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En skola där alla kan bullra – utan att störa

Lennart Nilsson
Intervju med en av de största akustikerna
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Julian
Treasure
Det goda ljudets riddare

en inspirationstidning från Akustikmiljö I FALKENBERG AB till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer

Enter
ENTER är en familj golvskärmar
med nytänkande former, stabil
konstruktion och hög ljudabsorption vilket skapar en
trivsam miljö att arbeta i.

akustikmiljo.se

D

AKUSTIK 02
innehåll
I samband med lanseringen av
Akustikmiljös nya kärnmaterial
EcoSUND® intervjuar vi tre
profiler om kopplingen mellan
design, lärande, kreativitet samt
miljö. Läs mer på sidan 5.
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Julian Treasure har fått ett
internationellt genombrott som
ljudguru, inte minst via sina
bejublade framträdanden på
TED. På sidan 10 pratar han
om hur vi upplever (o)ljud och
vad vi kan göra för att skapa en
mer trivsam miljö.

Fler än 10.000 förskolebarn
känner till Ljudhjältarna, en teaterföreställning och workshop
som vänder sig till allra yngsta.
Läs på sidan 22 om hur barnen
lär sig om ljud och buller.
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Om du undrar hur det är möjligt
att bygga en gymnasieskola där
slagsverksrummet är granne
med biblioteket så kan du läsa
mer på sidan 14. Vi hälsar på
i Messingen och Väsby Nya
Gymnasium.

Akustikbranschen har få giganter och Lennart Nilsson är en av
dem. På sidan 24 berättar han
bland annat om hur en generaldirektör fick gå på porrklubb för
att lyssna på dyra amerikanska
högtalare.

AKUSTIK 02
Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Re:retail.

ansvarig utgivare Magnus Gustafsson, Akustikmiljö
redaktör Sara Wennerström
art director Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Sofia Eriksson, Olle Niklasson, Aron Lahti
fotografer Sara Arnald, Linda Tengvall, Karin Wildheim
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,

PEFC, EU Eco-label & Svanen.
hemsida akustikmiljo.se

omslagsbild, illustration Patric Gustafsson
adress Akustikmiljö, Box 77, 311 21 Falkenberg
telefon växel +46 (0)346-714850 Fax +46 (0)346-87988
e-post info@akustikmiljo.se

Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.
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å var det äntligen dags för ett
nytt nummer av vår kundtidning
Akustik och jag vill ta tillfället i akt
och säga tack för alla varma och uppmuntrande ord vi fick för vårt första nummer.
I detta nummer är vi både globala och
lokala (eller som det numera heter glokala).
I ett samtal med den internationellt kända
ljudexperten Julian Tresure pratar han om
ljud med samma passion som designers pratar om färg och form. Lokalt gläds vi åt att
utställningen Design Halland på Falkenberg
Museum i sitt juryarbete valt ut två produkter från Akustikmiljö, dels vår väggabsorbent
NIVÅ, dels vår nyligen lanserade Ljudabsorberande skärmvägg ENTER.
Vi har även valt att ha miljön lite extra i
fokus. Det känns hemtamt eftersom miljöfrågorna varit med ända sedan vi först startade
för 15 år sedan. Då experimenterade vi med
alla möjliga material för att hitta fram till det
som blev vårt eget och unika SUND®.
Intresset och nyfikenheten har sedan dess
fortsatt och det är inte utan stolthet
som vi idag kan presentera
nästa generations material,
EcoSUND®, som har alla
de unika kvaliteter som
det tidigare materialet, men med en unik
blandning av återvunna PET-flaskor
och förnyelsebara
växtfiber som bidrar till att göra
EcoSUND® än
mer miljöanpassat.

Magnus
Gustafsson
vd på
Akustikmiljö

MEDARBETARE I
DETTA NUMMER
Sofia Eriksson är en Göteborgsbaserad journalist och
redaktör som jobbat med kundtidningar i snart tio år.
Hon skriver om allt från shopping och lastbilar till design
och arkitektur. För tillfället tänker hon dock mest på höstens stora äventyr: 11 mil pilgrimsvandring i Spanien.

Linda Stensson Tengvall är utbildad fotograf på London
College of Fashion och var en av de sex första i världen
att få en Master i Fashion Photography. 2006 flyttade
Linda tillbaka till Sverige och har arbetat med egna
utställningar och uppdrag. Linda har uppmärksammats i
samband med firandet av Bakerloo line – 100 years. Ett
uppdrag för Transport of London.

04 Nyheter
I korthet

Ljud och
dialekter på
Berghs
– Vi har visualiserat dialekter

Halländsk
design på
Falkenberg
Museum

till form. Åtta till tio bokstavs-

Under namnet Design: Halland

kombinationer per dialekt har

Showroom drar Falkenberg

vi tagit fram, säger Anna Maria

Museum igång en återkom-

Liljestrand.

mande utställning med det

Typsnittet som Anna Maria

bästa av Halländsk formgiv-

Liljestrand och Lina Amare har utgått ifrån är Univers, designat av Adrian Fruti-

ning. Under sommaren har museet samlat in massor av designföremål från såväl

ger. Inspelningar med dialekter har de fått i samarbete med Institutet för språk

företag som frilansare. En expertjury av sakkunniga har nu valt ut de bästa för att

och folkminnen. Efter att ha lyssnat om och om igen på inspelningarna har ord

visas upp på museet.

formats till bokstäver.

I utställningen kan du, förutom att se själva föremålen, även lära dig om hur

– Fonetik och diakritiska tecken har vi använt oss av när vi utformat bokstä-

designern har jobbat. Hur går det egentligen till när man formger en produkt? Se

verna. Men vi har även gått på magkänslan när vi försökt hitta bokstavsformen,

ergonomiska möbler, ekologiska kläder, smarta produktlösningar och innovativa

berättar eleverna på Berghs.

uppfinningar. Bland föremålen som ställs ut märks Nivå och Enter från Akustikmiljö.
– Kul att få ett lokalt erkännande då hela vår designprocess och produktion är

Tomas Ledin
på Rondo

baserad här i Falkenberg, säger Magnus Gustafsson, vd på Akustiukmiljö.

Ledin gjort så stort avtryck i

Ny forskning om ljudmiljö
och arbetsförmåga

den svenska folksjälen. Med

En halv miljon yrkesverksamma svenskar hör dåligt. Något som orsakar både

hits som I natt är jag din, Just

trötthet och stress. I ett treårigt projekt har forskare för första gången studerat

nu, En del av mitt hjärta, Som-

sambanden mellan nedsatt hörsel och kognitiv förmåga.

Få artister har som Tomas

maren är kort är han en av våra
största svenska artister.
Under snart fyra decennier
har han sålt 2,7 miljoner album, hållit 2000 konserter och setts av 2,5 miljoner
personer.

– Med tanke på att mer en än en halv miljon svenskar i arbetsför ålder hör dåligt är det skrämmande att detta inte har uppmärksammats mer, säger Björn Lyxell, professor i psykologi och biträdande föreståndare vid Linnécentrum HEAD.
Till skillnad mot tidigare forskning som i första hand haft fokus på hörselnedsättning och buller har Björn Lyxell och hans kollegor studerat hur försöksperso-

Ledins krogshow som just nu spelas på Rondo i Göteborg ställde nya krav på
ljudbilden i lokalen. Akustikmiljö ryckte ut. Nu finns ett 360 kvm stort tak med

ner upplever ansträngning i olika situationer.
Enligt Björn Lyxell är bra arbetsminne det mest avgörande. Men oavsett hur bra

trådgallerabsorbenter monterade som en solfjäder vilket ger ett snyggt och

minnet fungerar, innebär nedsatt hörsel alltid en påfrestning.

sceniskt uttryck och framförallt – bra ljud.

