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I 45 m höga Timber Building på Brisbanes King Street kombinerar man ett hållbart och
resurseffektivt byggsätt med ett modernt kontorskoncept. Hos ingenjörs-, planerings- och
rådgivningsföretaget Aurecon utförs mycket varierande arbeten sida vid sida i det trivsamt
utformade kontoret med sina öppna ytor. Den öppna arbetskulturen stöds av en effektiv
kontorsbelysning med ERCO LED-ljusverktyg.
Över en bottenvåning som är tillgänglig för allmänheten och innehåller caféer och restauranger finns
nio våningar med kontor: Det högsta byggnaden av trä som hittills byggts i Australien finns sedan 2018
i Brisbanes centrum. Arkitekt Bates Smart och Aurecon, som vid sidan av de ekologiskt hållbara
formgivningselementen även ansvarar för den bärande konstruktionen och byggnadstekniken,
presenterade med sin design ett trendsättande bidrag på temat hållbarhet och ansvarsfullt utnyttjande
av resurser. Hit hör konstruktionen av prefabricerade element av Glulam (glued laminated timber limmat laminerat trä) och CLT (cross laminated timber - korslaminerat trä) med en glasfasad; något
som ger ett betydligt lägre CO²-fotavtryck än jämförbara konstruktioner av stål och betong.

Det överordnade formgivningskonceptet för våra nya kontorslokaler var idéen med
hemmiljö.
—Phillip Saal, Senior Project Engineer hos Aurecon

Den moderna träbyggnaden erbjuder fördelar även på insidan: Synliga trätak sörjer för bra akustik och
en behaglig rumskänsla. Specialstålsprofiler under taket fungerar som kabelstråk och strömskenor.
”Det överordnade formgivningskonceptet för våra nya kontorslokaler var idéen med hemmiljö”
förklarar Phillip Saal, Senior Project Engineer hos Aurecon, som även ansvarar för ljusplaneringen i
kontorsutrymmena. ”Vår målsättning var att medarbetarna skulle må bättre under sin tid på kontoret
och efter arbetet än vad de gjorde när de kom.”Den trivsamma miljön som skapats av arkitekten Woods
Bagot stöder medarbetarna enligt principen att hälsa och välbefinnande ska påverkas positivt och
understryker den avancerade byggnadskonstruktionen. Zonbelysningen med varmvit ljusfärg på 3
000K har en väsentlig del i detta designkoncept.

Skim Downlights med ljusfördelningen extra wide flood används bland annat till belysningen i
loungeområdet på första våningen.

I tebaren i pausutrymmet på andra våningen tar Skim Downlights hand om belysningen. Skim med
ljusfördelning extra wide flood monterades över de små borden. Skim med ljusfördelning oval flood
återfinns över det långa bordet.

Detalj: En Optec strålkastare monterad på specialstålsprofilerna, som fungerar som kabelstråk och
strömskenor under byggnadens trätak. Användningen av armaturer för strömskenor stöder konceptet
med ett mångsidigt och öppet kontorslandskap eftersom armaturernas positionering, riktning och
ljusfördelning enkelt och flexibelt kan anpassas till de olika inredningarna.

Arbetsmiljö med hemma-karaktär: Så väl medarbetare som kunder trivs på
kontorsvåningarna som erbjuder en trevlig miljö att vistas i.
”Den öppna utformningen av Aurecons Client Experience Floor på första våningen ska exempelvis
främja den personliga kontakten och utbytet mellan våra anställda och kunderna”, säger Phillip Saal.
Oavsett om det gäller stora möten med alla medarbetare, podiumdiskussioner, kundworkshops,
utbildningsenheter eller samtal i mindre grupp: Flexibla ERCO LED-ljusverktyg stöder de olika
arbetssituationerna inom det öppna kontorslandskapet och indelar den öppna ytan i separata arbets-,
konferens- och pausutrymmen.

Skim Downlights med ljusfördelningen extra wide flood används även till belysningen i kaffebaren i
loungeområdet på första våningen.

Det perfekta ljuset för stora konferensrum: Den jämna grundbelysningen – i detta fall med Skim
Downlights med ljusfördelningen extra wide flood (97°) – kompletteras med en vertikal belysning med
Compact wallwasher.

Även i de öppet utformade gemensamma arbetsytorna på första våningen använder man sig av Skim
med Spherolit-lins extra wide flood för belysningen.

I det gemensamma kopierings- och arbetsutrymmet på andra våningen lyser ERCO Optec Downlights
med ljusfördelningen extra wide flood i kopieringsutrymmet samt på det höga arbetsbordet och på
tavlan som finns bakom detta och används till presentationer. Skim Downlights med ljusfördelningen
oval flood lyser upp det långa konferensbordet till vänster.
Optec-strålkastare med ljusfördelningen oval flood (17° x 63°) skapar en bländfri grundbelysning.
”Användningen av Optec-armaturer stöder dessutom konceptet med ett mångsidigt, användbart rum
eftersom det bara krävs få handgrepp för att anpassa så väl riktning som ljusfördelning till olika
inredningar”, menar den ansedda ljusplaneraren från Aurecon. Optec-strålkastare med runda
armaturhuvuden där Spherolit-linsen oval flood kan vridas fritt används så väl till huvudytan som i de
mera informella mötes- och loungeutrymmena. Optec-strålkastare med ljusfördelningen spot (17°)
betonar växterna som avgränsar de olika områdena.

På bottenvåningen finns entréområdet till Aurecon-kontoren med reception samt ”Maker Space”. Här
presenterar företaget sina kreativa och tekniska möjligheter på det digitala området, som 3D-skrivare
och förstärkta reality-användningar. Här är belysningen mera diskret till förmån för dagsljuset som
faller in genom glasfasaden. Optec strålkastare och Skim Downlights används där kvalitativt ljus
behövs: Till arbetsytor och till vertikala ytor som den gröna väggen. Optec med ljusfördelningen wide
flood gör att receptionsdisken hamnar optiskt i förgrunden. Optec wallwasher belyser bakre väggen.
Optec-strålkastare med ljusfördelningen spot (17°) betonar växterna.

ERCO Focalflood (grazer optic) lyser på de vertikala växterna på ”green wall”.

Optec strålkastare med runda armaturhuvuden där Spherolit-linsen oval flood kan vridas fritt används
så väl till huvudytan som över borden för informella möten. Optec-strålkastare med ljusfördelningen
spot betonar växterna som indelar det öppna rummet.
Ett viktigt formgivningselement hos Client Experience Floor är byggnadens träkonstruktion som delvis
är synlig här och som understryks med Compact wallwasher. Med ljusfärgen 3 000K betonar de den
varma, behagliga känslan hos byggmaterialet trä. Längs huvudkorridoren, på de andra
kontorsvåningarna hos Aurecon, sörjer Compact infällda takarmaturer för jämn belysning av väggarna
och skapar på detta sätt en bra orientering i rummet. Den kraftfulla ljustekniken från ERCO erbjuder
hög visuell komfort och möjliggör längre armaturavstånd än genomsnittet vilket innebär minimalt antal
armaturer.

Längs de trafikerade zonerna och korridorerna sörjer Compact wallwasher för jämn belysning av
vertikala ytor och skapar på detta sätt en bra orientering i rummet. Den varmvita ljusfärgen på 3 000K
betonar den trivsamma känslan hos byggmaterialet trä. Den kraftfulla ljustekniken från ERCO
möjliggör armaturavstånd över genomsnittet vilket innebär minimalt antal armaturer.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i
inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen - i magasin som AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK eller WALLPAPER*.
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