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Fabege, Work away from Work, Stockholm, Zweden

Flexibel werken op Zweedse wijze
Moderne kantoorlocaties met licht van ERCO
Opdrachtgever: Fabege AB, www.fabege.se/en

Interieurarchitectuur: ABREU Design Studio www.abreu.se / EgnellAllard Inredningsarkitektur www.egnellallard.se / Söder
Design AB
Elektroplanning: Stockholms Eltjänst Lundén AB / Elbolaget LMJ AB / Lundek Elkonsult AB www.lundek.se / Elarkitektur AB
Lichtplanning: ABREU Design Studio AB, www.abreu.se
Fotografie: Gavriil Papadiotis, London
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
Website: www.fabege.se/en

Het is bekend dat Scandinavië het voortouw neemt voor een goede arbeidscultuur - platte
hiërarchieën, sterke teamgedachte en consideratie met het gezinsleven gelden als
vanzelfsprekend, statistieken schrijven aan werknemers uit de noordelijke landen telkens
weer een hogere productiviteit met minder stress toe. Met „Work away from Work“ heeft
Fabege, één van de grootste vastgoedondernemingen van Zweden, een kantoorconcept
ontwikkeld dat zich veel verder uitstrekt dan de rand van het bureau in gangbare kantooren arbeidsmodellen. Werk wordt ruimtelijk van het bedrijfskantoor losgemaakt, een nieuw
idee dat voordelen voor het individuele en maatschappelijk samenleven openbaart. Verdeeld
over Stockholm ontstonden drie kantoorlocaties – uitgerust met ERCO Jilly downlights voor
spanningsrails.

Het principe van „Work away from Work“
Iedereen die al een keer tijdens het spitsuur door Stockholm heeft gereden, weet dat het centrum,
zoals in bijna iedere grote stad op deze wereld, op een flessenhals lijkt. Alleen al de rit naar kantoor of
de route naar de zakelijke afspraak wordt een stoppen-en-rijden-kunstje. Daartegen treedt Fabege op
met het concept „Work away from Work“, kortweg WAW genoemd. Het kantoor komt hier naar de
medewerkers toe. Op drie locaties in Stockholm biedt Fabege de eigen medewerkers, alsmede alle
huurders van hun vastgoed, een kosteloze kantoorinfrastructuur voor samenwerking.

Alle locaties hebben een goede verbinding met het openbaar vervoer en zijn maximaal 5 km verwijderd
van de binnenstad. Zo vervangt men de auto graag door de trein of de fiets. Een ontlasting voor de
individuen, het verkeer en het milieu. „Wij wilden een concept ontwikkelen dat recht doet aan de mens
als werknemer en als moeder of vader“, legt Klaus Hansen Vikström, Executive Vice President van
Fabege uit. Iedere gebruiker kan zo, indien gewenst, de locatie uitzoeken die dichterbij huis of het
kinderdagverblijf ligt. Met de Fabege-app kan comfortabel voor de WAW-locatie worden geboekt of kan
vergaderruimte worden gereserveerd. Interieurarchitectuur en design doen denken aan gezellige cafés,
gecombineerd met moderne werkzones. Interieur, kleuren en flexibel, aanpasbaar licht met een groot
visual comfort zorgen voor een prettige en inspirerende omgeving.

Moderne kantoorverlichting in plaats van lichttapijt
„Een goede plaats om te werken, moet de creatieve kant van de mens naar buiten lokken“, aldus
Joaquim de Abreu, lichtplanner van de WAW-locaties. Geboren en getogen in Zweden heeft hij altijd al
een bijzondere verhouding met licht gehad: „Ik ben opgegroeid met het Scandinavisch licht en heb
gezien op welke unieke manier licht details naar de voorgrond kan verplaatsen. Daglicht vormt bij
iedere lichtconcept de basis. Dan voeg ik kunstlicht toe, waar dat nodig is“, legt De Abreu uit.
Het lichtconcept in de WAW-locaties gaat de tegenovergestelde richting op van overgeleverde
ontwerpprincipes in kantoren. „Ik wilde beslist lichttapijten vermijden“, aldus Joaquim de Abreu.
Daarmee beschrijft hij een oppervlak met dezelfde hoeveelheid licht. „Met krachtige accentuering

hebben wij een lichtsfeer vol dramatiek geschapen. Wij delen de ruimteoppervlakte in verschillende
zones in, passen licht alleen zo krachtig toe, als dat nodig is. Het licht past zich aan de bepaling van de
omgeving aan“, legt De Abreu uit. Daarvoor is een flexibele infrastructuur van spanningsrails gewenst
alsmede armaturen met een groot visual comfort en een intuïtieve regeling. Hij heeft ervoor gekozen
om naast spots en pendelarmaturen van ERCO, Jilly als downlights voor spanningsrails in te zetten. Alle
armaturen kunnen draadloos via Casambi Bluetooth met de smartphone of de tablet-app worden
aangestuurd. „Het is de gemakkelijkste manier om lichtscènes te programmeren. De toepassing is
intuïtief, waardoor de installatie aanzienlijk flexibeler wordt dan een normale regeling“, aldus de
lichtplanner.