– Det är helt enkelt mer ansträngande att lyssna om du hela tiden måste fylla i
och tolka ljud. Därför blir personer med nedsatt hörsel tröttare än andra.

-66

KÄLLA: JULIAN TREASURE

Effektiviteten på arbetsplatsen kan sänkas med hela 66 procent
som ett resultat av störande ljud.

Miljö 05

EcoSUND®

Hållbar ljuddesign
i känsliga miljöer
text

Sofia Eriksson foto Linda Stensson Tengvall

Hållbar design blir allt viktigare i våra
miljöer. Det gäller också ljudabsorbenter
som stegvis blir allt miljövänligare och
anpassade till känsliga miljöer. Nu kommer
EcoSUND®, en ljudabsorbent tillverkad av
återvunna PET-flaskor och växtfiber.

06 Miljö

EcoSUND®

Stressfria kliniska miljöer där strokepatienter ska
rehabiliteras. Inlärningsmiljöer där många studenter
ska hitta kreativiteten i en stökig ljudmiljö. Då är
kraven på miljövänliga och effektiva ljudabsorbenter
stora. Nu har Akustikmiljö i Falkenberg tagit fram ett
nytt material som klarar kraven: EcoSUND®.

Magnus Gustafsson är vd på Akustikmiljö med stort personligt miljöintresse – något som avspeglar sig i produktionen.

n Magnus Gustafsson, Akustikmiljö

Det har varit en lång väg.
Magnus Gustafsson, vd för Akustikmiljö, har funderat över den optimala
ljudabsorbenten hela sitt yrkesverksamma liv. Att få till de rätta akustiska
egenskaperna och kombinera dem med
gällande brandtekniska säkerhetsaspekter för offentlig miljö har varit en
del i arbetet. Men att dessutom uppnå
största möjliga miljövänlighet och en
hållbar produktionskedja, har varit en
av de stora utmaningarna.
– Jag började tidigt intressera mig
för miljöfrågor och allt som hade med
emissioner, lim, fibernedfall och allergier att göra. Under åttiotalet blev
det en viktig fråga inom skola och
förskola, och som följd började jag
experimentera med olika material, allt
från torv från Store mosse i Småland
till olika fiberprodukter, säger Magnus
Gustafsson.
För femton år sedan kom ljudabsorbenten SUND®, redan då miljövänlig.
Men produktutvecklingen stannade

inte där. Nu har Magnus Gustafsson och Akustikmiljö tagit ett stort
steg framåt med EcoSUND®, en
ljudabsorbent tillverkad av återvunna
PET-flaskor och naturfiber med unik
fiberstruktur.
– Det är en inblandning av växtfiber,
en restprodukt som annars bara slängs
eller komposteras, säger Magnus
Gustafsson.
Dessutom är materialet fritt från lim
och bindemedel och avger varken
irriterande eller allergiframkallande
fibrer. EcoSUND® avger heller inga
farliga gaser.
I början av september startades full
produktion av materialet, som är tänkt
att på sikt ersätta SUND® i företagets
alla produkter.
De senaste två åren har inneburit en
intensiv produktutveckling, mycket
tack vare konsumenternas ökade
efterfrågan.

”Miljövänlig
akustik är en del
av ett hållbart
samhälle”

– För sex år sedan var vi med på
Möbelmässan och kunde notera ett
intresse, men nu är vakenheten helt
annorlunda. Vi märker det i samtal på
mässor och i frågor från fastighetsförvaltare, vi ser det i kravställningar
från upphandlare. Det gäller allt från
allergisanerade lokaler till offentliga,
känsliga miljöer som sjukhus och
skolor. Miljö är ett mycket viktigt
argument i dag och folk har fått upp
ögonen för det.
Akustikmiljö har länge legat långt
fram i sitt miljötänk. Man miljöcertifierades för tio år sedan och var då ett
av Sveriges minsta företag med den
certifieringen.
– Vi vill vara aktiva och drivande.
Miljövänlig akustik är en del av ett
hållbart samhälle och hos oss pågår
ett ständigt utvecklingsarbete, säger
Magnus Gustafsson.
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Ecosund®
Akustikmiljös ljudabsorbenter består av EcoSUND® som:
• tillverkas av PET-flaskor och växtfiber.
• innehåller till övervägande del återvunnet material med unik fiberstruktur och varierande decitex.
• är helt fri från lim och bindemedel och avger därför inte några emissioner eller gaser.
• inte är känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.
• inte släpper ifrån sig fibrer som kliar, irriterar eller ger upphov till allergier.
• är utmärkta för sjukhus, våtrum, skolor och förskolor samt kontor och offentlig miljö.

Anna Valtonen är rektor på Designhögskolan i Umeå, där ljudmiljön
är viktig för kreativiteten. Foto: Andreas Nilsson

n Anna Valtonen, Designhögskolan i Umeå

Ljudmiljön påverkar inlärning
och kreativitet. Det visar bland annat
experiment där skolbarn utsatts för
olika sorters buller under 15-minutersperioder. Till exempel flygplansbuller
och vägtrafik visade sig påverka både
inlärningen och minnet.
Det kan Anna Valtonen på Designhögskolan i Umeå skriva under på. Utanför
hennes fönster byggs Konstnärligt
campus, vilket innebär att studenter
och lärare befinner sig mitt i en byggarbetsplats för tillfället.
– De bygger en väg utanför mitt
fönster, säger hon, så i dag har jag fått
stå ut med både oljud och skakningar.
Ljudlandskapet är väldigt varierande
här just nu – från korridoren hörs det
lite mer behagliga ljuden från kaffemaskiner och kolleger och studenter som
pratar. Det är glada, positiva ljud.
Designhögskolan i Umeå handlar om
ljud ur två aspekter. Den ena är den
ljudvärld som studenterna befinner sig

i, där de ska finna lugn och kreativitet
på en och samma gång. En inte alltid
enkel kombination.
– Det som främjar kreativitet är
en grundnivå av lugn och utrymme
för nya tankar. Men frågar man våra
studenter så är total tystnad inte alltid
det bästa. Om jag dyker upp här mitt
i natten kan det hända att de jobbar
med hög musik, något jag aldrig skulle
kunna göra. För mig är tystnad en lyx.
Jag vill stänga dörren om mig och arbeta i total avsaknad av ljud – och det
är ju också det som är lättast att skapa.
För att tillgodose allas olika ljudkrav
har skolan tillsammans med studenterna skapat ett antal olika miljöer.
Utrymmen för maskiner där buller
koncentreras, verkstäder där ventilationen skapar ett jämnt surrande,
och det så kallade Svarta rummet,
ett kreativt vardagsrum med heltäckningsmatta, saccosäckar och mycket
textilier. Det ger förutsättningar för
skolans andra aspekt på ljud: de som

studenterna själva designar.

”Det som främjar
kreativitet är en
grundnivå av lugn
och utrymme för
nya tankar.”

– Förr talade man inom industridesign om design av produkter och
tjänster. Numera har det formaliserats
till upplevelsedesign, där ljudet är
en mycket viktig del av designen och
därför också alla våra utbildningar.
Det kan till exempel handla om hur
man designar ljudet av en bildörr som
stängs så att det förmedlar sportighet.
Ljudet går raka spåret in i användarens
hjärta – man kan inte sätta fingret på
det men det påverkar hela upplevelsen
av designen.

