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BAKGRUND OCH KONTEXT. I tävlingsprogrammet porträt-
teras brukaren som ett växande multimediaföretag, 
som önskar ett kontor på sjätte våningen i ett fiktivt 
15 våningar högt kontorshus i centrala Louisville, 
Kentucky. Idag står en 30 våningar hög skysk-
rapa på adressen, med samma fotavtryck som det 
i programmet, varför vi har valt att arbeta med 
det befintliga huset. I och med att endast 60% av 
våningarna nyttjas, föreslår detta projekt en alterna-
tiv användning av resterande 40%, nämligen att de 
omvandlas till en grön mötesplats för hela staden.

INTRODUKTION. Det här projektet, utöver att vara vårt 
kandidatarbete på Arkitektur och Teknik, bes-
varar de frågeställningar som formuleras i Newman 
Student Award Fund’s Student Design Competition 
2019, och fortsätter diskussionen om hur gamla 
byggnader kan omvandlas för att skapa akustiskt 
behagliga platser i en bullrig stadsmiljö.

KONCEPT - HUGGNA STENBLOCK. Genom att skära bort 
den befintliga byggnadens oanvända delar, skapas 
rum mellan tre stora, till synes svävande stenblock. 
Horisontella betongplan och glasprismor hängs upp i 
mellanrummen och förstärker illusionen av levitation 
genom att dölja de två schakt som bär upp huset. 
Sett från parken på marknivå, är schakten helt dol-
da. De är också klädda i spegelglas för att vidare 
kamouflera dem från fler vinklar.

KONTRAST. Projektets visuella koncept är på många 
sätt en lek med kontraster; de tunga stenblocken, 
innehållandes kontor och vardagligt arbete, lyfts upp 
av energin från parkmiljöerna och det kulturutbud 
som finns där. De råa betongytorna står också i 
stark kontrast till de växter som sakta tar över och 
gör parken till en levande och behaglig plats för 
paus och rekreation.
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FRÅN SKYSKRAPA TILL PARK
1. Den nuvarande byggnaden är 128 meter hög, 
varav ca 40% är oanvända ytor.
2. Stora rum skapas utomhus genom att skära bort 
outnyttjade våningsplan.
3. Rummen delas sedan upp med hängande plan 
och prismor, som skapar ett varierat parklandskap.

VERTIKAL PARK. En offentlig, vertikal park skapas i 
rummen mellan de tre kontorsblocken och upphäng-
da plan i flera nivåer. Genom att dela upp mel-
lanrummen i mindre rum, bildar planen en grund 
för en lummig, grön och lugn park med fantastis-
ka vyer och en direkt visuell koppling till staden 
nedanför. Glasprismorna innehåller scener för musik 
och konst, och gör byggnaden till en spännande 
plats även efter kontorstid. Alla undersidor på såväl 
plan som prismor och kontorsblock är skurna i ett 
oregelbundet mönster för att förhindra att ekon och 
stående vågor uppstår. Genom att placera parkerna 
högt upp i byggnaden, är också trafikbuller ett min-
dre problem än i en vanlig park på marknivå.
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DEN SJÄTTE VÅNINGEN. Att gå in på den sjätte vå-
ningen känns som att kliva in i en grotta, om än 
en väl upplyst sådan. Interiören karaktäriseras av 
sina stenliknande väggar och betonggolv och -tak. 
Väggarna består av både betong och grå absor-
benter för att kunna kontrollera akustiken i kontoret 
på ett precist sätt. Väggar och korridorer och också 
utformade för att begränsa ljudöverföring mellan de 
olika rummen. 

TRE STENAR. Musikinspelningsstudio, videoinspeln-
ingsstudio och större förråd och maskinrum ligger i 
tre centralt placerade volymer. Dessa tre stenblock 
styr rörelsen genom den sjätte våningen och delar 
upp det stora kontorslandskapet i mindre kontor, 
samlingsrum och kök, med former som är optime-
rade för funktionen på insidan lika väl som för att 
utgöra en effektiv uppdelning av de öppna ytorna 
med akustik lämplg för de olika pågående aktivi-
teterna.

