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Moderna material för en hållbar 
inlärningsmiljö
Linnéuniversitetet är ett universitet med omkring 33 000 
studenter och 150 olika kurser. Universitetet är uppde-
lat i två städer – Kalmar och Växjö – och trots uppdel-
ningen så har man skapat en bra miljö. Studenterna 
och personalen på universitetet ses som del av en miljö 
som präglas av kunskap och kontinuerlig utveckling. 
Men universitetets filosofi går samtidigt steget längre 
– förutom undervisning, forskningsprogram och samar-
beten – strävar Linnéuniversitet efter att vara en viktig
drivkraft för ett hållbart samhälle. Målet är att förse
både anställda och studenter med gedigna kunskaper
om hållbarhet och hur man tillämpar detta i praktiken.
Universitet använder dessutom hållbara metoder och
material: Vi värdesätter hållbara produkter – det är
också en anledning till att vi har installerat noraplan
sentica på 18 000 kvadratmeter i de nya lokalerna
2017/2018.

Ett värdefullt bidrag till hållbarhet

Universitetets senaste rapport om planerade hållbar-
hetsmål och satsningar omfattar bland annat allt från 
interna hållbarhetsprojekt till externa projekt såsom 
forskning och samarbeten med olika institut. ”Det var 
logiskt att installera nora golv på projektet i Kalmar,“ 
förklarar Joakim Newman, VD för noras produktlinje 
på Interface. ”Våra golv är väldigt ekonomiska under 
livslängden. De håller i många årtionden och tack vare 
deras täta yta krävs ingen extra ytbehandling. Man 
sparar initiala golvbehand-lingskostnader men även 
dyra framtida underhållskos-tander. ”Dessutom kan 
man använda nora pads, som är specialutvecklade för 
noragolv – som gör rent utan rengöringsmedel och 
kemikalier. Ytterligare en fördel för nora golv.

https://lnu.se/globalassets/ny-katalog/sustainability-goals-and-action-plan_2016-2018.pdf
https://lnu.se/globalassets/ny-katalog/sustainability-goals-and-action-plan_2016-2018.pdf


Modernt och funktionellt

”noraplan sentica som vi valde på Linnéuniversitetet 
är ett attraktivt och samtidigt diskret golv med många 
goda funktionella egenskaper. Det passar samtidigt 
universitetets övergripande arkitektur”, säger arkitekten 
Malena Strömberg på Tengbomgruppen AB som 
utförde projektet. ”Våra golv är dessutom idealiska för 
miljöer med olika typer av utrymmen och verksamhe-
ter”, tillägger Newman. Tack vare golvets elasticitet blir 
det bättre ergonomi, komfort, för alla gåeende och stå-
ende på Kalmar Universitet. Detta avlastar kroppen – 
särskilt rygg- och ledmuskler som slipper arbeta så hårt. 
Men inte nog med det: Tack vare materialet har golvet 
högklassiga akustiska egenskaper. Gummimaterialet 
reducerar buller, som alstras i lokalen och skapar 
därmed en lugnare inlärningsmiljö. Förutom dessa 
egenskaper har den kemiska motståndskraften varit 
en viktig faktor vid valet av golv. ”nora golv är mycket 
motståndskraftiga mot kemikalier tack vare att de är 
täta och homogena,” säger Newman. ”därför kan man 
också använda noraplan sentica i laboratorieområden 
på universitetet. Om någonting hamnar på golvet, så 
skadas inte golvet.”

Teknisk support

Även noras tekniska avdelning har hyllats. ”Innan in-
stallationen drog igång, så fick vi besök av en tekniker 
från nora, som gick igenom hela installationen, förklarar 
en anställd på Hagbloms Golv, golvinstallatör på pro-
jektet. ”Under mötet beslutade vi att noras tekniska av-
delning skulle guida våra installatörer för installationen 
av gummigolven på universitet. Tack vare detta fick vi 
värdefulla tips och kunde göra en perfekt installation”.

Liksom alla projekt, erbjuder nora alla sina kunder 
förstklassig teknisk rådgivning såväl på telefon som på 
plats. Från undergolvsberedning och installationsmeto-
der till rengöring och underhåll.
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