08 Miljö

EcoSUND®

Kristina Sahlqvist forskar inom neuroarkitektur och utformar rehabiliteringsmiljöer för strokepatienter.

n Kristina sahlqvist, hdk

Hållbar design må vara hett
just nu, men har funnits som begrepp
länge. Kristina Sahlqvist är arkitekt
och professor på HDK, Högskolan för
Design och Konsthantverk i Göteborg.
I tio år har hon varit delaktig i projektet Design med omtanke, med målet
att liksom Akustikmiljö få in en större
miljöaspekt i design, framför allt av
miljöer.
– Man måste se på hållbarhet i ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt
sammanhang. Det ekologiska handlar
om att välja rätt material och rätt
fraktsätt och inte slösa med jordens
resurser. Det ekonomiska handlar om
att tänka både på smarta ekonomiska
lösningar och på dem som tillverkar,
så att det till exempel inte är barn
som utnyttjas, och det sociala handlar
bland annat om att göra människor
delaktiga. Det betyder att man ska
göra miljöer tillgängliga för alla, även
dem med till exempel funktionsnedsättningar och allergier, förklarar hon.
Design med omtanke är ett led i Västra
Götalandsregionens ambition att bli

bäst i Sverige på hållbar utveckling
och har bland annat lett till nya riktlinjer vad gäller upphandling av möbler och design för offentliga miljöer.
Något som Kristina Sahlqvist anser
kan göras bättre i flera hänseenden.
– Kunskapen om hållbarhet är inte
alltid så stor hos den som upphandlar.
Samtidigt har man ett ansvar gentemot användaren att handla in bra
kvalitet, och hållbarhet blir på så sätt
en kvalitetssäkring. Företag ska vilja
hamna på den så kallade Gröna listan
som Design med omtanke upprättar.
Just miljövänliga ljudabsorbenter
som passar i känsliga miljöer spelar
en nyckelroll i flera av de projekt som
Kristina Sahlqvist är involverad i just
nu. I tre år har hon i samverkan med
andra arbetat fram ett koncept för
utformning och design av en rehabiliteringsavdelning för hjärnskadade. Där
är ljudmiljön avgörande för tillfrisknandet eftersom den påverkar koncentrationsförmåga och uthållighet,
samtidigt som kraven på materialet
är enormt höga i kliniska miljöer. Just

”Bygger man för
människor med en
skada eller en
svaghet, blir det
bra för andra
också”

nu arbetar hon i en tvärvetenskaplig
forskningsgrupp inom det relativt nya
forskningsområdet neuroarkitektur,
med design av ett patientrum på en
neurologisk intensivvårdsavdelning
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg.
– Vi utformar miljön så att patienten
ska få sinnesstimulans genom bland
annat musik. En strokepatient är som
en nyfödd och man har kunnat se att
sinnestimulans påverkar hjärnans
tillväxt av neuroner och kan påskynda
rehabiliteringen.
En väldesignad ljudmiljö ger också en
bättre omvårdnadsmiljö och får ned
stressnivåerna hos patienten.
– Stressfri vila är fundamental för
tillfrisknandet, och ju bättre ljudnivåer,
desto lugnare blir patienten. Anhöriga
och personal också.
Det är alltid ett bra kriterium att
utveckla miljöer för människor som
har en skada eller en svaghet – bygger
man för dem så blir det bra för andra
också. n

AKUSTISK Lamellgardin
Akustikmiljös akustiska lamellgardin påverkar ljudet
där det behövs som bäst, på fönsterpartierna, rummets
hårdaste yta.

akustikmiljo.se
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Julian Treasure

”Det är synd att så många arkitekter inte verkar ha öron
alls, och dras till sten och betong.” Bild: Trapphus, Liverpol

11

text

Aron Lahti foto Julian Treasure

Det goda ljudets

riddare
Julian Treasure är idag en av världens mest utåtriktade
förespråkare för bra ljud. Som ordförande i The Sound Agency
har han hjälpt multinationella företag och organisationer att
bli mer medvetna om ljudmiljöer, men det är kanske ändå hans
intresse för ljudföroreningar och hur dåligt ljud kan påverka
vår förmåga, som engagerar mest.

D

et är mitt uppdrag i livet att få saker att låta
vackert, säger britten Julian Treasure på en koncis engelska som skvallrar om just hans strävan efter klarhet.
Sedan 2003 är han ordförande i The Sound Agency, ett
av världens ledande konsultföretag inom ljudmiljöer och
ljudmarknadsföring. Med klienter som The Body Shop, Honda, Unilever och Marks & Spencer har de blivit ett stort namn.
Treasure har också gjort sig känd som inspirerande talare, inte minst
med sina framträdanden på den populära föreläsningsplattformen
Ted. Han ackompanjerar ofta sina rappa föredrag med ljudklipp, allt
för att göra publiken medveten om att ljud i vår omgivning kan påverka oss både positivt både negativt.
Ett återkommande tema i hos Treasure är hur ljudet i arbetsmiljön
förändrar vår produktivitet. Han pekar på en undersökning som visat
att kontorsarbetares effektivitet kan sjunka med så mycket som två
tredjedelar i ett högljutt, öppet kontorslandskap.
– Jag säger inte att vi måste förkasta öppna kontorslösningar, men vi
måste fokusera mer på att varje persons arbetsplats blir tystare, säger han.

Naturens ljud lugnar
Om man jobbar på ett skränigt kontor och vill få tillbaka åtminstone
lite av produktiviteten och den ljudmässiga harmonin, rekommenderar
Treasure att man uppsöker ljudet av vind, vatten och fågelsång.
– Det är baserat på naturliga och stokastiska, slumpmässiga ljud,
som de flesta finner lugnande och fokushöjande, säger han.
Det enklaste är att helt enkelt ha med sig ett par högkvalitativa hörlurar, och stänga ute omkringljudet.
Ljudet på en arbetsplats kan beräknas genom Soundflow, en modell
som Treasure varit med att ta fram inom The Sound Agency-portföljen. Den används för att visualisera ljudmiljöers påverkan, och bygga
en förståelse för vad ljudet gör i en lokal. Det är användbart både när
en butik ska bli trivsam för kunder, och när ett kontor ska bli mer pro-

duktivt. En ljudmiljö dissekeras med hjälp av olika filter, och efter lite
pusslande kan man också få ett svar på hur man ska ta den dit man
vill. Modellen lyfter fram frågor som ”vad vill vi uppnå med ljudet i
denna lokal?”
Ljud lika viktigt som färg för känslan
Också i hemmet är det bra att tänka mer i ljud och dess syfte, menar
Treasure. Han uppmanar den som ska ska inreda en lägenhet att tänka
på ljudet på samma sätt som man tänker på färgen på tapeter och gardiner. Vad ska ett rum ge för känsla, och vad vill man ha rummet till?
Materialval är förstås mycket viktigt. Den nordiska fascinationen för
trägolv tycker han är problematisk ur ljudsynpunkt.
– Det ger hårt ljud, och så är det inte lika bekvämt för fötterna, fast
det sista är nog mer av en personlig åsikt, säger han.
Men, tillägger han med en glimt i ögat:
– Nordbor tenderar ju att vara ganska lågmälda. Särskilt i Finland.
Det gör kanske inte så mycket att golvet ger hårt ljud, om man ändå
inte pratar. En grupp italienare i ett rum med trägolv skulle vara en
mardröm!
Ett problem är att arkitekter alltför sällan tänker på hur byggmaterialen påverkar ljudet, menar Treasure.
– Det är synd att så många arkitekter inte verkar ha öron alls, och
dras till sten och betong. Om två personer för en dialog i ett rum med
betongtak låter det ju som ett gräl, säger han.
En annan miljö där ljudet är av högsta vikt för resultaten är skolor.
Treasure oroar sig för att många grundskolor i Storbritannien börjat
byggas med allt öppnare planlösningar, och att akustiken hamnar i
bakvattnet. Hårda ljud och långa efterklangstider kan vara förödande
för inlärningen.
– Det är galenskap! Nya byggregler har gjort att man numera måste
ta hänsyn till ljud, men det finns gamla skolbyggnader som fortfarande har stora problem. Om en elev långt bak i klassrummet bara kan
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Julian Treasure

”Väggkonst med inbyggd ljuddämning är en enkel men effektiv inredningsdetalj”.
Bild: Akustikmiljös ljudabsorberande tavla PRINT.

