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AKUSTIK 04: innehåll
När Friends Arena är klar kommer den att vara störst
i Skandinavien – faktum är att något liknande aldrig
tidigare byggts i Sverige. Följ med på en rundvandring i
den nya arenan med Håkan Björk och Eva Hall Berglund
på Krook & Tjäder. Läs mer på sidan 5.

På sidan 12 besöker vi en kulturskola i Halmstad,
St Olof och tar del av hur en akustisk åtgärd kan gå till.
Andreas Hultfeldt och Dennis Lagerkvist berättar om
hur ett rum i ett anrikt 30-talshus med enkla åtgärder
anpassades för gitarrspel.

Dror Feiler sa till honom: ”För helvete, köp inte en oboe,
du kommer att bli dum i huvet!” En ung Björn Hellström
köpte en basklarinett istället vilket ledde till en musikerbana för att sedan sadla om till ett yrke han själv fick
uppfinna – akustisk designer. Läs mer på sidan 20.
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På sidan 27 har vi som vanligt vår
frågespalt. Missa inte heller vår
Facebook-sida. Vi publicerar löpande
tips till inredare och arkitekter inom
akustikområdet.
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AKUSTIK 04
Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Spiro kommunikation.
ansvarig utgivare Magnus Gustafsson, Akustikmiljö
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Sofia Eriksson, Olle Niklasson
fotografer Sara Arnald, Sebastian Gustafsson
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,

PEFC, EU Eco-label & Svanen.
hemsida akustikmiljo.se
omslagsbild Friends Arena, Sara Arnald
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.

Å FORT DEN BLOMSTERTID tystnar
startar vår högsäsong i skolorna. Det är
på sommarlovet som många skolor passar på att göra akustikförbättringar i lokalerna.
Ofta handlar det om att lokalerna ska
användas på nya sätt, en hörsal ska byggas
om till musikrum, en matsal ska också kunna
användas till undervisning. På Akustikmiljö är
vi även engagerade i projekt för att hjälpa barn
och lärare med särskilda behov. Ibland räcker
det med en enkel akustikåtgärd för att en elev
ska kunna hänga med i undervisningen och
blomma ut!
Vi är stolta att vi får vara en del av denna utveckling. För till syvende och sist är satsningar
på kunskap den enda riktigt goda investeringen
som går att göra.
På Akustikmiljö är vi också en del av utbildningssverige på mer än ett sätt. Vi har under
flera år arbetat tillsammans med akustikprofessorn Björn Hellström och kunnat bidra med ljudabsorbenter i samband med olika forskningsprojekt. Arualiseringsrummet på Konstfack är
ett sådant spännade exempel; ett
rum där man artificiellt kan
skapa sig en uppfattning av
hur ett framtida hus eller
en lokal kommer att låta.
Många arkitekter blir
allt mer intresserade,
inte bara av hur det
ser ut, utan även av
hur det låter. Läs
mer om detta i
vår intervju med
Björn Hellström.

Magnus
Gustafsson
vd på
Akustikmiljö

MEDARBETARE I
Detta nummer
Olle Niklasson är Sveriges ledande musikteknikjournalist. Har arbetat som musiker, kompositör och
producent både i Sverige och utomlands. Nu jobbar han
som journalist och har bland annat varit chefredaktör
på Musikermagasinet. Gillar god mat och har skrivit en
etymologisk kokbok, Lök på laxen.

Sebastian Gustafsson är grafisk formgivare och fotograf
på Akustikmiljö. Han har en naturlig koppling till akustikoch ljudvärlden genom sitt gamla band Union Square
där han spelade gitarr. Brädåkning i Canada är något av
hans specialitet. Kolla in hans bergsfilmer på
youtube.com/user/TheSeabasst.