Een Corporate Lighting-concept voor drie locaties
Iedere WAW-locatie heeft zijn eigen karakter. WAW Arenastaden in het noorden van Stockholm is een
loftachtig kantoor op twee verdiepingen. Deze biedt ruimte voor geconcentreerd werken en een
gezellig gesprek bij het haardvuur. De locatie Inner City bevindt zich in het centrum op ca. 450 m
afstand van het centraal station. Het loungeachtige karakter nodigt uit voor ontmoetingen, voor
zakelijke gesprekken of creatief brainstormen met collega's. WAW Hammarby Sjöstadt, gelegen in het
zuiden van Stockholm, bevindt zich in een historische gebouw met licht-DNA: in de Luma-fabriek
werden van de jaren 30 tot in de jaren 70 van de vorige eeuw gloeilampen geproduceerd. Nu werken
daar mensen onder het licht van ERCO met de meest recente LED-techniek. De ruimtelijk grootste
locatie biedt ruimte om individueel of in een groep te werken, alsmede open loungezones.

Het concept ‚Downlights voor spanningsrails‘ overtuigde zowel de lichtplanner als de opdrachtgever.
Met Jilly van ERCO ontstond een flexibele en efficiënte kantoorwerkplekverlichting die voldoet aan de
norm. Over de volledige oppervlakte ontstond een moderne kantoorverlichting volgens de norm. Boven
lange congrestafels of individuele werkplekken onderscheidt de downlight zich door een groot visual
comfort. „Ik was op zoek naar een goede, esthetisch verantwoorde werkplekarmatuur die ideale
bescherming tegen verblinding biedt. Jilly verenigt alle eigenschappen waar ik waarde aan hecht. Het
design is magisch, het vermogen is voortreffelijk“, aldus De Abreu. Het volledige ruimteconcept blijft
flexibel. Als de opstelling van de meubels wijzigt, kunnen de armaturen zonder gereedschap op een
andere plaats weer in de spanningsrails worden gestoken.

Van de functionele verlichting van de werkplekken tot en met accentverlichting – de lichtkwaliteit blijft
op hetzelfde hoge niveau. In de WAW Inner City-locatie accentueren innovatieve Parscan zoomspots de
zitjes haarscherp in hun omgeving. In een handomdraai kunnen lichtverdelingen traploos van spot
(15°) tot wide flood (65°) worden ingesteld. „Op een dergelijk product heb ik lang gewacht. Ik kan
exact de sfeer creëren die ik wil hebben“, zegt Joaquim de Abreu. In de transparant beglaasde
congresruimte ontstaat met de Jilly pendelarmatuur van ERCO en een raam in het plafond de
combinatie van dag- en kunstlicht in vol effect.

In de WAW Inner City-locatie plaatsen Quintessence Pinhole spots in kleine telefooncabines opvallende
accenten. „Ze hebben een geweldig design en produceren een smalle lichtbundel. Vanaf de buitenkant
is de kleine, met het plafondvlak afsluitende lichtopening nauwelijks zichtbaar. Dat heeft iets magisch“,
vertelt De Abreu. De markante zuilen in de locaties worden met Gimbal spots verticaal verlicht; het
strijklicht brengt houtnerven op het betonoppervlak vol effect naar de voorgrond. De ERCO LEDlichtwerktuigen, allemaal in het zwart, geven niet alleen licht, maar zijn ook designelementen en
integreren naadloos in de architectuur.

Doorslaggevend voor de samenwerking met ERCO was onder andere de kwaliteit van de armaturen en
van het licht. „Wat mij betreft, heeft ERCO momenteel de beste producten op de markt“, zegt Joaquim
de Abreu. Ook opdrachtgever Klaus Hansen Vikström was onder de indruk van de kwaliteit: „Joaquim
toonde mij een directe vergelijking in een ruimtelijke situatie: met armaturen van ERCO en met
armaturen van andere fabrikanten. De verschillen waren markant en de sfeer was een totaal andere. Ik
was meteen overtuigd.“
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