”Nordbor tenderar ju att vara ganska lågmälda... En grupp italienare i ett rum
med trägolv skulle vara en mardröm!”

höra 50 procent av vad läraren säger, så tappar den eleven ju halva sin
undervisning, säger han.
Ljudföroreningar blir vanligare
Förutom inomhusljud är Julian Treasure mycket intresserad av ljudföroreningar i det offentliga rummet, och hur de påverkar människor
framför allt i större städer. Problemet håller på att förvärras, tror han.
Urbaniseringen har fört med sig att våra öron får mindre och mindre
plats att vila i många städer. Bara inom EU visar nya siffror att 25 procent av medborgarna får försämrad hälsa till följd av dåliga ljudomgivningar, och att två procent får svåra sömnproblem.
– Det är viktigt att städer börjar fokusera på ljud lika mycket som på
det visuella, säger han.
Om Julian Treasure måste rangordna problemen med ljudföroreningar
hamnar trafikljud på första plats. Saker som bildäck, tåggnissel och
mullrande flygplansmotorer skapar irritation och ger huvudvärk.
– De här problemen kommer att förbättras till viss del när elbilar
ökar i popularitet, men ljudet av gummidäck mot asfalt får vi nog leva
med tills vi får svävande bilar, säger han. Julian Treasures favoritstad,
ljudmässigt är Venedig, helt enkelt på grund av avsaknaden av bilar.
Även motorbåtarna är att föredra.
– Jag tycker att det är något romantiskt med ljudet av gamla båtmotorer.
Geneve är ett annat av Treasures föredömen ur ljudsynpunkt.
– Centrala stan är väldigt tyst. När man står vid katedralen mitt i
staden hör man inte trafiken runtomkring. Jag vet inte exakt varför
det blir så, men det är väldigt behagligt, säger han.
Personlig och offentlig sodcasting
Det näst värsta problemet i rangordningen är vad Julian Treasure kal�lar ”sodcasting”, ett allt vanligare uttryck åtminstone i Storbritannien.
– Det kan vara folk i luvtröjor som spelar hög musik längst bak i bussen, ur mobiltelefonen eller en stereo. Det är typisk offentlig ”sodcas-

ting”, säger han.
Andra exempel på ”sodcasting” är företag eller organisationer som
överfaller en med ljud, eller utrop i kollektivtrafiken och på tågstationer. I takt med att det blir lättare att få tag på billiga, bristfälliga
högtalare spår Treasure att sådana problem bara kommer att öka.
Det finns mängder av intressant teknik som Julian Treasure tror kan
minska problemen med dåligt ljud i världen. Han nämner väggkonst
med inbyggd ljuddämning, en enkel men effektiv inredningsdetalj.
Hypersoniska högtalare är en lite mer avancerad utveckling där man
kommit långt: Högtalare som koncentrerar ljud till en specifik punkt,
till exempel framför en viss del av en museiutställning. Med sådan
teknik skapar man välbehövlig tystnad för andra i rummet.
Treasure är tydlig med vad han vill åstadkomma. Att få människor att
öppna öronen för ljuden omkring dem överskuggar allt.
– Att vara medveten om hur ljud påverkar en är att börja anpassa sig
till problemen, till exempel att söka några minuters tystnad varje dag.
Tre minuter gör skillnad och sparar öronen, säger han. n

fakta
JULIAN Treasure
Ålder: 53
Familj: Hustrun Swan, familjeterapeut, dottern Alice, 13 år och sonen Ben, 17.
Bor: Woking, Surrey. Född och uppvuxen i London.
UTBILDNING: Studerade ekonomi på Cambridge, men har forskat kring ljud i egen
regi. ”Jag är inte någon särskilt akademisk person.”
LÄS MER:
• Adrian North, fil.dr i musikpsykologi och professor i psykologi: Har skrivit om
musikens inverkan på såväl konsumentbeteende som ungdomsbrottslighet.
• Charles Spence, professor i experimentell psykologi: Har bland annat forskat
kring hur människor associerar ljud till smaker.
• juliantreasure.com, thesoundagency.com och föreläsningar på ted.com
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TÄVLING

Office
edition

Följ vår sida på facebook och var med och tävla.
PRIVAT

Så tävlar du
Gilla vår sida på Facebook och få tips om
hur du kan få en mer trivsam ljudmiljö.
Dessutom deltar du i tävlingen. Vinnare
meddelas i samband med STHLM Furniture
Fair den 7-11 feb, monter A36:50.

Vinst
En ljudabsorberande tavla PRINT från
Akustikmiljö. Välj mellan ett eget foto/bild
för att skapa en unik tavla eller använd
någon av våra bilder. Tavlans storlek är
1200 x 900 mm.
Ljudabsorberande tavla PRINT

FÖRETAG

Så tävlar du
Gilla vår sida på Facebook och publicera
en film, bild eller textrad om hur bullrigt
du har det på jobbet. Har någon placerat
en nc-svarv bakom ditt skrivbord? Har
kollegan Anthrax som ringsignal (satt på
11:an)? På STHLM Furniture Fair meddelar
vi vinnaren.

Vinster
En ljudabsorberande anslagstavla
COLLAGE samt en ENTER skärm
från Akustikmiljö. Vi gör dessutom en
kostnadsfri genomgång av dina lokaler.
Ljudabsorberande anslagstavla COLLAGE samt nya skärmen ENTER.

facebook.com/akustikmiljo

14 Akustik Hälsar på
Messingen

Messingen
remixed
text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

I Messingen är Kommunala musikskolans
slagverksrum granne med biblioteket.
Större krav än så kan man knappast
ställa på ett hus. Men tack vare noggrann
planering och omsorg vid genomförandet
har Upplands Väsby fått ett väl fungerande
flerfunktionshus – inte minst akustiskt.

M

an står framför en
stor glaskub till hälften
inklädd i estetiskt rostiga
stålplåtslameller med busstorget och
Upplands Väsby pendeltågstation omedelbart till höger, och man vet precis
hur det kommer att låta så fort man sätter foten i det stora atriet som utgör entrén.
Men man har fel. Istället för en stor okontrollerad volym där röster och fotsteg blandas
i en oidentifierbar sörja utan vare sig riktning
eller kontroll känns ljudmiljön i rummet
väldigt bra. Det sitter en grupp och diskuterar runt ett stort bord till höger och man
kan klart urskilja deras röster och vem som
säger vad. Man har inga problem att prata
med receptionisten trots att caféet ligger
alldeles runt hörnet och gymnasieeleverna
som springer upp och ned för trapporna och
släntrar kors och tvärs i den stora entréhallen
lyckas inte störa överhuvudtaget.
Birgitta Trolin Svensk är rektor för Väsby Nya
Gymnasium som har sina lokaler i tre av Messingens fem våningar.