04 Nyheter
I korthet

lar för bara tio år sedan. Idag ligger kostnaden på mellan 10.000-100.000 dollar
beroende på lokalens storlek och utförande. Källa: San Francisco Chronicle

Pris till kampanjen ”Befria Samtalet”
Akustikmiljö är huvudsponsor till HRF:s kampanj som fått Svenska Akustiska
Sällskapets Ljudpris 2011. Motivationen lyder: ”HRF har genom kampanjen
“Befria samtalet” framgångsrikt uppmärksammat problemen med höga ljudnivåer
i offentliga lokaler och därigenom förbättrat förutsättningarna för en bättre
framtida ljudmiljö till gagn inte bara för hörselskadade utan även för alla andra
besökare.” Ljudpriset har delats ut varje år sedan1993 av Svenska Akustiska Sällskapet (SAS). Priset kan gå till individer, företag, institutioner eller myndigheter
som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en bättre ljudmiljö i Sverige.
På restaurang Comal i Berkely är konstverken på väggarna ljudabsorbenter
med tryck. Bild: Akustikmiljös motsvarighet – PRINT.

Avancerat system ger
perfekt ljudmiljö på restaurang
Meyer Sound i Californien har prövat en ny teknik för att få kontroll över alla ekon
så att man under kvällens lopp kan ställa in vilket sorts ljud man vill ha i olika
delar av en restaurang. Restaurangägaren styr ljudnivåerna med hjälp av en iPad.
Idag är det mycket prat om dålig ljudmiljö berättar John Paluska på restaurangen Comal. Vi ville skapa det perfekta ljudet men märkte att vår målsättning

Riksdagshuset får bättre akustik
Ljudmiljön i riksdagshuset är en utmaning eftersom behoven är så skiftande.
Akustikmiljö har bland annat levererat ljudabsorbenter till entrén för allmänheten i
form av ljuddämpande infotavlor samt dekorativa akustiktavlor med fotomotiv.
– Vi har även arbetat med konferensrummen i den äldre huvudbyggnaden
säger Magnus Gustafsson och fortsätter. I det projektet låg utmaningen i att
kunna erbjuda en varsam lösning och där ljudabsorbenter skulle tas fram i en
exakt NCS-kulör.

var motsägesefull. För vanligen siktar man på en ljudmiljö med dämpat sobert ljud
som passar bra för samtal, eller så vill man skapa en stimmigare barmiljö. Vi ville
ha båda!
Samtidigt ville John inte att det skulle se ut som en inspelningsstudio. Ett sätt
att lösa detta var att använda sig av diskreta ljudabsorbenter som smälter in i
miljön samt absorbenter i form av fototavlor.
Den mer tekniska lösningen omfattar att hela 123 mikrofoner och högtalare
kan spela in ljudet från en sektion av restaurangen, digitalisera och behandla det,
för att sedan skicka ut ”motljud” som minskar eller ökar rymdklangen i en enskild
avdelning. På så sätt kan man höja ljudet i en lugn avdelning och sänka den där
det är för bullrigt.
Det unika med systemet på restaurang Comal är att medarbetarna kan styra
ljudmiljön löpande under kvällen. Just nu tycker jag det fungerar utmärkt att låta
de öppna ytorna få ha högre ljud medan det är lugnare vid borden säger John
Paluska.
Kostar det något? Enligt Meyer Sound kunde det ha handlat om miljontals dol-
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Konferensrummen i Riksdagshuset har fått bättre ljudmiljö. Foto: Janwikifoto

KÄLLA: Hörselskadades riskförbund

procent av befolkningen har tinnitus, något som ställer extra höga
krav på ljudmiljön i våra lokaler.

LJUDMiljö 05
Friends Arena

Vindtunneltestad
totalarena
text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

Den nya nationalarenan (Friends Arena)
är unik i sitt slag för Skandinavien,
byggd för allt mellan motorsport, idrott
och hårdrock, men med bostäder tätt
inpå ställdes också unika krav på
akustiken – till och med ytterbeklädnaden är testad i vindtunnel!

Bild: Eva Hall Berglund, arkitekt och projektkoordinator
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N

är vi kommer ut
i spelargången har vi
först passerat den enorma inomhuslokalgatan,
AIK:s omklädningsrum
och tre sändningsstudior för media.
Nu ska vi bara passera mixed zone
och sen är vi ute.
Det krävs inte mycket fantasi för att
föreställa sig solljuset som slår emot
en och vrålet från 50 000 fans uppe på
läktarna.

