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Kontorsbelysning – AHMM London, London, Storbritannien

Arbeta utan fönster
AHMM använder ERCO ljusteknik för att förvandla en källare
till ett pulserande och dynamiskt arbetsutrymme
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White Collar Factory må vara en av Londons mest banbrytande, nya kontorslösningar, men
dess källare var aldrig planerad att bli arbetsutrymme. Det var när det inte var möjligt att
genomföra planerna på att omvandla utrymmet till en restaurang som
byggnadsarkitekterna, Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), såg en möjlighet att utmana
tidigare idéer. Denna 983 kvadratmeter stora yta, vars enda dagsljusinsläpp kommer från
fyra små takfönster, har på ett smart sätt förvandlats till ett flexibelt, kreativt nav för 110 av
AHMMs’ egna medarbetare. Allt tack vare ett Human Centric Lighting-system som
utformades med ett innovativt ljussystem från ERCO.

Lär av Johnson Wax
Utrustningen är helt i linje med den experimentella anda som man föreställde sig för byggnaden.
AHMM och fastighetsutvecklaren Derwent London inspirerades av de vidsträckta och anpassningsbara
arbetsutrymmena hos Frank Lloyd Wrights klassiska Johnson Wax Headquarters och påbörjade ett fem
år långt research-projekt för att bevisa att nybyggda kontor kan vara precis lika Inspirerande som
ombyggda industribyggnader. White Collar Factory är resultatet av denna research. Med de stora,
flexibla golvplattorna och höga taken – för att inte nämna en entréhall som även fungerar som
kontorskollektiv och en 150 meter lång löparbana på taket – lägger byggnaden fast en ny standard för
sektorn.

Det var givetvis svårare att omvandla källaren till ett fungerande kontor än våningarna ovanför som alla
har öppningsbara fönster i full höjd. Men källaren hade också egenskaper som de andra saknade, som
8 meter från golv till tak, vilket skapade känslan av en pampig hall. Detta var tillräckligt för att
övertyga AHMM-medgrundare och designansvarig Simon Allford om att ytan kunde bli ett extra
utrymme för kontorets växande team. ”Egentligen hade den allt vi letar efter för ett projekt, utom
fönster”, säger han.
”Vi utgår från mottot att inget utrymme är omöjligt, varje utrymme kan bli magiskt. Det blir
till en designuppgift att få det att fungera.”

Stödjer dygnsrytmer
Med den begränsade mängden dagsljus som erbjuds spelar ERCOs Human Centric Lighting-system en
viktig roll när det gäller att tillföra arbetsutrymmet naturlig variation under dagens lopp. Andra
ljussystem kan skapa fast schablonbelysning men det är inte fallet här. Pendelarmaturerna Atrium
dubbelfokus hjälper till att stödja dygnsrytmen, med dimringsmöjlighet, inställbart vitt sken och
avbländning. Dessa cylinderformade pendelarmaturer integrerar de höga taken i ljussystemet och
riktar ljuset både uppåt och neråt för att skapa rätt känsla för olika tillfällen.

De stöds av Jilly downlights för strömskenor i utrymmena på våningsplanen. Här används breda och
ovala ljusfördelningar som passar arbetsmiljöer. Detta gör det möjligt att ha stora avstånd mellan
armaturerna. Downlights för strömskenor säkerställer att ljuset enbart riktas mot de platser där det
behövs, för att öka den visuella komforten. Pantrac strömskenearmaturer kan även användas till att
rikta ljuset mot väggarna för att skapa känslan av en mera öppen och expansiv yta. Detta ökar
belysningsintensiteten som man förnimmer i rum eftersom människans förnimmelse stimuleras mer av
belysta vertikala ytor än när ljuset riktas mot horisontella plan.
”Man tittar på ljusscenen, på hur enheten förändras” säger Allford. Målet, förklarar han, är att visa att
det är möjligt att skapa dynamiska ljusförhållanden även om utrymmet i fråga saknar fönster. Detta
innebär ett alternativ till de standardiserade ljusinställningarna som industrin föreskriver. Belysningen
blir på det här sättet till ett eget research-projekt. ”Man tittar på ljusets påverkan, istället för på
armaturerna” påpekar han. ”Det bygger på idén att vi inte tittar på hål i taket. Vi tittar på källor till
ljus som landar på ytor.”

En flexibel arbetsmiljö
Förändringarna som dagens arbetsplats genomgår, särskilt mot bakgrund av Covid-19, innebar att det
var nödvändigt att integrera flexibilitet i interiören redan från starten. Ett av sätten som AHMM
använde för att uppnå detta var Jack, ett modulsystem som består av lådliknande plywoodenheter. Jacksystemet gör det möjligt att skapa mötesrum som kan plockas ner och göras om på bara några timmar.
Här innebär detta att kontoret kan anpassas allt eftersom teamet växer eller krymper.

ERCO-systemet stöder det här behovet av flexibilitet. Å ena sidan med Casambi Bluetooth-styrsystemet.
Bluetooth-kompatibla armaturer kan enkelt programmeras med hjälp av en iPhone eller iPad för att
passa till ny layout. Dessutom kan downlights för strömskenor enkelt flyttas fysiskt genom att man
bara monterar dem i en annan del av strömskenan. Varje skrivbord är också utrustat med sin egen
Lucy skrivbordsarmatur vilket ger medarbetarna större kontroll över sin egen, direkta arbetsmiljö.
”Det bygger på en idé med teatralisk flexibilitet” säger Allford. ” Det handlar om personlighet och
karaktär. Man kan flytta en vägg, man kan flytta en armatur, man kan ändra sin ljuskälla. För
personerna betyder detta att de kan förändra sin miljö allt efter sitt humör.”

Nya arbetssätt
När London börjar återhämta sig från pandemin anpassar sig AHMM-medarbetarna nu till rutiner som
kombinerar återgången till kontoret med en del fortsatt arbete hemifrån. Under tiden förbereder sig
Allford på en period av förändring och kombinerar arkitektkontoret med en tvåårsperiod som
ordförande i Royal Institute of British Architects (RIBA). Arkitekten tror att de nya, mera flexibla
arbetsmodellerna bara kommer att stärka den kreativa kulturen i kontorsbyggnader som White Collar
Factory.

”För många år sedan såg jag en skylt, hos en välkänd möbelaffär, med budskapet att arbetet inte är en
plats som du går till, det är något du gör,” sa han. ”Man skulle kunna säga att pandemin förstärkte den
idéen, men jag håller inte alls med. Jag anser att arbetet är en plats som du går till för att göra saker.
Den här idéen med att lämna hemmet och komma in i en annan sorts miljö och möta människor, det
skapar en kreativ kultur. Detta är helt avgörande.”

Vill du ha mer praktiska kunskaper och planeringstrategier för ditt nästa HCL-projekt?
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