BTS: Trots den öppna planlösningen, som
med sina korridorer och trapphus inbjuder till
högljutt prat, upplever man det som förvånansvärt lugnt, och ljudnivån är låg i hela
skolan. Här finns inget av det ekande i öppna
ytor som man annars förknippar med traditionella skolmiljöer, och varken pendeltågstationen med Arlanda Express eller reguljär
tågtrafik, som vi ju har alldeles utanför dörren, hörs i byggnaden.
Gymnasieskolan är precis nyinflyttad, terminen har varit igång i några veckor bara,
men Birgitta Trolin Svensk berättar att både
lärare och elever bara har haft positiva saker
att säga om huset och att alla verkar trivas
bra även om några lärare har kommenterat
att det känns ovant med den stora glasväggen mellan personalrummet och de öppna
utrymmena.
Gymnasiet har flera olika rum för undervisning. Förutom traditionella salar, flexrum
för lite mindre klasser och grupprum, har
man ovanpå de tre miniaulorna öppna ytor
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16 Akustik hälsar på
Messingen

med väggfasta soffor och fatboy sittsäckar
utspridda på heltäckningsmattan.
BTS: Syftet med utformningen har varit att
skapa en skola för många olika lärstilar, vilket
jag är glad över eftersom jag själv – som
komplement till min egen lärarutbildning – är
lärstilspedagog och vet att det finns behov av
många olika slags miljöer och sätt att arbeta.
Vår stora utmaning nu är att skapa ett gemensamt förhållningssätt, inte bara till lärande
och arbetssätt utan även till hur vi förhåller

oss till lokalerna.
Huvudarkitekter för Messingen har Whites
Hans Forsgren och Klara Frosterud varit.
Hans Forsgren berättar att kommunen hade
väldigt höga ambitioner när det gällde att
skapa en bra skola som helhet och där ljudmiljön var en betydande del av det hela.
HF: Med så mycket öppna miljöer och en
central ljusgård måste man studera helheten

mycket noga ur ljudsynpunkt. Sedan har Messingen också en stor spännvidd på ljudmiljön
med allt från mycket lugna vrår till ytor där
det stojas ganska mycket.
Den goda ljudmiljön i Messingen beror på
flera olika saker, och flera av dem mer en produkt av kunskap och planering än pengar.
För det första har man undvikit hårda parallella ytor och räta vinklar i bygget. Det är
visserligen en stor volym men inte bildat av
stora väggar där ljudet tillåts studsa mellan
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utan många mindre ytor som gör att ljudet
dör ut snabbare. Ventilationen är också tyst
och isoleringen utifrån effektiv.
Sedan är absorptionen inte bara koncentrerad till taket utan också i väggarna vilket
gör att ljudet tas om hand i alla tre dimensionerna: höjd, bredd och längd. Det finns även
absorption för de lägre registren vilket annars
inte hör till vanligheterna.
Taken i Messingen är nedpendlade innertak
av nät och absorbenten som är 100 mm, sitter

en meter
ovanför och är i
sin tur nedpendlad så att det
finns luft bakom vilket gör att den får en
membraneffekt, men givetvis gör tjockleken
också att den är extra effektiv.
På golven ligger en gummimatta med en effektiv stegljuddämpning vilket gör att det inte
låter särskilt mycket även om det skulle vara
mycket folk i rörelse samtidigt.

Lennart Nilsson,
som har varit akustiker
i projektet, berättar att varenda detalj som kan tänkas ge ljud ifrån sig har varit
utsatt för projektering och tanke.

18 Akustik hälsar på
Messingen

Bilden till vänster visar de justerbara akustiska lamellgardinerna i kör- och ensemblerummet. Genom
att vrida lamellerna anpassas efterklangen i rummet allt efter ensemble och/eller musikstil.

LN: Extra mycket energi är lagt på ljudmiljön
i lärosalarna ovanpå miniaulorna med fokus
lagt på taltydlighet. Där finns en mjuk matta
med lugg men också en ytterligare förbättrad
absorption runt de lägsta volkalfrekvenserna,
från 200 Hz och nedåt, för att underlätta
hörbarheten. Här är takabsorbenterna också
extra nedpendlade för maximal effektivitet.
I Messingens andra våning huserar kommunala Musikskolan och kommunens nya bibliotek vägg i vägg, och här kan man verkligen
undra om det planerades för att visa vad man
kunde eller om det bara blev så, men bibliotekets närmaste grannar är slagverksrummet
och inspelningsstudion där man både spelar
in rockband och har elgitarrlektioner.
Det kan man kalla utmaning. Lennart
Nilsson har här konstruerat vart och ett av de
tolv övningsrummen för att de inte ska störa
varken varann eller någon annan verksamhet.
LN: Slagverksrummet och studion har en
ljudisolering som är exceptionell men varje
rum är en individuell enhet med ett 360-gra-

ders skal där väggar och golv inte har någon
som helst kontakt med de andra.
I den här typen av rum är det ju också en
balansgång mellan absorption och klang,
inget instrument låter bra utan hjälp från
akustiken i rummet, och i det större kombinerade ensemble- och körrummet har Lennart
Nilsson åstadkommit en flexibel lösning som
tillåter att mängden klang i rummet justeras
genom vridbara akustiska lamellgardiner.
LN: När man har en hel ensemble kan det bli
högljutt och då vill man ha mer dämpning
medan en mindre kör behöver stöd av rummet och då öppnar man bara lamellerna för
att på så sätt öka klangen i rummet.
När Akustik är på besök har Inger Günther
pianolektion vid flygeln i det luftiga ensemblerummet som har två av väggarna, av glas
från golv till tak, ut mot stationsområdet. Hon
kommenterar flytten från de gamla lokalerna
i Vilunda.
IG: Den gamla herrgården var väl mysig men
här känner man verkligen att man är i ett
rum som är gjort för musicerande. n

Birgitta Trolin Svensk,
Väsby Nya Gymnasiums rektor.
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KÄLLA: HRF

procent av lärarna har
’ofta’ eller ’ibland’ svårt
att höra vad eleverna
säger i klassrummet.

Huvudsponsor Befria samtalet

20 Tips

för både öga och miljö
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Reduce, Reuse & Recycle…
…är tre trendiga ord inom design. Reklambyrån Gummo inreder
allt i svart-vitt samtidigt som man gör något för miljön.

1

Inredning

Man måste inte skaffa designmöbler för att inreda sitt trendiga reklambyråkontor. Det har
den holländska reklambyrån Gummo bevisat. De shoppade upp sig på en massa möbler
från olika ställen med en sak gemensamt: inget var nytt. Allt kom från second handbutiker, privatpersoner eller var hittegods. Några prylar från IKEA slank med också. Sedan
gjordes den brokiga skaran möbler personlig och enhetlig med hjälp av rejäla mängder
svart färg för att passa in på kontoret.

2

Tidningssamlare

Old News är gjord av teknisk filt som blir över
vid en fabrik som tillverkar inomhustennisbanor. Spillet uppstår när de över fem meter
breda filtstyckena måste skäras rena och fina
i kanterna. Ur de långa kanstremsor som då
blir över stansas Old News fram. Finns i olika
färger på creatables.se.

3

Transport

Ecoride ClaSSic är den coolaste och kanske
mest nyskapande elcykeln någonsin. De har tagit
bort allt som kan definieras praktiskt och låtit enkelhet domiera. En flirt med det enkla, avskalade
och stilfulla. Gillar du att vara snyggast på väg till
jobbet eller att sitta på caféets uteservering med
ClaSSic lätt lutad mot väggen bakom har du stil.
Att oskuldsfullt vitt får pryda denna härliga cykel
är en självklarhet. Läs mer på ecoride.se.
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5

Bära

Freitag från Schweiz - väskor tillverkade av
återvunnet material. En presenning från en
lastbil som kört på de tyska motorvägarna kan
imorgon dyka upp som en del av ny spännande
axelremsväska. Även ett säkerhetsbälte från en
bil kan få uppleva denna återanvändning. Och
innerslangen från din cykel kan även den få ett
nytt liv som en komponent i en väska från Freitag! Allt detta borgar för att varje väska från
Freitag är unik! Hitta din butik på freitag.ch.

