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Filharmonia nad Łabą, Hamburg, Niemcy
Można powiedzieć, iż Kościół Główny Św. Michała (Ham-
burger Michel), jak również most Köhlbrand są prawdziwy-
mi symbolami architektonicznymi Hamburga, natomiast 
budowlane dzieło stulecia, jakim jest Filharmonia nad Łabą, 
to prawdziwy symbol kulturalny Hamburga. Nad Łabą, w 
centrum dzielnicy HafenCity, w miejscu dawnego Spichlerza 
Nadbrzeżnego A, w oparciu o plany szwajcarskich architek-
tów z firmy Herzog & de Meuron powstaje jedna z najwspa-
nialszych na świecie budowli z salami koncertowymi. Kom-
pleks budynków, obejmujący trzy sale koncertowe, hotel z 
250 pokojami, 45 mieszkań, restauracje, bary oraz parking, 
w przyszłości w istotny sposób wpłynie na wizerunek miasta.

O ile wykonana z wypalanej cegły fasada starego spichlerza, 
zbudowanego w latach 1963 -1966 według projektu Werne-
ra Kallmorgena, emanuje spokojem, to fasada nowej budowli 
wykonana ze szkła jest żywa i śmiała. Element zarówno 
łączący, jak i rozgraniczający część starą i nową stanowi 
znajdująca sie na wysokości 37 metrów powierzchnia o 
rozmiarach ok. 4.000 m2. Przed Hamburczykami, turysta-
mi, bywalcami koncertów oraz gośćmi hotelowymi rozciąga 
się stąd jedyna w swoim rodzaju panorama hanzeatyckie-
go miasta obejmująca widok we wszystkich kierunkach. 
Sylwetka dachu w kształcie fali odzwierciedla falowanie 
Łaby. Najwyższy punkt Filharmonii nad Łabą, usytuowanej 
na końcu nabrzeża, przewyższa o 30 m fasadę wschodnią i 
sięga aż 110 m wysokości. 

Duża sala koncertowa na ok. 2.150 miejsc znajduje się w 
budynku na wysokości 50 m i stanowi prawdziwe arcydzieło 
budowlane. Z uwagi na ochronę przed hałasem, sala o 
ciężarze 12.500 ton spoczywa na pakietach elementów 
sprężystych, a jej ściany są oddzielone od wszystkich innych 
części budynku. W celu zagwarantowania perfekcyjnej akus-
tyki w całej sali koncertowej, najlepszy na świecie akustyk 
Yasuhisa Toyota opracował koncepcję, która sprawdzona 
została w wyniku pomiarów przeprowadzonych na pods-
tawie wiernie odwzorowanego modelu sali zbudowanego 
w skali 1:10. Dźwięk orkiestry rozchodzi się równomiernie 
w przestrzeni dzięki zastosowaniu 10.000 indywidualnie 
opracowanych płyt ściennych i stropowych z unikalną w 
skali światowej powierzchnią oraz konstrukcji w kształcie na-
miotu służącej do odbijania dźwięku podwieszonej pośrodku 
sklepienia.
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Nie tylko w przypadku Dużej Sali planiści zwracali uwagę na 
perfekcyjną akustykę. Również w przypadku Małej Sali i Stu-
dia Nadbrzeżnego, pomieszczeń muzycznych przewidzianych 
dla muzyki kameralnej, współczesnej i eksperymentalnej, 
koncertów dla dzieci i prób chóru, spełnione zostały wszelkie 
akustyczne wymagania sal koncertowych. Dzięki zastoso-
waniu mat służących do izolacji dźwięków uderzeniowych 
produkcji firmy BSW, podczas budowy konstrukcji stropów 
między piętrami zapewnione zostało minimalne przenoszenie 
dźwięku. W Studiu Nadbrzeżnym – w celu dopasowania 
do wymaganej wysokości budowli – zamontowano, leżące 
jedna na drugiej, dwie warstwy mat Regupol® BA oraz jedną 
warstwę maty Regupol® E48.

Ponieważ Studio Nadbrzeżne znajduje się bezpośrednio 
nad garażem podziemnym oraz ze względu na konieczność 
zmniejszenia dźwięków powietrznych zamontowana 
została płyta jastrychowa o grubości ok. 100 mm na 
matach tłumiących Regupol®. Maty tłumiące wykonane z 
włókien gumowych wiązanych za pomocą PU, posiadające 
Europejską Aprobatę Techniczną (ETA), dzięki wysokiemu 
udźwigowi charakteryzują się minimalną ściśliwością i 
wysoką zdolnością do przywracania pierwotnego kształtu. 
W Studiu Nadbrzeżnym Filharmonii nad Łabą, przed 
rozpoczęciem montażu płyt tłumiących, na wznoszących się 
ku górze częściach konstrukcyjnych ułożono brzegowe pasy 
tłumiące Regupol®. Po ułożeniu na styk do czoła wykonane 
zostało sklejenie za pomocą taśmy klejącej i wykończenie z 
wykorzystaniem folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. Folia 
polietylenowa zapobiega wnikaniu jastrychu do porowatej 
struktury Regupol®, a tym samym tworzeniu się mostków 
dźwiękowych i związanego z tym przenoszenia dźwięków 
materiałowych. 

Dalsze referencje znajdują się 
na naszej stronie internetowej 

Regupol® E48

Regupol® BA

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  materiały do pobrania na stronie 
www.bsw-wibroakustyka.pl
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