I byggnaden som helhet, har det block där kontoret 
ligger kortats ner med sju meter, vilket akapar ett 
behov av en än mer effektiv planlösning än tävling-
sprogrammet kräver. Konceptet med huggna stenar 
gör det enkelt att optimera ytor och former, utan 
att byggnaden tappar sin identitet.

AKUSTISKA KRAVSTÄLLNINGAR. Som beskrivet i tävling-
sprogrammet, ställs olika akustiska krav på de olika 
rummen. De ljudkrav som detta projekt strävar efter 
att uppnå är:
 - Open Office Area NC-40
 - Private Offices NC-35
 - Conference/Meeting NC-30
 - Quiet Conversation/ 
   Phone Booth  NC-25
 - Medical Consultation NC-30
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KONTOR - SEKTION. 1:200 (A3)

KONTOR - PLAN. 1:200 (A3)
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KONTORET. Kontoren placeras strategiskt så att de 
inte påverkas negativt av ljud som alstras i sam-
lingsrummet (assembly space på planritning) och 
köket. Genom att dela upp kontorslandskapet i 
två delar, nås alla arbetsplatser också av sto-
ra mängder naturligt dagsljus, samtidigt som oli-
ka avdelningar på kontoret kan arbeta ostörda av 
varandra. Korridorernas och väggarnas oregelbundna 
former absorberar eller omdirigerar ljudet innan det 
når arbetsplatserna. Hängande absorbenter ovan-
för skrivborden sänker efterklangstiden till lämpliga 

MUSIKSTUDION. Musikstudions interiör är täckt med 
triangulära träpaneler och absorbenter, som här-
mar det huggna uttrycket hos betongväggarna på 
utsidan. Materialen inne i studion ger samtidigt 
rummet en varmare känsla, nästan som den sjätte 
våningens hjärta. I den smala änden av inspeln-
ingsrummet täcker absorbenter en större andel av 
väggens yta, vilket sänker efterklangstiden och gör 
rummet lämpligt för röstinspelningar.

nivåer utan att täcka det exponerade betongbjälk-
laget. Absorbenterna hjälper också till att definiera 
rummet och ger kontoret en mer intim känsla.

Trots att det ligger i ett öppet kontorslandskap, är 
samlingsrummet tack vare väggarnas utformning 
akustiskt separerat från arbetsplatserna. Det ligger 
i direkt anslutning till receptionen för att underlätta 
vid presentationer och workshops, både för anställa 
på kontoret och besökande.

När inspelad musik spelas upp i kontrollrummet är 
ett neutralt ljud att föredra. Den främre delen av 
rummet är därför utformad som en s.k. dead end, 
där ingen färgning av ljudet förekommer, medan 
den bakre änden är en live end. Se akustikanalyser 
på följande uppslag.
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STRUKTURELL SEPARATION. Musikproduktion, videopro-
duktion och gym behöver vara akustiskt isolerade 
från både intilliggande rum och nedan- och ovan-
förvarande våningar. För att åstadkomma detta är 
de upphängda i fjädrar mellan golv och tak, för 
att dämpa vibrationer och minska oönskat struktur-
buret ljud. Golvet i hela kontorsvåningen har höjts 
400 mm för att få plats med fjädrarna, samtidigt 
som golvet förblir helt plant. Under rum som inte 
behöver ljuddämpning med fjädrar, används den här 
platsen i stället till tekniska installationer som el 
och vatten.

LJUDREDUCERANDE DUBBELVÄGG. Studioväggarna består 
av två betongväggar åtskilda med ett 100 mm 
luftrum fyllt med lösa absorbenter. Betongens stora 
massa är viktig för att kunna göra väggen relativt 
tunn. Resonsansfrekvens för väggen är beräknad 
till 12 Hz, vilket är mycket bra för en musikstudio, 
där resonansfrekvenser under 20 Hz vanligtvis är 
önskvärda. Väggens struktur gör det också möjligt 
att byta ut vissa paneler mot absorbenter eller re-
flektorer efter behov, för att förbättra akustiken utan 
att offra det visuella konceptet.