Fast nu är vi inte Sveriges fotbollslandslag utan två arkitekter, en journalist, en fotograf och hennes assistent.
Friends Arena är ett halvår från att
vara färdigbyggd, planen består av en
gräslös betongplatta och bara hälften
av gradängernas stolar är på plats.

Beslutet om att bygga den nya Nationalarenan i Solna togs på Svenska
Fotbollförbundet 1 april 2006. Då hade
förberedelserna redan varit igång i ett
par år fast då gällde det en utbyggnad
av Råsundastadion. Håkan Björk,
huvudarkitekt för Friends Arena på
Krook & Tjäder, var en av dem som var
med redan för åtta år sedan, och han
berättar att den ursprungliga planen
föll på att man inte kunde få ekonomi
i projektet.
HB: En arena av den här storleken
måste vara multifunktionell. Den
måste fungera för alla typer av sport
men också stora konserter och andra
events.
Störst i Skandinavien
När Friends Arena är klar kommer den

Arenan måste
fungera för alla
typer av sport men
också stora
konserter och
andra events.
Håkan Björk, huvudarkitekt för Friends
arena på Krook &
Tjäder

att vara störst i Skandinavien – faktum
är att något liknande aldrig tidigare
byggts i Sverige – och Krook & Tjäder
Stockholm är ett litet arkitektkontor
som på egen hand inte hade kunnat
hantera projektet. I programskedet tog
man hjälp av brittiska Populous, med
erfarenhet från stora internationella
arenabyggen, och ett år in i projektet
startade man ett samarbete med Bergs
arkitekter, som bland annat hade ritat
Globen, och den vägen kom Eva Hall
Berglund, arkitekt och projektkoordinator, in i projektet.
EHB: I och med att det är en
multiarena ställs det ytterligare krav
på utrymning, säkerhet, ljud och
tillgänglighet, inte bara när det gäller
publiken utan kanske framförallt för
de som ska jobba med eventen och ha

07

Det är cirka sex månader kvar till invigningen. Än så länge är planen en gräslös
betongplatta och bara hälften av gradängernas stolar är på plats.

Vi har höga krav på ljuddämpning när det gäller
omgivningen och mycket handlar om att få ett
permanent konserttillstånd

tillgång till olika delar av arenan. Det
kan vara scenbyggen för konserter
eller journalister när det är fotboll, och
ibland står de här kraven emot varann
så sammantaget har vi fått ägna otroligt mycket mer tid än för ett vanligt
bostadsprojekt, inte minst gäller det
samordningen.
Tester i vindtunnel
Akustikåtgärderna i arenan är omfattande och inbegriper även exteriören.
Den yttre beklädnaden består av
natureloxerade aluminiumplåtar som
är perforerade och för att vara säkra
på att effekten av vindljudet skulle
vara minimalt testades plåtarna i en
vindtunnel: fyra olika hålstorlekar i
fyra olika mönster tills man kom fram
till en mix av håldiametrar slumpmäs-

sigt stansade ur plåtarna.
Runt arenan planeras en hel stadsdel med bland annat hotell, shoppingcenter och bostäder, och det blev akustikkonsulten Lennart Nilssons första
uppgift att lösa problemet med ljudet
inifrån arenan och ut vilket resulterade i att den del av taket som inte är
öppningsbart är fyllt med absorbenter.
Även om 50 000 sjungande och skrålande fotbollsfans kan låta en del så är
det ändå inget mot en PA-anläggning
och därför kommer taket aldrig att
hållas öppet under konserterna till
skillnad från idrottsevenemangen.
HB: Vi har höga krav på ljuddämpning när det gäller omgivningen
och mycket handlar om att få ett
permanent konserttillstånd. Jag bor i
Vasastan och har hört Metallica klart

En multiarena
ställer ytterligare
krav på utrymning,
säkerhet, ljud och
tillgänglighet.

och tydligt från min balkong när de
spelade på Stadion. Stadion har bara
ett par konserttillstånd per år och
måste söka varje gång. Globen har ett
permanent tillstånd men är en sluten
arena och självklart vill man ha det
här också.
Det finns också andra skäl som talar
för ett stängt tak men där handlar det
om bandens stora ljusriggar som fungerar dåligt i vårt nordiska sommarljus.