6

Möbler

I en tidigare IKEA PS kollektion ingick gungstolen Ellan. Som alla andra IKEA produkter ligger även
denna i ett sådant platt paket och är så smart konstruerad att den sätts samman utan verktyg och beslag. Allt som inte behövs är borttaget och stolen är helt återvinningsbar. Gungstolen Ellan tillverkas i
ett kompositmaterial som består av 51 procent träspill och 49 procent plast. Tillverkningen är resursnål
därför att mer än hälften av materialet är återvunnet. En annan intressant faktor är att kompositmaterialet väger mindre än ren plast med samma mekaniska egenskaper. Den lägre vikten ger mindre
miljöbelastning och kostnader för transporterna. ikea.se.

4

Elektronik

Den här innovativa 3-i-1-räknaren, är delvis
tillverkad av återvunnet material från Canons
kopiatorer, är en smart kombination av en
räknare med 10 siffror, en trådlös lasermus
(Bluetooth 2.0-anslutning) och ett verktyg för
inmatning av numeriska data för din PC eller
Mac. Hitta återförsäljare på canon.se.

7

Skärmvägg

ENTER är en familj golvskärmar med nytänkande former, stabil konstruktion och hög absorptionsförmåga vilket skapar en trivsam miljö att
arbeta i. Enter är lokalproducerad och består av
vårt återvunna material EcoSUND®. Design av
Roger Persson, känd från Rydéns och Swedese.
Läs mer om ENTER på akustikmiljo.se.

22 Pedagogik
Ljudhjältarna

text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

Ljudhjältarna

Redan tidigt på morgonen står de utanför dörren: Prins Poff, Kapten Tone,
Ljudo, Brus och Rektor Ljudit. Ljudhjältarna har kommit. Man har fått ett larm
om att det finns ett oljud på skolan som man måste hitta och oskadliggöra.

alla barn får en påse med öronproppar, tatuering och ett
ljudkort, vilket gör dem till legitimerade Ljudhjältar.
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P

latsen är gympasalen,

spelplanen ett ljudhus med tre
väggar byggt av akustikplattor och publikplatserna
för 100 lågstadiebarn är
mattor, bockar, plintar och vad man
kommer över.
Föreställningen börjar med att Prins
Poff, Kapten Tone och Ljudo flyger in
på sitt rymdöra för att leta upp oljudet.
De tre Ljudhjältarna undersöker
barnen och hittar hos dem massor med
ljud men inget oljud. Istället får Prins
Poff ge sig iväg ut i skolans lokaler för
att leta. Oturligt nog hamnar han i en
toalettstol – ett helt okänt objekt för
en Ljudhjälte från rymden – och råkar
spola ned sig själv.
När Prins Poff kommer tillbaka till
gympasalen är han helt i upplösningstillstånd och dessutom invirad i
toalettpapper, sladdar och allt möjligt
skrot. Prins Poff skannas och man
avlägsnar alla oljud som fastnat på
honom men trots det blir han inte sig
själv. Barnen i publiken förstår att han
behöver tystnad för att bli frisk men
oturligt nog är Ljudhjältarnas kanna
med rymdtystnad tom. Vad ska man
göra? Från hundra barn kommer det
hundra idéer och bland dem alltid
någon som föreslår att man kan fylla
på kannan med sin egen tystnad, och
mycket riktigt blir detta också Prins
Poffs räddning.
H är är föreställningen slut och när
barnen nu berättar om alla ljud de har
runt omkring sig måste Ljudhjältarna
förklara att det är mer än de klarar
av – de är ju bara tre. Lågstadiebarnen är snabba med att föreslå att de
kan hjälpa till, men trots möjligheten
att rekrytera hundra nya Ljudhjältar
tror Ljudhjältarnas Rektor, Ljudit, att
kraven är alldeles för höga. Under
vilda protester från barnen ger hon till
slut med sig men förklarar att de måste
gå igenom en serie mycket svåra prov
innan de kan bli Ljudhjältar, och där
tar workshopen vid.
Workshop ger kunskap
Workshopen består av fyra stationer

som barnen, uppdelade i fyra grupper, roterar mellan. En grupp ska
försöka sätta ihop ett stort runt pussel
där motivet är ett anatomiskt öra i
genomskärning. Varje barn har var
sin bit men det hela kompliceras av
att pusslet måste läggas under absolut
tystnad – inte ens viskande är tillåtet
– men Maria Blom, som spelar Kapten
Tone i förställningen, säger att hon
varje gång blir lika förvånad över hur
bra barnen löser problemet.
MB: Efteråt går vi igenom hur örat
fungerar och pratar om olika hörselproblem som tinnitus och vad man tror
orsakar problemet.
Glädjande nog har Maria en känsla
av att trenden har vänt.
MB: Jag har arbetat med liknande
projekt för barn i tiotalet år och min
uppfattning är att de var fler förr. Jag
ser också att kunskapen har ökat. Av
tolvtusen barn som vi har träffat med
Ljudhjältarna, och vi har pratat med
vartenda ett, har alla vetat vad tinnitus är.
Vid en annan station får barnen göra
ljudmemory eller charader, och här
pratar man om att lyssna på musik i
hörlurar med hög volym; vid nästa
ska man bli de små ljudens mästare
och leta upp de absolut minsta ljuden
man kan hitta, vilka sedan spelas in
och görs till ett ljudlandskap; och i
gympasalens ljudhus får man lära sig
Ljudhjältarnas sång: Sänk!
När alla avverkat alla fyra stationerna återsamlas man, lärare och barn,
man sjunger Sänk! en gång till och gör
de inövade rörelserna till, och som avslutning får alla barn en påse med ett
ljudkort, vilket gör dem till legitimerade Ljudhjältar, ett par öronproppar
och en tatuering.
Aha-upplevelse om ljud
Åsa Persson är lågstadielärare på Matteusskolan i Stockholm där man hade
besök av Ljudhjältarna våren 2011, och
förutom att säga att det var en väldigt
rolig föreställning där både elever och
lärare skrattade mycket, så vill hon
peka på att det var en dag med aktiviteter där verkligen alla kunde delta.
ÅP: Workshop-stationerna fungerade

Ljudhjältarna hade
premiär 4 mars
2009 och har
hittills spelats för
12 000 lågstadiebarn över nästan
hela Sverige.
I rollerna
Prins Poff:
Thomas Hirdman
Kapten Tone:
Maria Blom
Ljudo:
Robert Cronsioe
Rektor Ljudit:
Hanna Melanton
Appelfeldt
Brus: Olle Svensson
Texterna är skrivna
av Maria Blom och
Tomas Hirdman
tillsammans med
Hanna Melanton
Appelfeldt, som
också regisserat.
Musiken är skriven
av Maria Blom och
Tomas Hirdman.
Ljudhjältarna är
producerad av
Ammot, Artister och
musiker mot tinnitus,
en ideell förening
som bildades 2000
av sångerskorna
Maria Blom och
Marianne Flynner.
Man arbetar för att
förebygga tinnitus
och andra hörselskador genom att
sprida information
och driva projekt som
syftar till ökad
kunskap om hörsel
och ljud. Framför allt
med verksamhet
riktade mot de riktigt
unga. Ljudhjältarnas
föregångare, Huller
om Buller med Tone
och Poff – en liten
öronrevy för små
hårceller, turnerade i
hela Sverige och
sågs av 10 000
förskolebarn.