[mm]
20 Träpanel / fast absorbent
100-200 Porös absorbent
100 Betong
100 Luft / lös absorbent
100-200 Betong
100 Fast foamabsorbe

SEKTION GENOM MUSIKSTUDIO 1:50 (A3)

VÄGGSEKTION 1:10 (A3)

SPL Utbredning (1 kHz) // Kontor

SPL Sound Pressure Level  //  STI Speech Trasmission Index  //  RT60 Reverberation Time (-60dB)

SPL Utbredning (1 kHz) // Musikstudio

RT60 Utbredning (1 kHz) // Musikstudio

STI Utbredning // Kontor



SPL Utbredning (1 kHz) // Konserthall

RT60 Utbredning (1kHz) // Konserthall

C80 Utbredning (1kHz) // Konserthall
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KONSERT. Tidigt i projektet började vi utveckla 
en konsertsal, bestående av endast betong och 
glas, som skulle vara upphängd mellan de större 
byggnadsblocken. Genom ett tätt samarbete med 
akustikstudenterna från start lyckades vi skapa en 
ljudmiljö passande för både akustisk och elektroniskt 
förstärkt musik, utan att inkräkta alltför mycket på 
ursprungskonceptet. Golvets geometri, med former 
hämtade från naturen och från stenbrott, fyller flera 
funktioner på en gång: det skapar ett intressant 
rum, där användarantalet inte är förutbestämt. Till 
skillnad från en traditionell konsertsal finns inga 
läktare, vilket bidrar till att lokalen inte upplevs tom 
även om den bara är halvfylld. Golvgeometrin ger 
också möjlighet att först reflektera och styra ljudet 
från scenen ut till publiken, för att sedan med hjälp 
av olika typer av betong och absorbenter ta hand 
om och dämpa de frekvenser som behövs.

KONSERTHALLEN.  Axonometrisk sprängd vy över konserthallen. Golvets geometri gör det möjligt att ha ett helt transparent rum, där all absorption och diffusering av ljudet sker med de 
olika typerna av betong i golvet. Rummet är också något kilformat för att undvika stående vågor mellan glasväggarna.

SPL Sound Pressure Level  //  RT60 Reverberation Time (-60dB)  //  C80 Clarity (80ms)

S T Å L R A M

B E T O N G G O L V

G L A S

Ett ramverk av stål håller glaset på plats och gör 
det möjligt att integrera ventilations- och elektriska 
installationer på ett diskret sätt.

Helmholzresonatorer i golvet dämpar låga frekven-
ser, medan en grov betong, nästan som lättklinker, 
tar hand om högre frekvenser.

Stora glasytor ger en stark koppling till den 
omgivande miljön och en känsla av att rummet 
svävar i luften.
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FRÅGESTÄLLNINGAR. För att behandla klimatfrågor-
na gällande projektet skrevs ett klimatprogram där 
krav ställs på byggnaden gällande energieffektivitet, 
ljusstrategier, termiskt klimat, buller, luftkvalitet samt 
brandsäkerhet. Trots att klimatprogrammet skrevs 
som en avslutande del av projektet, var en diskus-
sion gällande dessa frågor igång tidigt i projektet. 
Detta för att bättre kunna resonera och argumentera 
för olika lösningar längre fram. Bilden ovan vis-
ar uppdelningen av den sjätte våningen, för vilken 
klimatprogrammet skrevs.

Under arbetet med utformningen av den sjätte vå-
ningen upptäcktes ett antal potentiella utmaningar, 
bland annat att gymmets läge kunde innebära hög 
solinstrålning och därmed en höjd temperatur. Ett 
annat potentiellt problem är eventuell dammansam-
ling ovanpå de hängande absorbenterna. För att 
hantera sådana problem måste specifika krav stäl-
las på fönsterglasen, ventilationen i gymmet samt 
städrutinerna gällande kontorslandskapet.

KLIMATPROGRAM
LJUS. Rum som kräver naturligt dagsljus är: kon-
toren, konferensrummen, gymmet, köket samt de 
privata kontoren. Därför placeras dessa nära den 
glasade ytterväggen. På de ställen där det naturliga 
dagsljuset inte räcker till behövs artificiellt ljus som 
ska väljas med höga krav på energieffektivitet och 
hållbarhet.

