
I det åpne kontorlandskapet sitter et titalls mennes-
ker fordypet inn i skjermen på  pc-ene sine. Mellom 
spisser på grønne blader dukker fornøyde fjes opp. 
Lys, luft og trivsel er sterkt tilstede i Google Norges 
kontorlandskap på Solli plass i Oslo. 

kke bare har de frisk luft og 
godt lys, men de sveitsiske ar-

kitektene har dratt naturkonseptet enda 
lenger, med grønn eføytapet, norsk tre-
verk med hytte-look og vegglampe med 
elghodelys. Skuddsikkert glass med 
fargefolie, sørger for god lydisolering 
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Hyll deg inn 
i det grønne 

fra møterommene, og solned-
gang i fantastisk fargespill. 

– Om jeg noen gang skulle 
finne på å bytte jobb, vet jeg 
hva jeg skulle tatt med meg vi-
dere, sier Jan Grønbech, direk-
tør i Google Norge. Luften og 

lyset her er helt utrolig bra. 
Kontoret får stadig besøk fra 

folk som vil se hvordan de har 
det, både fra norske og interna-
sjonale bedrifter. 

– Det handler om å tørre å ten-
ke litt annerledes. I dag ser de 

fleste nye kontorer kliss like ut, 
som sterile advokatkontorer – fin 
design, men kjedelige, erklærer 
Grønbech. 

Biologiske vesener
I over ti år har flere arbeidsplas-

ser hatt gode resultater med å 
bringe grønne planter i kombina-
sjon med dagslyslamper inn i ar-
beidsmiljøet, uten at det har tatt 
helt av i det norske kontorland-
skapet. 

Jørn Viumdal, daglig leder i 
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Biooffice, har holdt på med grønt 
arbeidsmiljø i over 20 år. Han er 
overbevist om at mennesket ikke 
er skapt for å sitte inne mellom 
fire vegger i 80 -90 prosent av ti-
den. Særlig vi som bor her i nord 
tilbringer mye tid innomhus. Ikke 
minst i det mørke vinterhalvåret.  
Derfor er det enda viktigere med 
planter og lys innendørs. 

– Mennesket er det første ve-
senet som har fjernet seg fra sine 
naturlige omgivelser og satt seg i 
et rom. Det er ikke det vi er skapt 
for. Vi må ta naturen på alvor, me-
ner Viumdal. 

Dokumentert viten
Så tidlig som i 1986 tok Jørn Vi-
umdal kontakt med forsker Bill 
Wolverton i Nasa, etter at han 
hadde lest om hans arbeid i et 

magasin. Romforskningen vil-
le finne ut hvordan de skulle få 
mennesker til å trives over tid. 
Svaret var at vi må ha natur rundt 
oss. Derfor forsket de på ulike 
planter, jord og mikroorganismer 
for å få optimal effekt. 

– Dette er grunnlaget for fram-
tidas romstasjoner, og den grunn-
forskningen som ligger i bunn for 
den kunnskapen vi benytter oss 
av  i dag, når vi lager kontorløsnin-
gene våre, sier Viumdal. 

I  1993 startet han et samar-
beid med professor Tove Fjeld 
ved Universitetet for miljø og 
biovitenskap (tidligere Bioforsk 
ved Landbrukshøgskolen) i Ås. 
Sammen med Charite Bonnevie, 
spesialist i arbeidsmedisin, gjen-
nomførte de flere prosjekter for 
å måle effekten av å bringe natu-

ren inn i arbeidsmiljøet.  Radiolo-
gisk avdeling ved Radiumhospi-
talet var ett av de første stedene. 
Sjefen ved radiologen i 1997 het 
Turid Langli. 

tilfelDig? 
– Det hele var veldig tilfeldig, 
smiler Turid Langli. I dag er hun 
spesialrådgiver i staben til Klinikk 
for diagnostikk og intervensjon 
(KDI) ved Rikshospitalet. 

– Det var en psykiater innom 
for om mulig å jobbe på radio-
logen ved Radiumhospitalet. Han 
så de store lyskassene og sa: 
«For noen store lysflater. De kun-
ne man brukt til  lysbehandling 
av pasienter med depresjon.» «Ja, 
tenkte jeg, hvorfor ikke få dags-
lys inn i de lampene? Her sitter jo 
alle i mørket.» 

Psykiateren begynte aldri på 
radiologen, men Turid hadde 
fått en idé. Hun raste rett opp 
til Charite Bonnevie, som på det 
tidspunktet var bedriftslege på 
Radiumhospitalet. Pussig, men-
te Bonnevie, som akkurat hadde 
fått en forespørsel fra Tove Fjeld 
om de var interessert i et sam-
arbeid. Slik kom hele plantepro-
sjektet på radiologen ved Radiu-
men i stand. 