väldigt bra. De belyste hur ljud fungerar på ett sätt man inte tänkt på som
vuxen ens. Man har inte det medvetandet med sig när det till exempel
gäller alla småljuden som ligger som
en matta under de större ljuden som
bullrar.
M atteusskolan ligger i Vasastan och är
omgiven av trafikbuller vilket gör att
barnen har med sig ett ganska högljutt
röstläge in från rasterna och det är
ett problem som man ständigt arbetar
med på skolan, men med Ljudhjältarna
fick Åsa och hennes lärarkollegor ett
nytt verktyg att arbeta med.
ÅP: De lärde ut en rörelse, en armrörelse som signal för tystnad, och den
har jag använt mig av i klassen efteråt.
När man använder kroppsspråket på
det sättet blir barnen delaktiga i och
med att de själva gör rörelsen och det
gör också att det inte blir någon tillsägelse utan en överenskommelse under
den lilla gesten.
Gesten är inte bara effektiv, menar
Åsa, det blir också en påminnelse
om allt det roliga man var med om
Ljudhjältarnas besök. Det Åsa Persson
önskar sig nu är en uppföljning.
En uppföljning lovar också Kapten
Tone, alias Maria Blom, men på ett lite
annorlunda vis. Just nu är man i projekterings- och planeringsstadiet för en
serie tv-program med Ljudhjältarna för
inspelning våren 2012.
MB: Vi har ingen möjlighet att besöka
alla skolor i Sverige så det här blir ett
sätt för oss att kunna dubba alla svenska lågstadiebarn till Ljudhjältar. n
Maria Blom spelar Kapten Tone
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Med
akustiken
i blodet
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Att Lennart Nilsson är en av Sveriges
främsta akustiker gör inte projekten dyra
för byggherren. Att han är en akustiker
som vägrar kompromissa bort kvaliteten
kan däremot göra det. Och särskilt gäller
det undervisningsmiljöer.

D

et ligger en mobiltelefon på köksbordet hemma hos
Lennart Nilsson. Ingen smartphone utan en Sony Ericsson
med både knappar och några år på nacken. Förmodligen
stannar min blick lite för länge på mobilen för Lennart börjar
förklara utan att jag ens ställt frågan.
– Jag måste ha gammaldags knapptelefoner. Jag är så elektrisk av mig
så nya telefoner med pekskärm får spel så fort jag kommer i närheten och
börjar bläddra hysteriskt i menyerna.
Samma sak med den touchmanövrerade spisen ett par meter bort. Hade
Lennart varit elektriker hade det möjligtvis varit en lustig poäng. Nu är
han akustiker, tillsammans med Ingemar Ohlsson, en av Sveriges främsta.
Känsliga mätinstrument tillverkas numera också med pekskärm och när
en försäljare från Bruel & Kjaer skulle demonstrera en ny modell räckte
det med att Lennart lade handen på skärmen för att instrumentet skulle gå
sönder.
Lennart har själv ingen förklaring, men man kan, och parallellen är långsökt det medges, se det som ett genetiskt arv från farfar, linjemästare Knut
Nilsson, som ansvarade för byggandet av radiostationen i Grimeton utanför
Varberg – numera på Unescos världsarvslista.
– Farfar skötte också stationen och bodde alldeles intill och sändaren gav
ifrån sig så starka elektriska fält att det spelade i diskbänken i farfars och
farmors kök. De behövde aldrig sätta på radion.
Tillsammans med sin pappa, Arne Nilsson, som växte upp i huset
vid Grimetonsändaren, och farfar, representerar Lennart Nilsson mer än
hundra år av radioverksamhet. Och precis som sin far, som blev chef för
utsändningarna vid det nybyggda Kaknästornet, fick också Lennart arbete
där som nybakad gymnasieingenjör.
Efter tio år som ansvarig för instrumentbyggnationen blev Lennart sedan
utlånad till något som kallades Radio Luftfart och fick hand om allt som
rörde teletekniken vid bygget av den nya flygplatsen norr om Stockholm.
– Högtalaranläggningen på Arlanda var mitt första riktigt stora jobb, och
jag hade mod nog att satsa på kvalitet. Min ambition var att man skulle
höra vad som sas för en gångs skull.
Högtalaranläggningar på flygplatser var notoriskt usla på den tiden. Det
hörde till undantagen att någon uppfattade utropen. Orsaken var högtalarna som brukade få kosta mellan 80 och 100 kronor och kvaliteten var
därefter. Lennart föreslog nu en amerikansk högtalare som han tyckte höll
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Lennart Nilsson i sitt lyssningsrum framför ett konstverk skapat av
Barbro Lomakka som också fungerar som absorbent.

måttet. Det fanns bara två problem. Ingen i Arlanda-projektet hade
hört talas om högtalarna och de kostade 3000 kronor styck. I en anläggning av Arlandas omfattning med ett par tusen högtalare var det
en skillnad på i runda slängar 5,8 miljoner kronor. Sex miljoner mot
tvåhundratusen.
Folk undrade om Lennart Nilsson, 27 år och nästan helt oprövad,
hade blivit galen, men han stod på sig och ärendet gick ända upp till
generaldirektören. Vad som till slut fällde avgörandet vet Lennart idag
inte men han berättar att under ett av mötena deltog generalagenten
för den amerikanska högtalaren och han dängde då en trave frikort
till Chat Noir i bordet med kommentaren ”Här har ni så ni kan gå och
provlyssna, gubbar”. Den välkända porrklubben var det enda stället i
Sverige där högtalaren var installerad.
– Alla bleknade runt bordet, men till slut gav ledningen med sig och
när man fick höra resultatet tappade alla hakan. Kristallklart ljud! Det
hade man inte räknat med.
Intresset för akustik väcktes redan i tonåren. Som
musikintresserad byggde Lennart Nilsson sina egna förstärkare och
högtalare men upptäckte att det inte bara handlade om elektroniken
utan att det lät helt olika i olika rum. Med Arlanda-projektet i hamn
sökte sig Lennart nu vidare till Televerkets akustiklaboratorium.
– Jag knallade bara upp och sa: ”Här vill jag jobba, vad behöver jag
för utbildning?”.
Högskolestudier i matematik, psykologi, akustik plus en hel del annat, blev svaret. Efter två år kom Lennart tillbaka och meddelade att
han hade gjort som han blivit tillsagd och fick börja jobba.
Lennarts första uppgift blev att undersöka vinkeln på luren på Televerkets nya Diavox-apparat. Skulle den vara 10 eller 11,5 grader?
– Det var ett halvårs jobb bara det med inspelningar och undersökningar av tal- och lyssningsnivåer. Jag kom fram till att 11,5 grader
var en effektivitetsvinst på 2 dB, och den skillnaden var kapaciteten på
ett helt kraftverk eftersom det gällde hela Sveriges befolkning. Då var
det ju bara Televerket som tillhandahöll telefoner.
När Lennart senare blev erbjuden jobb på Sveriges Radio lyckades
han höja talförståelsen så mycket att man kunde gå ner med nivåerna
hela 12 dB. Han höjde energin på de informationsbärande konsonanterna genom att installera reflekterande skärmar och sänkte vokalljuden så mycket det gick genom effektivare absorbenter i SR:s talstudior.
Kunskapen hade Lennart fått under en studieresa till Kalifornien där
han träffade en av pionjärerna på området, Don Davis.

FAKTA
Lennart Nilsson
Ålder: 64
Bor: Huddinge
Yrke: Akustiker
Favoritljud: Ljudet av en brasa som sprakar
Fritidsintressen: Utförsåkning, vara på sjön, resor, viner, mat och matlagning.