BULLER. De krav som ställs på de olika rummen 
gällande buller är: Inspelningsstudior -25dB, Kon-
ferensrum -35dB, Assembly space, kontor samt 
läkarmottagning -40dB, kök -55dB. För att klara 
dessa krav behöver väggarna till viss del täckas av 
absorbenter samt hängande absorbenter placeras 
ovanför kontorsplatserna.

TEMPERATUR. De olika rummen har olika krav gäl-
lande fluktuationer i temperatur. I musikstudion 
och videostudion tillåts en variation på ±1 grad. 
I maskinrum och förråd tillåts iställer ±4 grader. I 
de övriga rummen gäller ±2 grader. Av komfortskäl 
tillåts inte drag över 0.15 m/s samt 0.20 m/s 
på vintern respektive sommaren. Eftersom de som 
vistas på våningen förväntas ha skor ställs inga 
specifika krav på golvtemperaturen.
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TIDIGA MODELLER

1 .  Tre träklossar representerar i en mycket tidig konceptmodell de tre 
byggnadsdelarna, som svävar fritt från varandra.

2.  Undersidan av blocken börjar ta form, och horisontella plan sätts 
in för att skapa mer varierade rum och dölja schakten.

3.  Spegelglas för att dölja hisschakten visade sig i modell fungera över förväntan, trots avsaknad av horisontella plan i den här modellen.
4.  Konsertsalens geometri utforskas först i en fysisk modell, innan den tas in i datorn för akustikoptimering.
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ETT FLEXIBELT KONCEPT. Projektets starkaste del är 
enligt mig konceptet, närmare bestämt hur flexibelt 
det är. Det går att applicera på många olika typer 
av projekt, vilket visas i vårt arbete. Vi har jobbat 
med fyra olika miljöer; den storskaliga utomhusmil-
jön med en vertikal park, konsertsalen, kontorsvå-
ningen, och inspelningsstudiorna. Samma formspråk 
fyller i de olika miljöerna väldigt olika funktioner; i 
parken skapas en känsla av att man står under ett 
svävande stenblock, medan man i kontoret snarare 
uppleves befinna sig inuti en ljus grotta. Konceptet 
ger också möjlighet att, med paneler i olika mate-
rial, anpassa det akustiska klimatet till den tänkta 
verksamheten, både i kontoret, studiorna och kon-
sertsalen.

RESULTAT. Vi är nöjda med vårt resultat. Från start 
ville vi skapa en illusion av att byggnadsblock-
en svävar fritt i luften, och det tycker vi att vi har 
lyckats med. Blockens olika storlekar tillsammans 
med hängande plan och glasboxar ger också en 
varierad parkmiljö, som var ett annat mål med pro-
jektet, samtidigt som det blir tydligt att byggnaden 
en gång varit något helt annat. Hela byggnaden har 
en tydlig identitet, som går igen på både utsidan 
och insidan, och det akustiska klimatet i såväl 
kontor som konsertsal är väl anpassat för de olika 
rummen. Självklart finns det saker att tänka på till 
nästa gång, såsom flexibilitet i framtida användning 
av kontorsvåningen, kostnadseffektivitet m.m., vilket 
diskuterades under kritiktillfället. Att ta en bygg-
nad och så drastiskt omforma den genom att skära 

REFLEKTIONER

bort stora delar av den, hade inte varit ekonomiska 
försvarbart i verkligheten, även om det nog hade 
varit möjligt. Även kontoret skulle bli kostsamt att 
bygga, och kan vara svårt att modifiera och anpas-
sa efter verksamheten när den i efterhand förändras 
eller byts ut. Det kontor vi har ritat är en skräd-
darsydd lösning för den verksamhet som porträt-
terades i tävlingsprogrammet, och lyckas bra med 
det. 

Inför tävlingen valde vi att inte ta med konsertsalen 
i presentationen, för att kunna lägga mer fokus på 
kontorsvåningen och musikstudion. Konsertsalen har 
däremot varit den del av projektet där vi utveck-
lat vårt koncept allra mest, och har varit ett viktigt 
verktyg för att utforma resten.

