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Snabba på att norpa kontorsplatsen vid fönstret
Har du fönsterplats på kontoret är chansen stor att du sover
bättre om natten än dina kollegor utan tillgång till fönster. Det
menar World Green Building Council i en rapport som på
uppdrag av bland andra Skanska undersökt hälsa, välmående
och produktivitet i kontorsmiljöer.
Rapporten “Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for
green building” menar att kontorsbyggnaders utformning har större betydelse
än man tidigare trott för medarbetarnas välmående och prestation. Studien
visar också att det är möjligt att mäta hur en byggnad och dess inomhusmiljö
påverkar medarbetarnas trivsel och resultat genom att samla finansiella och
fysiska nyckeltal per byggnad.
De mest avgörande faktorerna för medarbetarnas välmående och prestation
är luftkvaliteten, tillgång till dagsljus och möjligheten att påverka
inomhusmiljön vad gäller temperatur och ljusstyrka. Studien visar också på
ett samband mellan exponering för dagsljus och sömn. De som satt vid
fönster hade nämligen färre sömnstörningar och sov i snitt 46 minuter mer
per natt.
I rapporten förutspås att i takt med att sambandet mellan medarbetare och
deras arbetsplats blir tydligare kommer fler företag i framtiden att fatta
investeringsbeslut baserat på hur en byggnad påverkar människor och
organisation.
– Vi tror att det här kommer att förändra hur företag värderar gröna
byggnader. Om en byggnad kan hjälpa till att minska sjukfrånvaro eller öka
produktiviteten med låt säga en procent, så motsvarar det den samlade
kostnaden för all energi. Fördelarna med att förbättra hälsan och
produktiviteten hos personalen överstiger vida kostnader kopplade till ett
grönare och hälsosammare kontor, säger Staffan Haglind, Green Business
Officer Skanska AB.
En viktig aspekt för välmående är planlösningen och inredningen på
kontoret. För att skapa en bra miljö krävs en bra mix av arbetsytor, enskilda
rum och sociala ytor. Rapporten menar produktiviteten kan minska med upp
66 procent när man utsätts för störande ljud, vilket gör det nästintill omöjligt
att vara produktiv och koncentrerad i moderna kontorslokaler.
– Det finns lösningar hur man utformar en bra arbetsplats. På vårt
huvudkontor Entré Lindhagen i Stockholm har vi till exempel valt att arbeta
aktivitetsbaserat, vilket innebär att man väljer arbetsplats efter den uppgift
som ska genomföras. Då finns möjligheten att sitta avskilt när man behöver
fokusera och inte vill blir störd av ljud, förklarar Staffan Haglind.

Rapporten finns att hämta på:
http://group.skanska.com/en/Sustainability/Reporting--Publications/Reportson-Green-building/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Haglind, Green Business Officer, Skanska AB, Skanska Sverige,
tel: 010-448 32 12
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99
Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I
Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick
2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013
cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

