Referat fra Temamøde, STØJ PÅ KONTORET
Torsdag d. 4. maj 2017 blev der afholdt et velbesøgt møde med ca. 30 deltagere omkring temaet, "Støj
på kontoret". Mødet var arrangeret af Teknisk Komité for Miljøakustik og blev holdt hos Brüel & Kjær i
Nærum. Stor tak til B&K for husly og god hjælp med arrangementet.
Første indlægsholder var Per Møberg Nielsen fra Akustik Aps. Per har været hovedforfatter på pjecen,
"Støj på kontoret", som BAR-Kontor (Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration) har
udgivet i 2015. Per indledte - med et glimt i øjet - med at vise, hvordan der gennem tiden har været
udvist stor kreativitet ved indretning af kontorarbejdspladser. Med udgangspunkt i pjecen fortalte Per om
de akustiske udfordringer ved indretning af kontorarbejdsplaser. Vi kom omkring anbefalet akustik,
kontordesign, møblering/indretning og adfærdsregulering. En af hans hovedpointer var, at det ikke er
muligt at opnå gode akustiske forhold for folk, der arbejder på kontor uden at tage udgangspunkt i
karakteren af det arbejde, der skal udføres.
Næste indlæg blev leveret af Claus Møller Petersen, Sweco og omhandlede cases om akustik i åbne
planløsninger. Claus og hans team har stor erfaring i at arbejde med akustik i storrums kontorer. Bl.a.
hørte vi om, hvordan man hos Sweco har taget den nye ISO standard 3382-3 i brug, og med fordel
anvender den ved undersøgelser af store kontorer.
Dagens sidste indlægsholder var Martin Leerbæk Pedersen fra Midtconsult. Indlægget havde titlen
"Erfaringer med målinger i storrumskontorer med ISO 3382-3. Også hos Midtconsult har man stor
erfaring med brug af standarden. Selv om standarden ikke er implementeret i Danmark med kravværdier
eller anbefalede værdier i Bygningsreglementet, har man hos Midtconsult gode erfaringer med egne
måltal.
Under den afsluttende debat snakkede vi bl.a. om, at vi som akustikere kan have indflydelse på selve
byggeriet og placering af absorbenter. Derimod har vi kun sjældent indflydelse på indretningen, der også
kan have stor betydning for lydens udbredelse. Det blev diskuteret, hvordan vi kan være med i den
sidste del også, og hvem vi skal "have fat i" - uden, at de vise sten blev fundet.
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