– Att träffa Don Davis var en vändpunkt i mitt liv när det gällde att
förstå akustiken, och genom att kombinera hans kunskap med information från teknikerna på Sveriges Radio kunde jag med ganska små
medel åstadkomma stora förändringar. Kunskapen kanske fanns men
ingen hade brytt sig om att försöka göra nånting åt det tidigare.
Kunskap är centralt för Lennart Nilsson. Sedan 2001, efter
att under 16 år ha delat sin tid mellan danska Bruel & Kajer och sitt
eget företag, driver han nu LN Akustikmiljö på heltid tillsammans
med kompanjonen Yvet Martin. En stor del av företagets verksamhet ägnas åt att utbilda andra. Det handlar mycket om att kunskapen
inom området är eftersatt vilket gör att akustiken ofta ligger i botten
på prioritetslistan i byggprojekten. Och den kunskapsbristen kan visa
sig dyrköpt. När Dramatiska Institutet skulle bygga nytt för några år
sedan togs Lennart Nilsson in som akustiker av byggherren, Akademiska Hus.
– När jag fick se handlingarna sa jag bara ”Det här kommer aldrig
att fungera. Ni kan inte bygga det här huset”.
Byggföretaget tvivlade förstås – inte första gången i Nilssons yrkeskarriär – och man tog in den ene akustikern efter den andra för att
bevisa att han hade fel. Till sist var man sju akustiker i projektet, alla
stödde Lennart Nilsson. Huset fick ritas om från början. Det kostade
ohyggligt mycket pengar men å andra sidan blev Dramatiska Institutet
ett lyckat referensobjekt för Lennart Nilsson, som känner en speciell
omsorg om rum för undervisning.
– Jag vet hur stor nytta akustiken kan göra för studenterna och det
är en enorm skillnad mellan att höra vad någon säger och minnas vad
någon har sagt. I god akustik kan hjärnan ta till sig all information
och minnas budskapet. I dålig akustik går all energi åt till att bara
lyssna och då tror man att man har förstått men man minns inget av
budskapet. n
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Tips och råd om snyggare ljud

Fråga oss om akustik
Vad gör vi för att skapa matro i en stojjig skolmatsal?
Vi svarar på dina frågor om akustiska lösningar.
ANN-CATRIN BJÖRNHEDE
Specialområde: Arkitekt/Inredning
Epost: ann-catrin@akustikmiljo.se
Telefon: 0703-84 40 18

Andreas Hultfeldt
Specialområde: Produkt/Marknad
Epost: andreas@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-51 27 83

BIRGITTA Langsbo
Specialområde: Kvalitet/Miljö
Epost: birgitta@akustikmiljo.se
Telefon: 0346-71 48 51

Patric Gustafsson
Specialområde: Produktion
Epost: patric@akustikmiljo.se
Telefon: 0346-71 48 60

Jag upplever våra klassrum som
stökiga och det är ofta svårt att
göra sin röst hörd. Finns det några
enkla åtgärder att vidta för att
förbättra vår ljudmiljö?

Först bör man se över ljudabsorptionen i tak och väggar

Som en första akustikåtgärd rekommenderar vi att

rande skärmar, tex. ENTER i direkt anslutning till matut-

På vår arbetsplats har vi anställda
med hörselskador. Finns det
produkter för att göra det dagliga
arbetet drägligare och effektivare?

lämningen. Undersökningar visar att elevernas aptit

Akustikmiljö har produkter utvecklade för att tillgodose

påverkas negativt vid höga bullernivåer. /Ann-Catrin

de speciella behov som en hörselskadad har. Exempel

för att dämpa de första reflexerna. Ett effektivt sätt att
minska ljudutbredningen är att placera ut ljudabsorbe-

på produkter kan vara vår Collage ljudabsorberande

ersätta eller komplettera ljudabsorptionen i taket med
och kostnadseffektiv akustikåtgärd som brukar göra att

Vad är unikt med ENTER jämfört med
liknande produkter på marknaden?

bullret minskas och att taluppfattbarheten ökas avsevärt.

Enter har med sin design och framförallt L-form ett

I ett andra steg kompletterar man med väggabsorbenter

unikt formspråk. Kärnmaterialet EcoSund med alla

på en lång- respektive kortvägg. /Andreas

dess egenskaper är rakt igenom en högvärdig 60mm

klass-A bredbandsabsorbenter. Det är en relativ enkel

?&!

ljudabsorbent och ytan är av en textil som inte skadas

Vi har precis köpt in ett ”öra” som
mäter ljudnivån i vårt klassrum. Vad
kan vi räkna med för effekter av en
akustikreglering i vårt klassrum?

vid nålstick och fungerar därför alldeles utmärkt att använda som anslagstavla. Valmöjligheterna att kombinera

anslagstavla samt Akustisk lamellgardin för att minimera
ljudreflexer i fönsterpartier. /Andreas

Som gymnastiklärare tycker jag
många gånger det är svårt att göra
mig hörd i stojet som blir i vår
idrottshall. Jag känner mig många
gånger helt slut efter en arbetsdag

eget önskat utförande i form av färg på både ram och

Troligtvis skulle alla som vistas i hallen må bättre om

absorbent är stort samt den helt unika möjligheten att

man utförde en så kallad allmänakustisk åtgärd i tak och

De tydligaste effekterna är att såväl elever som lärare

designa Enter med eget fotomotiv som ytskikt vilket ger

på vissa väggytor. På så sätt dämpas hela lokalen med

känner sig mindre trötta och att prestationsnivån höjs.

en unik personlig touch. Det är verkligen en produkt för

mindre buller som följd. Som lärare kommunicerar du med

Koncentration, läsförståelse och problemlösningsför-

både öga och öra! /Patric

eleverna bättre samtidigt som eleverna har lättare att

måga brukar förbättras på ett positivt sätt. /Ann-Catrin

Några av barnen på vår förskola har
problem med allergier. Finns det
någon hälsorisk med att sätta upp
ljudabsorberande anslagstavlor i
vårt lekrum?

tillgodogöra sig undervisningen. Exempel på produkt är

Måste jag vara proffs fotograf för
att kunna använda en egen bild till
min Enter skärm/Print absorbent?

vår STARK Sportabsorbent och PRINT reklam. /Andreas

Nej absolut inte. Det viktiga är att du har bilden i ett
högupplöst format, sen är det helt och hållet upp till
dej som kund att vara nöjd med det motiv du väljer att

Nej. Akustikmiljös ljudabsorbenter består av återvunnen

laminera på din produkt. Gillar du fotografiet så spelar

polyester och avger inga mätbara emissioner. Materialet

det ingen roll om det är taget av en gammal fin analog

är helt luktfritt och möglar ej. /Patric

Hasselblad kamera eller med din mobilkamera så länge
den uppfyller de kraven vi ställer på bild kvalitén som

Vår matsal är bullrig med mycket
slammer vid matutlämningen. Vad
kan man göra åt detta?

krävs för att trycka upp bilden i önskat format. /Patric

STARK Sportabsorbent
Fler frågor? Möt oss på STHLM Furniture Fair den 7-11 feb. Du hittar oss i monter A36:50

Mer eco, mindre eko!
EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter.

Miljövänlig

Inga farliga fibrer

EcoSUND® är tillverkad av återvunna PETflaskor och växtfiber.

EcoSUND® släpper inte ifrån sig fibrer som
kliar eller irriterar och som kan ge upphov till
allergier.

Inget läckage
EcoSUND® är helt fri från lim/bindemedel och
avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt

Passar känsliga miljöer
EcoSUND® ljudabsorbenter är därför utmärkta
för sjukhus, skolor och förskolor såväl som
kontor och offentlig miljö.

EcoSUND® är inte känslig för fukt och väta
och kan därför varken ruttna eller mögla.

akustikmiljo.se