Eva Hall Berglund,
arkitekt och projektkoordinator

Rätt efterklangstid
Friends Arena ser stor ut utifrån men
när man kommer in i själva arenan ger
den ett rätt tajt intryck där avsaknaden
av löparbanor runt planen givetvis
hjälper till. Ett problem här har varit
att hitta den rätta efterklangskompromissen. För att få optimalt tryck
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Friends Arena

En detalj. Dörrhandtagen är designade efter arenans form.

glasytorna framför logerna är vinklade 2,4 grader
för att undvika stående ljudvågor.

behöver publikljudet akustiskt svar
från arenan, något som fungerar
kontraproduktivt under en rockkonsert
där banden har artificiell rymd och
efterklang anpassat till musiken de
spelar och till sin ljudanläggning.
EHB: Där är ju Lennart Nilsson en
oerhörd tillgång för när han pratar
akustik räknar han inte bara in det
som gäller byggnorm utan också till
exempel hur musik ska låta och inte
bara för oss lyssnare utan också för de
som står på scen.
Akustik kontra estetik
Vi går upp från våning 1 som är
planen, passerar andra våningen som
ligger under den nedersta läktaren och
innehåller teknik och omklädningsrum, och kommer upp på plan 3, hu-

vudläktaren. Här är det dels högt i tak,
dels helt öppet mot plan och publikplatser och bara hårda betongytor som
kan ställa till fullt kaos om inte ljudet
tas om hand. Runt alla kioskerna har
man dämpat med högeffektiva absorbenter från bla Akustikmiljö som ska
ta hand om ljudet in från arenan och i
taket har man pendlat ned bafflar längs
med huvudfoajén som ska dämpa ljudet
inifrån och ut. Här uppstod också en
diskussion som handlade om effektiv
ljuddämpning kontra estetik.
EHB: Trots att bafflarna hänger på
fel ledd har det blivit väldigt effektivt
samtidigt som de bildar ett undertak
som gör att vi kan behålla mycket av
betongkänslan. Vi har gått runt, fysiskt
på plats, med Lennart Nilsson, för att
hitta en bra kompromiss här.

Arenan måste
fungera för alla
typer av sport men
också för stora
konserter och
andra events.

Ett lyckat samarbete mellan form och
funktion är den långa ölhyllan bakom
den översta stolsraden i gradängen.
EHB: Den började som en idé om
att dämpa luftflöde och ljud inifrån
arenan men efter diskussioner med
Lennart Nilsson kunde vi skapa en
ljuddämpande hylla i hammarglas,
rostfritt och aluminium som inte bara
är snygg, publiken på översta raden
slipper dessutom få en oavsiktlig öl
innanför kragen.

Håkan Björk, huvudarkitekt för Friends
arena på Krook &
Tjäder

Kärlek – en viktig kompetens
Våning 4 har en VIP-foajé för klubbstolsgäster, 7 000 stycken, och ytterligare en våning upp hittar vi alla
logerna bakom ett långt glasparti där
glasytorna är vinklade 2,4 grader för
att undvika stående ljudvågor.
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Akustikmiljö har levererat sina specialprodukter med
infärgat ytskikt i arenans kioskmiljö.

10 LJUDMiljö
Friends Arena

Håkan Björk och Eva Hall Berglund

Det är också först nu när man
kommer upp en bit som man verkligen känner volymen i bygget. Nere
på planen känns det… Håkan Björk
föreslår intimt, vilket kanske är att
ta i när det handlar om en arena som
rymmer 50 000 i sittande publik, men
det känns otvivelaktigt som att man
har lyckats bolla med proportionerna
på ett mycket lyckat sätt.
Det sägs att man måste älska fotboll
för att kunna rita en fotbollsarena.
Eva Hall Berglund medger ett intresse
men vill kanske inte sträcka sig så
långt som till kärlek, men att Håkan
Björk både har den rätta känslan och
intresset är tydligt, från det att han
berättar om den ingjutna AIK-flaggan i
betongplattans mitt till genomgången
av de olika referensobjekten som