DESIGNMETOD. Ända från projektets start har vi hållit 
oss till vårt ursprungskoncept - huggna, svävande 
stenblock - och försökt hitta vägar runt de problem 
vi stött på, utan att ge efter på konceptet. Det har 
varit mycket lärorikt att arbeta med sådana extrema 
fall som vi har gjort, med svävande kontorshus och 
konsertsalar helt i betong och glas. Jag har aldrig 
tidigare jobbat så starkt med ett koncept som nu, 
och det har gett mig ett nytt sätt att arbeta med 
arkitektur. Vanligtvis har jag haft ett koncept i bör-
jan, som sedan utvecklats till något annat, men nu 
bestämde vi oss tidigt för att försöka bevara vårt 
koncept genom hela projektet. Det tycker jag att vi 
har lyckats bra med.

MODELLER. Vi har jobbat med många olika typer av 
modeller under projektets gång. I början byggde vi 
många modeller av frigolit, akrylplast och grillpin-
nar för att hitta och utveckla ett formspråk som vi 
sedan kunde ta in i datorn och optimera för bland 
annat akustik och ljus. Parallellt med de fysiska 
modellerna arbetade vi i Grasshopper för att snabbt 
kunna testa många olika versioner av samma idé, 
exempelvis förhållanden mellan antal våningar i de 
tre kontorsblocken och avståndet mellan dem. Storl-
ek på, och placering av alla horisontella plan för 
att så effektivt som möjligt dölja hisschakten gjordes 
också i Grasshopper, medan materialstudier bättre 
gjordes med fysiska modeller. Detta arbetssätt, med 
en så långtgående kombination av fysiska och dig-
itala modeller, är också nytt för mig, då jag oftast 
ganska snabbt går över till endast digitala modeller 
och beräkningar. I det här projektet valde vi att inte 
fokusera på beräkningar och strukturella analyser, 
varför enkla fysiska formstudier fungerade utmärkt.

SAMARBETE MED AKUSTIKER. Vårt samarbete med fram-
för allt Axel Kindbom Jonsson från akustikmastern 
(Sound and Vibration, MPSOV) har fungerat my-
cket bra. Vi har jobbat iterativt, diskuterat möjliga 
lösningar på de utmaningar vi stött på, och alla tre 
har kunnat påverka och vara delaktiga i alla delar 
av projektet. Ett exempel på lyckat samarbete är i 
konsertsalen, där vi lagt mycket tid på att utveck-
la vårt akustiska koncept: Rasmus och jag började 
med att hitta en form vi tyckte om, medan Axel 
undersökte material och läste på om konstruktion-

slösningar. Sedan diskuterade vi vad vi kommit fram 
till, lade ihop allt i en digital modell som kkunde 
analyseras i CATT, för att sedan itereras i både 
form och material ett flertal gånger innan vi up-
pnådde de resultat vi ville ha. Jag är mycket nöjd 
med vårt samarbete, och känner att vi har knutit ett 
flertal bra kontakter med akustikstudenterna under 
projektet.
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The competition brief states that a growing  
multimedia company is going to work in the sixth 
floor of a fictional 15-storey building in Louisville. 
As of today, the proposed address is claimed 
by the PNC Plaza, a 30-storey skyscraper with 
roughly the same footprint as the one in the 
brief. As only 60% of the floors are occupied, 
according to local commercial real estate  

1. The current building is 128 meters tall with 
approximately 40% unoccupied space.
2. Large outdoor spaces are created by cutting 
away the unused volume.
3. The outdoor spaces are divided by hanging 
planes and prisms, creating a varied park  
environment.

Large gaps are created by cutting away the un-
used floors of the current building. This trans-
forms the building into a stack of levitating blocks 
of stone. Carefully carved concrete planes and 
glass prisms are suspended inbetween the large 
blocks, helping to maintain the illusion of  
levitation as they cover the two elevator shafts 
within the building. The shafts are not  

The public vertical park environments in the gaps 
between the three building blocks are created 
using hanging horizontal planes at different levels. 
Dividing the gaps into smaller spaces, these 
planes create a basis for green, prosperous and 
tranquil parks with a direct visual connection to 
the city below. The suspended glass prisms are 
venues for music and arts, and will make the 

The visual concept of the project is in many 
ways a play with contrasts; the heavy rocks used 
for business and everyday duties are kept levi-
tating by the energy and liveliness of the vertical 
park environments. The hard and robust concrete 
surfaces are claimed by a variety of greenery to 
make the outdoor spaces into living environments 

SECTION THROUGH PARK.  A vertically stacked park forms between the seemingly levitating blocks, supported by shafts covered in mirror glass.

