkende:
JH
GB
PMN
CMP
MLP

Jesper Hagedorn, Niras, Allerød
Gustav Bruun, Dansk Akustik Rådgivning, Slagelse
Per Møberg Nielsen, Akustik, København
Claus Møller Petersen, Sweco, København
Martin Leerbæk Pedersen, Midtconsult, Aarhus

2017-03-24
Gustav Bruun, post@d-a-r.dk
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DAS Temamøde

STØJ PÅ KONTORET
RESUMÉ AF INDLÆG
Gennemgang af branchevejledningen "Støj på kontoret"
Arbejdsmarkedets parter (BAR-Kontor) har udarbejde vejledningen ”Støj på kontoret”, der viser god praksis på området og giver inspiration til virksomhederne. Oplægget tager udgangspunkt i vejledningen, og
hvordan kontorer kan indrettes ud fra det arbejde, der skal udføres og de mennesker, der skal arbejde i
dem. Oplægget kommer bl.a. ind på anbefalet akustik, kontordesign, møblering/indretning og adfærdsregulering i kontorer
Cases om akustik i åbne planløsninger
Cases og praktiske erfaringer med akustik i kontorer og åbne planløsninger
Erfaringer med målinger i storrumskontorer med ISO 3382-3
Metoder til dæmpning og støjbekæmpelse. Den rene dæmpning af det typiske åbne kontormiljø er næsten aldrig nok, og ren fokusering på efterklangstid og støjmiljø giver ikke nødvendigvis bedre arbejdsmiljø. Udfordringen ligger især omkring implementeringen. Der mangler gode og realistiske målsætningsværdier, og ideer til layouts som både indfrier de arkitektoniske og de akustiske forventninger samtidigt.
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