man besökte under researcharbetet:
Gelsenkirchen, Emirates, Parken,
Wembley. Han kunde ha berättat om
sina favoritsemestermål.
Falkonerare löser
fågelproblem
Tillbaka på Krook & Tjäders kontor får
vi se ett bildspel över arenabygget. Det
ser ut ungefär som alla andra bildspel
på alla andra arkitektkontor världen
över med ett undantag. Mitt bland alla
datarenderingar dyker helt plötsligt
en bild på en falk upp. Redan innan
Håkan börjar förklara får Eva något
lite konstigt i blicken.
HB: Det kommer in duvor i de här
arenorna som ibland inte hittar ut, och
man vill ju inte skjuta sönder anläggningar som man har plöjt ner miljarder

Man använder
falkonerare för att
ta hand om
problemet med
småfåglar som
inte hittar ut ur
arenan.

i så då tar man hjälp av gammaldags
falkonerare som tar hand om problemet.
Håkan gör en kort paus och skannar
av reaktionerna runt konferensbordet
innan han fortsätter.
HB: Det görs bland annat på Emirates och i Cardiff och funkar hur bra
som helst. Man tömmer arenan ett par
gånger om året. Det är både hållbart
och effektivt. n
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PROJEKT
Friends arena
INVIGS: 27 oktbober 2012
BYGGHERRE: Arenabolaget AB
ENTREPRENÖR: PEAB
Arkitekt: Krook & Tjäder, Bergs, Populous
Akustiker: Lennart Nilsson
TOTALKOSTNAD: 2,8 miljarder kronor

TIPS &
RÅD

SNYGGARE LJUD
Följ oss på facebook

Arkitekterna Krook & Tjäder

Lennart Nilsson är i grunden

jobbar inom arkitekturens alla

teleingenjör, kompletterat med

delar. Allt från den största skalan i

akustiska kurser på KTH, i USA

form av Landskapsarkitektur och

samt på Brüel & Kjaer. Under

Stadsplanering, till byggnadens

sin karriär har han arbetat på

alla attribut med avdelningarna

dåvarande Televerkets akustiska

Arkitektur, Inredningsarkitektur

laboratorium, Sveriges Television

och Produktdesign.

och Brüel & Kjaer. Lennart Nilsson är en av de mest erkända
svenska akustikerna.

KÄLLA: HRF

1,3

miljoner har
hörselnedsättning,
varav ungefär 30
procent använder
hörapparat. De flesta är
vuxenhörselskadade.

VI HJÄLPER TILL
MED TIPS OCH RÅD
I DITT PROJEKT. DU
FÅR KONKRETA
EXEMPEL PÅ HUR
MAN KAN SKAPA
LYCKADE MILJÖER
– AKUSTISKT OCH
VISUELLT.

facebook.com/akustikmiljo

12 Akustikåtgärden
Halmstads Kulturskola

Alla komponenter förtillverkades och montaget tog
knappt en dag. Och Halmstad Kulturskola kunde
snabbt få i gång undervisning i rummet.
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Rätt
klang på
Kulturskolan
text

Sofia Eriksson

foto

Sebastian Gustafsson

Halmstad Kulturskolas gitarrlektioner
krävde en annan akustik än vad
lokalerna i det 80 år gamla stenhuset
kunde erbjuda. Man behövde en
prisvärd, flexibel, okomplicerad och
stilren lösning – och vände sig därför
till Akustikmiljö för att få råd om
lämpliga lösningar och materialval.

G

itarrummet är inte stort om man räknar kvadrat,
bara tolv. Men med en takhöjd på över tre meter, väggar av
sten och betong och med djup fönstersmyg och höga fönster
som reflekterar ljudet, skapades en ljudbild som var allt annat än
optimal för verksamheten, det vill säga att undervisa och spela gitarr
i grupp.
– Akustiken är mycket viktig för oss, säger Dennis Lagerkvist,
it- och teknikansvarig vaktmästare på Halmstad Kulturskola. Den
måste vara anpassad så att tal och musik kan fungera i en behaglig
ljudmiljö utan att leva kvar i rummet för länge. Vid för lång och
jobbig efterklang kan det bli svårt för elever att uppfatta information
och väldigt tröttande för pedagogen i det långa loppet. Som det här
rummet var innan hade det kanske funkat för en person som gillar
att spela med mycket efterklang, men för undervisning med upp till
fem elever hade det helt enkelt inte gått att acceptera.

