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Det tyska flygbolagets nya administrationsbyggnad på Frankfurts flygplats kombinerar "high tech"
med "low-energy" - ett trendsättande koncept från Ingenhoven Architekten.

Mellan motorvägar, parkeringshus, hangarer och terminaler ligger Lufthansas nya Aviation Center vid
Frankfurts flygplats. Under ett enda tak, som påminner om en paraglider, arbetar mer än 1 800
personer. Stora atrier, utformade som trädgårdar, delar in byggnadskomplexet i 6 våningar höga
enheter som förbinds med en passage på marknivå. Med massiv användning av teknik och konstruktiv
intelligens har Ingenhoven Architekten skapat en byggnad, vars elegans och transparens förmedlar
byggherrens företagsvärderingar och samtidigt väger in användarnas behov och miljökraven.

Det allestädes närvarande dagsljuset, som flödar in genom glasarkitekturen, kompletteras med två
artificiella ljuskomponenter i det genomgående ljuskonceptet: Optec wallwashers är monterade i
överkant på väggen vid punktuttag och gör taket ljusare med indirekt belysning. Direkt ljus kommer
från armaturinsatser i ett särskilt framtaget "teknikrammodulsystem", ett takelement som används i
hela byggnaden - mer om detta på nästa sida.

Detta teknikrammodulsystem utvecklades av arkitekterna och ljusplanerarna i nära samarbete med
ERCO som armaturtillverkare, eftersom den konstruktionsbetingade begränsade monteringshöjden
gjorde att det inte gick att integrera väsentliga funktioner på vanligt sätt. De serietillverkade
elementen innehåller akustikpaneler, högtalare och olika armaturinsatser som downlights eller
riktstrålkastare för metallhalogenlampor från ERCO-programmet. Det går att få fram olika ljusmiljöer
genom att byta armaturinsatserna. Modulernas uttrycksfulla utseende blir till ett kännetecken för
arkitekturen.

De nio atrierna är utformade som trädgårdar med egna teman. Här används Tesis uplights för
ljussättning av träd och buskar.
Tesis infällda markarmaturer används runt omkring Aviation Center för att belysa takutsprången
nedifrån. Den exakta ljustekniken hos Tesis justerbara uplights i kombination med toppmoderna
metallhalogenlampor gör det möjligt att uppnå denna effekt med relativt få armaturer, vilket minskar
installationskostnaden utomhus.

Deutsche Lufthansa AG
Lufthansa Aviation Center
Airportring
60546 Frankfurt/Main
Lufthansa Aviation Center är öppet för besökare måndag till fredag kl. 5 - 22.
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Planering av stomme och specialstatik
Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart
www.wernersobek.de
Teknisk byggnadsutrustning
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Ingenhoven Architekten, Düsseldorf
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Ingenhoven Architekten, Düsseldorf
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Energikoncept - rådgivning till byggherre
Baumgartner & Partner AG, Dübendorf (CH)
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Byggtid (1:a byggfasen) 2002-2006
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Bruttovolym: 605 000 m³
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