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Udfordringen

Måden at arbejde på har forandret sig meget i de seneste år. Den
traditionelle kontorarbejdsplads er blevet til et fælles mødested for
de ansatte og en ramme om løsningen af projektorienterede opgaver.
Mange medarbejdere opholder sig mere og mere ude af huset, hvor
de møder kunder, arbejder hjemme eller måske befinder sig i en
bil. Mange af vores arbejdsredskaber på kontoret er ligeledes blevet
mobile. Man er kort sagt langt mere mobil end tidligere, og det stiller
nye krav både til mennesker og omgivelser.
Med projektet Workplace Innovation, WPI, har Philips i en længere
periode arbejdet med at udvikle fremtidens arbejdsplads, hvis formål
er at skabe et miljø, der stimulerer medarbejderne til at være mere
inspirerede, produktive og kreative – og samtidig tager højde for de
stadige forandringer i arbejdsformerne. WPI er allerede gennemført
flere steder i Philips´ internationale organisation, og fra oktober
2012 er det danske hovedkontor i København også indrettet efter
WPI-princippet.

”Det hele drejer sig om fleksibilitet og gode arbejdsbetingelser,” fortæller
Morten Felding, VP, General Manager Lighting Nordic & Country Manager
Philips Danmark A/S. ”Når flere og flere ansatte arbejder meget uden for
kontoret, har man i perioder en masse tomme arbejdspladser. Hvis de kan
udnyttes, kan der spares kvadratmeter og dermed penge. For at optimere
pladsudnyttelsen har vi først set på, hvilke funktioner medarbejderne har,
hvor meget de opholder sig på kontoret og den måde vi arbejder sammen
på. Back-office medarbejdere er selvfølgelig mere til stede på kontoret end
ansatte med andre opgaver, og det må tænkes ind i planen. Det samme
gælder samarbejdsformerne, hvor vi i dag arbejder mere projektorienteret
og derfor samler en ny gruppe fra opgave til opgave. Samtidig ved vi, at
et åbent kontorlandskab skaber bedre forståelse og samarbejde mellem
mennesker, men på den anden side også byder på udfordringer i forhold til
arbejdsro. Alle de faktorer stiller store krav til designet af en velfungerende,
fælles arbejdsplads. F.eks. skal alt være ekstremt fleksibelt med hæve/
sænkeborde, bærbart kommunikationsudstyr, ’follow-me’ printløsninger
osv., fordi alle principielt skal kunne arbejde hvor som helst og koble sig
på over alt. Og så er der naturligvis belysningen. Som belysningsspecialister
ved vi bedre end nogen, hvor afgørende lyset er for menneskers generelle
velbefindende og evne til at fungere godt,” siger Morten Felding.

Løsningen
Philips´ WPI-kontor opererer med flere slags arbejdspladser. ’Touch
down’ områder, hvor medarbejdere på farten kommer ind, arbejder
i kort tid og tager videre. Mere afskærmede kontorområder, hvor
man arbejder længere og derfor har behov for mere fred og ro.
Mindre rum, hvor man i kortere perioder kan arbejde alene eller have
fortrolige samtaler. Mødelokaler til større møder. ’Break out’ pladser til
mere uformelle samtaler og måske en kop kaffe. ”De forskellige typer
arbejdspladser giver mulighed for altid at finde gode omgivelser, både
til at arbejde effektivt og slappe lidt af, og tanken er, at det altid skal
føles rart for medarbejderne,” siger Morten Felding. ”I princippet har
ingen en fast arbejdsplads, men alle har aflåselige skuffer til ting, man
ikke deler med andre, f.eks. tastatur og mus. Alle har rent bord, når de
går hjem, og næste dag vælger man den arbejdsplads, man har lyst til og
som passer bedst til dagens opgaver. Hvis nogen skal arbejde sammen,
skaber rammerne mulighed for fleksibilitet, for grundidéen er, at WPI
skal åbne for muligheder og løsninger – ikke skabe begrænsninger.”
De 1.800 nyindrettede kvadratmeter, der er fordelt over to etager, er
udelukkende belyst af LED-armaturer og -lyskilder. ”Selv om vi har et
egentligt showroom, kan man godt sige, at hele kontoret fungerer som
ét stort showroom,” fortæller lysdesigner Anne Marie Lund. ”Vi ville
gerne vise, hvor meget LED har at byde på, både i forhold til at skabe
et godt arbejdsmiljø og til at levere æstetisk flotte og spændende

løsninger. De mange små arbejdsrum, større mødelokaler og ’Break out’
områder, der først og fremmest er placeret midt i bygningen, har alle fået
en forskellig, individuel LED-belysning. De åbne kontorområder er primært
belyst med dagslysstyrede DayZone-armaturer samt StyliD spotlights, og
ved indgangen bliver man mødt af det dynamiske og lydabsorberende
Luminous Textile. Gangarealerne har LuxSpace-armaturer, og der er
selvfølgelig også LED-lys i printer- og lagerrum. Vi har arbejdet meget
med lysstyring og farvemuligheder, f.eks. i gangarealerne, og tænkt i
farvetemperaturer, især i hvide miljøer, hvor vi bruger 4.000 Kelvin, der får
overfladerne til at fremstå hvidere og skaber en større friskhed. Generelt
er der installeret mere lys end nødvendigt, men alligevel er anlægget meget
energieffektivt, fordi lyset automatisk reguleres ned, når der ikke er behov
for det.”

Fordelene
Vigtigst af alt skaber Workplace Innovation rammerne for en rigtig god
arbejdsplads, hvor åbenhed, samarbejde, fleksibilitet, mobilitet, effektivitet
og – ikke mindst – medarbejdernes velbefindende er i fokus.
Det konsekvente valg af LED-belysning giver en miljøvenlig og
energieffektiv løsning med meget høj lyskvalitet, som er med til at sikre et
behageligt indeklima og samtidig stimulerer menneskers velbefindende og
humør.

Åbenhed, fleksibilitet og

gode arbejdsbetingelser.
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