14 Akustikåtgärden
Halmstads Kulturskola

Man behöver inte kunna så mycket om ljud för att få hjälp av oss. Och vi får många
frågor från förskolor och skolor berättar Andreas Hultfeldt på Akustikmiljö.

Vi befinner oss på St Olof, en av de lokaler där Halmstad
Kulturskola bedriver sin kommunala undervisning inom musik, film,
drama och dans. Det är ett anrikt hus från 1930-talet som tidigare
varit tuberkuloshem, tandläkarmottagning och skola. I de smala korridorerna med högt i tak ekar plink från gitarr och piano. Just till de
här lokalerna har man dock förlagt de lite tystare lektionerna – starka
instrument som slagverk, elgitarr och blås klarar inte akustiken av.
Men även för gitarr, piano, flöjt, musikterapi, körsång och bild krävs
rätt ljudmiljö.
– Huset är jättefint och är en kreativ miljö att vara i. Men det märks
direkt på både barn och lärare när ljudet inte är bra. I bildsalen till
exempel skedde undervisning i fyra år utan akustikreglering. Det var
jobbigt för alla, lärarna var förtvivlade, undervisningen blev lidande
och jag tror inte att barnen var så kreativa. Det var en stressig, högljudd miljö där ingen mådde bra, säger Dennis Lagerkvist.
Akustikmiljö har de senaste två åren levererat lösningar till flera olika
rum i huset – ett större rum på vinden för stråk och sång, personalens
köksutrymme och just bildsalen, som efter att ha fått diskreta ljudab-

sorbenter med luftspalt i taket blev ett helt annat rum att vistas i.
– Vi vill ju ge barnen en lugn och avstressande miljö att vara kreativa i, och jag tycker att man särskilt känner det i det här rummet nu,
säger Dennis Lagerkvist.
Och är man en nöjd kund är det klart att man fortsätter med
samma leverantör. Så Akustikmiljö kontaktades igen i vintras för att
lösa problemet med det lite för högljudda gitarrummet. Andreas Hultfeldt från Akustikmiljö kom dit och inspekterade.
– Rummet var hemskt. Det hade en alldeles för lång efterklang för
musikutbildning och behövde lugnas ner, förklarar han, när han nu
är på återbesök i det åtgärdade rummet. Betongen förstärker klangen,
och det kan ju vara bra i vissa musiksammanhang, men här behövdes
den rundas av så att man skulle orka vara i rummet över huvud taget.
Han ställer sig och pratar rätt in i ett av hörnen för att visa hur ljudtrycket är som starkast där, och pekar och visar hur det i ett sådant
här litet rum blir en ganska stor andel hörn och takvägg-vinklar.
– Samtidigt kan man inte montera upp hur mycket absorbenter som
helst, för då blir ljudet för torrt.

15

Vi vill ju ge barnen en lugn och avstressande miljö att vara kreativa i, och jag tycker att
man särskilt känner det i det här rummet nu, säger Dennis Lagerkvist.

Så dämpades ljudet i gitarrummet på St Olof

LÄTT

Double

Collage

KULÖRER

LÄTT ljudabsorbent i taket med
luftspalt. Fastsatta med byglar, vilket
innebär att plattorna kan flyttas
utan att någon större åverkan görs.
Dessutom påverkas inte existerande
ventilation eller belysning.

DOUBLE ljudabsorbent i snedställt
diagonalmontage längs takets ena
sida. Dämpar lågfrekvent ljud
effektivt.

COLLAGE 50 mm tjock ljudabsorberande skiva som också fungerar som
anslagstavla.

Plattorna i taket linjerades med belysning, och kulör på både infästningar
och absorbenter stämmer överens med
rummet i övrigt.

16 Akustikåtgärden
Halmstads Kulturskola

Huset är från 1930-talet och har tidigare varit tuberkuloshem,
tandläkarmottagning och skola.