RESHAPING THE OLD BUILDING.  By removing unused floors, a more efficient use of the building can be achieved.

This project is a proposal for the Newman Student Award Fund’s Student 
Design Competition 2019. This proposal gives an expanded answer to the 
questions raised by the competition brief as it also discusses the refurbishment 
of old buildings and tries to explore the possibilities of acoustically pleasant 
environments within busy city districts. 

A vertical park in the middle of the city,
redefining life in the sky.

B A C K G R O U N D  A N D  C O N T E X T F R O M  T O W E R  T O  P A R K

C A R V E D  R O C K S

V E R T I C A L  P A R K

C O N T R A S T

agencies, this project proposes an alternative 
use of the remaining 40% to turn the building 
into a thriving hot spot not only for the growing 
multimedia company, but for all of the people of 
Louisville as well.

visible from the ground level park, as blocks and 
planes cover them from most angles. They are 
also covered in mirror glass to further camouflage 
them when viewed from other angles.

building an exciting destination far past office 
working hours. The undersides of the blocks, 
planes and prisms are cut into irregular shapes 
to prevent undesired echoes and standing waves 
from occurring. By placing the parks high up in 
the building, noise from the traffic is also less of 
a problem than in a regular park at ground level.

where people can relax and be inspired, be it 
through socializing, playing, or simply taking a 
break.
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According to  the competition brief, the office 
spaces have different acoustical demands ranging 
from moderate to high levels of speech privacy. 
These are the noise criteria this project aims for:

 - Open Office Area NC-40
 - Private Offices NC-35
 - Conference/Meeting NC-30

Stepping into the 6th floor of the building should 
feel like stepping inside a grotto. The interior 
is characterized  by its stone-like wall structure 
and concrete floor and ceiling. The walls consist 
of both concrete and gray solid foam absorbers 
to precisely control the acoustical properties of 
the office areas. In addition to this, the rooms 
and hallways are shaped and placed so that 

The music recording and production suite, video 
production studio, and large storage / mechanical 
rooms are located in three centrally placed  
volumes. These volumes direct the movement 
in the 6th floor and divide the open space into 
offices, assembly area and kitchen / lounge. 
Access to the different spaces and rooms of the 
floor is made easy by the connected hallways. 

The office spaces are placed so that they do not 
get negatively affected by the sound generated in 
the assembly space and kitchen / lounge area. 
By splitting the open office area into two parts, 
all work places also get a lot of natural daylight. 
The shape of the hallways and the irregular wall 
structure make sure that the sound is absorbed 
or redirected before reaching the office  
spaces. By placing hanging absorbers over the 
office desks, the reverberation time can be 
lowered to adequate levels without covering the 
exposed concrete ceiling. The absorbers also help 
defining the room vertically, making the working 
spaces feel more intimate.

Though lying in the open office area, the  
assembly space is acoustically separated from 
the office area due to the shape of the room 
and irregularity of the walls. The assembly space 

6TH FLOOR SECTION 1 :200. In a 200 mm tall space beneath the inner floor slab, plumbing and electricity lines can be installed out of 
sight. It also creates space for sound insulation and springs suspending both the music and video recording studios as well as the gym.

6TH FLOOR OFFICE PLAN 1 :200. 

O F F I C E  S P A C E S

6 T H  F L O O R  C O N C E P T

T H R E E  R O C K S

A C O U S T I C A L  D E M A N D S

 - Quiet Conversation/ 
   Phone Booth  NC-25
 - Medical Consultation NC-30

they limit the sound transmissions between the 
different rooms of the open office space. Along 
with the concept of the building itself, the block 
where the office is situated has been shortened 
by seven meters, creating a need for an even 
more efficient floor plan. This concept allows for 
an easy optimization of all areas and shapes, 
without losing its identity.