Fagbevegelsen og de tillits-
valgte var positive. LOs Tor An-
dersen uttalte den gangen til Vårt 
Land, at resultatene var spennen-
de og interessante. 

skogen vokste kjempehøy
Ifølge Turid Langli var dette en 
tid hvor pasientene kun fikk lov å 
ha avskårne planter  på rommet, 

Planterike: Grønne planter og dagslys gir bedre luft, arbeidsmiljø og trivsel i Google Norges lokaler. 
Lars Klundby har fire planter av typen «Aglaonema» i kassen rett foran seg. 
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fordi man var redd jord kunne bringe farli-
ge bakterier inn på sykehuset. 

– Siden har vi lært at det er helt om-
vendt. Plantene bedrer  luftkvaliteten og 
tar opp i seg gasser og giftstoffer, og jor-
das mikroorganismer hjelper til. Noen av 
plantene vokste seg ut av alle dimensjo-
ner. De ble mye større enn de egentlig 
skulle kunne bli. Sannsynligvis fordi de el-
sket de giftige gassene fra røntgenfrem-
kallingsmaskinene de sto ved siden av. 
Radiologen innførte nye dagslysrør i lys-
kassene og planter gjennom avtalen med 
Biooffice. 

Sykefraværet gikk formidabelt ned, fra 
15 prosent til 5-6 prosent i løpet av for-
søksperioden. Symptomer som tretthet, 
hodepine, tørr hud og hals, hoste og tørre 
øyne ble kraftig redusert. 

– Dette var ikke billig for sykehuset, men 
med bedring av arbeidsmiljøet på 25 pro-
sent, og en kraftig reduksjon i sykefravæ-

ret, var det «løp og kjøp» -beskjed fra øver-
ste direktør, sier Turid Langli. 

halvering av sykefraværet
– De nyeste modellene er videreutviklet på 
de erfaringene vi har fått underveis, ikke 
minst fra radiologene på Radiumhospitalet 
og Ullevål, sier Jørn Viumdal.

For Turid Langli visste nemlig hva hun 
måtte gjøre da hun noen år senere begynte 
som leder av radiologen på Ullevål. Resul-
tatet etter omleggingen på Ullevål ble  en 
halvering av sykefraværet. Der ble det gjort 
flere endringer samtidig, som også hadde 
en positiv virkning på arbeidsmiljøet.

 – Forskerne har funnet ut hvilke plan-
ter som gir best effekt, pluss at balansen 
mellom  jord, vann og mikroorganismer er 
svært viktig for at resultatet skal bli opti-
malt, understreker Jørn  Viumdal. 

Nå er det fire planter av typen «Aglaone-
ma» som gjelder. Og dagslysrørene er det 
nærmeste som finnes dagslys i dag.  

Undersøkelser viser også at  pasienter 
i sykehus med utsikt mot vegetasjon, har 
kortere liggetid, færre komplikasjoner og 
mindre bruk av smertestillende.  

grønn utleie
Google Norge er foreløpig det eneste kon-
toret som har den nyeste versjonen av Bio-
office-konseptet. 

– Vi har vel knapt hatt noen sykedager 
etter at vi flyttet til de nye kontorene, fortel-
ler Jan Grønbech, men da regner han ikke 
med brukne bein og den slags. De ansat-
te understreker også muligheten for gode 
hjemmekontorløsninger,  om de likevel skul-
le være  i stand til å jobbe hjemmefra. Selv 
om lokalene er nye, med nytt ventilasjons-
anlegg, merker de stor forskjell mellom mø-
terommene, som ikke har disse løsningene 
og kontorfellesskapet.

 Ifølge Bonnevie og Fjeld kan mennesket 
registrere ørsmå endringer i luftens innhold 
av kjemiske komponenter, og dermed på-
virkes opplevelsen av luftkvaliteten. 

– Luftkvaliteten er mye bedre her. Vi mer-
ker ikke at klokka er fem på ettermiddagen, 
mens vi før var slitne etter lunsj, sier Grøn-
bech. Prisen er 450 kroner i måneden for 
hver arbeidsplass. Det er ikke mer enn en 
taxitur, konstaterer Google-direktøren. 

sissel.rasmussen@lomedia.no

Biokontor

l En spesiell kombinasjon av plan-
ter, lys og jord er forsket fram for å 
ha optimal effekt på luftkvaliteten i 
rommet. 
l Lyset skal reflekteres fra de grøn-
ne bladene og gi indirekte lys til bru-
keren. 
l Plantene må ha oppfølging og 
vedlikehold uten kunstig gjødsel. 
l Kunstig gjødsel dreper de viktige 
mikroorganismene.
l På én kubikkcentimeter jord fin-
nes 10 milliarder mikroorganis-
mer, bestående av 8000 forskjelli-
ge arter.

LOA

Utsikt: Fra benken i veggen ser direktøren på 
utsikten. Den norske fjellheimen er kommet til 
Solli plass. 

Dagslys-lys: Lysrørene som belyser plantene 
er det nærmeste vi i dag kommer dagslys. Det 
er plantene som belyses og reflekteres tilbake, 
her på Ingrid Dynna. 

Og elgen lyser: De sveitsiske 
arkitektene har grepet tak i det 
typisk norske. Det er saueskinn, 
trehvite vegger, peis og elg hos 
Google. 
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