Dennis Lagerkvist är en ovanligt kunnig beställare, så diskussionen
går vidare om burkigt ljud, basdämpning och hur efterklangstiden
påverkas av mängden ljudabsorbenter.
– Men man behöver inte kunna så mycket om ljud för att få hjälp av
oss. Vi har till exempel många frågor från förskolor och skolor, och då
handlar det ju om att de som vistas i lokalen ska berätta hur de upplever det, och så ska vi hitta en lösning, säger Andreas Hultfeldt.
Vad gäller gitarrummet så gick det ganska lätt att komma
fram till vad som behövde göras för att få rätt ljudbild. Men Kulturskolan hade några andra krav också. Lösningen skulle vara prisvärd
på grund av begränsad budget för lokalanpassningar. Dessutom skulle
den vara flexibel, eftersom rummet kanske i framtiden kan komma
att användas till något annat. Och, inte minst viktigt: lösningen skulle
passa rummets stil.
– Det blev ett paket bestående av absorbenter fördelat på tak och
vägg, säger Andreas Hultfeldt. I taket sattes absorbenter som linjerade
med armaturerna och på väggarna sattes ljuddämpande 50 mm tjocka
anslagstavlor i samma färg som väggen.

I det här ganska okomplicerade uppdraget rekommenderade Akustikmiljö lämpligt materialval och montageföretag. Alla komponenter
förtillverkades och montaget tog knappt en dag. Och Halmstad Kulturskola kunde snabbt få i gång undervisning i rummet.
– Gitarrläraren är väldigt nöjd, säger Dennis Lagerkvist. Man kan
tycka att det är en liten förändring för egentligen syns knappt någonting i rummet, men upplevelsen av musiken blir helt annorlunda. Och
det ger ju bättre kvalitet på undervisningen – och duktigare barn. n
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18 Akustik tipsar
Ljudet omkring oss
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LJUD som påverkar
Ljud påverkar oss både intellektuellt och känslomässigt. Här är
sju ljudobservationer du kanske känner igen?

2

Ringsignaler

Någras skräck, andras förtjusning. Många tycker
det är praktiskt med en ovanlig ringsignal så
att man hör att det är den egna telefonen som
ringer. Signalen är också en personlig accessoar.
Såhär ser TopTenReviews lista ut över de mest
populära signalerna.

1

Ljudminnet är starkt

Vi människor känner igen en otrolig mängd olika ljudbilder. Som på P3:s program
där folk kan känna igen låtar efter att ha lyssnat på ett intro en kort sekund. Ljuden
försätter oss i olika känslolägen. I reportaget om Björn Hellström kan du läsa om
ett experiment där deltagare fick sova till ljudet av havsbrus. Efteråt berättade man
om en god sömn med drömmar om segling, sommarställen, etc. Vad deltagarna inte
visste var att hälften av dem hade sovit till trafikbrus!

5

Fågelkvitter

Vi människor är likt alla däggdjur lugnade av fågelkvitter. Orsaken tros vara att vi
har en nedärvd kunskap om att fågelkvittret betyder att det inte finns några rovdjur i
närheten. Och att man därför kan slappna av.
På tunnelbanan i Newcastle har man på prov spelat fågelkvitter från bland annat
koltrast och storspov i högtalarsystemet. Fåglarna är lokalpatriotiskt nog från just
nordöstra England och man kallar kampanjen för ”Wake up to birds”.

1. Vibrationsläge (okej, inget riktigt ljud) 2. Star
Wars 3. Nokia Real Tone 4. Get Low, Lil’ John
5. Exorcist Theme (Tubular Bells) 6. Super
Mario Brothers 7. South Park, röstklipp 8. OMG,
Usher 9. Crazy Frog 10. Pick Up Yo Phone,
Mr. T
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4

Signalljud

Ibland kan ny teknik ställa till problem. På en del
moderna parkeringsautomater försvann printerljudet i samband med bytet till helt tystgående
bläckstråleskrivare. Under den korta stunden
innan kvittot kommer fram uppstod ett tvivel om
maskinen fungerade. På nyare typer av
P-automater har man därför lagt till ett konstgjort
printerljud för ljudfeedbackens skull.