The shapes of these volumes are optimized to 
benefit their internal purposes as well as  
creating an efficient division of the open spaces 
with acoustics suitable for different activites.

has a direct adjacency to the reception in order 
to make presentations and workshops easy to 
arrange, not only for employees but for visitors 
as well.

Ventilation ducts are mounted in the ceiling, and 
are constructed to generate little to no un- 
desired noise. The larger ventilation installations 
are located above rooms that do not need the 
full ceiling height, such as storage and medical 
consultation suite, so that only the air distribution 
channels are needed in the open spaces.

OFFICE INTERIOR. Triangular wall panels of different materials serve different purposes: concrete panels reflect and diffuse sound, while foam absorbers and Helmholz absorbers target high and low frequencies respectively. RECORDING STUDIO.  Exchangeable wooden panels offer the same qualities as the panels in the office areas, but also gives the recording studio a warmer feeling.

RECORDING STUDIO SECTION 1 :50. Both studios and the gym are suspended using springs, structurally separating them 
from the rest of the building.

WALL SECTION 1 : 10 . Construction of the double wall.

The music production suite, video production 
room and fitness area will need to be  
acoustically isolated from the surrounding rooms, 
as well as the floors above and beneath. In 
order to achieve this, they are all suspended 
between the floor and ceiling slabs using springs 
that dampen the vibrations and prevent unwanted 
structure borne noise. The floor is raised  
400 mm in order to make space for the springs, 

The studio walls consist of two concrete walls 
separated by an air gap filled with loose fi-
bre absorbers. The large mass of the concrete 
is important to be able to keep the double wall 
relatively thin. The structure of the wall makes 
it possible to exchange certain concrete surfaces 
with solid foam absorbers without sacrificing the 
visual concept.

The interior of the music recording studio is cov-
ered with triangular wooden panels and absorbers 
mimicking the carved expression of the concrete 
walls on the outside. These materials give the 
music studio a warm feeling, like the heart of the 
6th floor. In the narrow end of the live room, 
absorbers cover a larger part of the wall area, 
lowering the reverberation time and making it 
suitable for vocal recordings.

This project as a whole acts as an investiga-
tion of how to develop realistic solutions from a 
seemingly impossible starting point. The acousti-
cal solutions are derived from the exploration of 
cutting an existing building into pieces, and the 
vertical parks along with the office floor show 
how the same initial idea can be applied in 
many different situations. 

[mm]
20 Perforated Wood Panel
100-200 Porous Absorber
100 Concrete
100 Air / Fibre Absorber
100-200 Concrete
100 Solid Foam Absorber

S E P A R A T E D  S T R U C T U R E S R E C O R D I N G  S T U D I O

N O I S E  R E D U C I N G  D O U B L E  W A L L L O U I S V I L L E  R O C K S

SPL Distribution (1 kHz) // Office SPL Distribution (1 kHz) // Recording Studio

SPL Sound Pressure Level  //  STI Speech Trasmission Index  //  RT60 Reverberation Time (-60dB)  //  C80 Clarity (80ms)

OFFICE Sound receiver positions

1

1

2

2

3

3

4

4

RT60 Distribution (1 kHz) // Recording StudioSTI Distribution // Office C80 Distribution (1 kHz) // Recording Studio

SPL Frequency distribution // Office SPL Frequency distribution // Recording StudioRT60 Frequency distribution // Office RT60 Frequency distribution // Recording StudioSTI Frequency distribution // Office C80 Frequency distribution // Recording Studio

while still remaining completely level, for  
accessibility reasons. Beneath rooms which do 
not need damping by springs, this space is in-
stead used for technical installations, plumbing, 
and as sound insulation from the floor below.

Resonance frequencies for this double wall is 12 
Hz, which is perfectly reasonable for a music 
recording studio, where resonance frequencies 
below 20 Hz are usually desired.

When recorded music is played inside the control 
room, a flat sound signature is preferred. The 
front of the control room is designed as a “dead 
end”, where no coloration of the sound occurs, 
while the back end is the “live end”, as shown 
in diagrams below.
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