3

Sköna ljud

I handgjorda engelska skor som kostar en förmögenhet knarrar lädret. Traditionalister hävdar att det inte är ett fel, utan snarare en funktion som signalerar kvalitet i
arbete och material. För dig som vill smyga fram utan knarr och hårda klackar finns
Chukka boots från den kungliga hovleverantören Loake Shoemakers.

7

Tystnad

Glöm inte att tystnaden också är ett ljud! Bullerfria
miljöer gör oss mer utvilade och kreativa, något
som inte minst är bra i skolan. Bilden visar Akustikmiljös ljudabsorberande anslagstavla COLLAGE.
Anslagstavlan monteras ofta i barns huvudhöjd
vilket sänker ljudet på deras skratt och rop.

6

Jämn volym

Sprid ljudet jämnt i lokalen så att du är omgiven av en lagom ljudnivå. Då slipper
du höja volymen till max i köket för att det ska höras i vardagsrummet. Det finns
flera lösningar för att strömma musik, allt från Sonos, Bang & Olufsen till enklare
lösningar så som Airtunes från Apple (bild).

20 Profilen
Björn Hellström
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Professor
i pionjärgärning
text

Olle Niklasson foto Sara Arnald

Det står akustiker på visitkortet, själv kallar han sig
hellre akustisk designer, men ska man försöka omfatta
hela Björn Hellströms verksamhetsfält känns vandrande
forskningsprojekt närmast.

F

ör helvete, köp inte en oboe,
du kommer att bli dum i huvet!. Dror
Feiler, numera riksbekant konstnär, varnade en sextonårig Björn
Hellström som precis hade beställt en oboe på
Musikbörsen i Linköping. ”Köp en basklarinett istället.”
Ingen vet hur det hade gått om Björn köpt den
där oboen. Själv duckar han frågan genom
att hävda att hans enda begåvning ligger i
att han omger sig med begåvade människor.
Hursomhelst, oboen avbeställdes till förmån
för en basklarinett, och på sätt och vis blev
den nyckeln till Björns entré i ljudvärlden.
Fast utan Frank Zappas musik hade det
kanske inte hänt. Här öppnades dörren till
både konstmusik och improvisationsmusik.
Precis som att kretsen runt pianisten Sten
Sandell var fröet till Fontana Mix, en John
Cage-inspirerad trio där Björn spelade flöjt
och basklarinett. Det i sin tur ledde till

Stockholmsflytt och studier på Fylkingen,
föreningen för nutida musik. Och innan Björn
sedan hann söka till Musikaliska Akademin blev han erbjuden att spela med Bitter
Funeral Beer Band, ett world music-storband
lett av Bengt Berger, där den världsberömde
trumpetaren Don Cherry ingick under en
period. Helt plötsligt var Björn Hellström
professionell musiker.
Det fortsatte med Bolon Bata, ett annat
sällskap i improvisationsmusikens utmarker,
och ett par år senare kapellmästarskap på
Stockholms Stadsteater. Men när 80-talet
led mot sitt slut hade klimatet för musik som
krävde lite mer av både utövare och lyssnare
blivit allt kärvare samtidigt som Björn började
närma sig trettiostrecket.
– Jag blev musiker utan att ha haft det som
målsättning. Nu kände jag att jag borde göra
ett val. För första gången i livet.
Av någon anledning blev det arkitektur.

– Jag kände ingen arkitekt, vi hade ingen
i släkten, men jag var intresserad av minimalism och hade undersökt hur den såg ut
både i konsten och arkitekturen. Vad jag inte
insåg var graden av nepotism: arkitekter är
gifta med andra arkitekter vars föräldrar är
arkitekter.
Det var inte den enda felkalkyleringen han
gjorde.
– Jag tänkte att det skulle bli skönt att
slippa bli bedömd eftersom man blev det hela
tiden som musiker. Jag insåg snabbt att det
nästan var ännu värre inom arkitekturen.
Men jag var i alla fall förberedd.
Tredje året på Arkitektskolan fick
studenterna en uppgift som hette ”En plats”.
Björn valde Slussen. Det slog honom att det
kanske skulle gå att kombinera arkitekturen
med det han kunde om musik, framförallt
grafisk notation som han hade sysslat en hel
del med.

22 Profilen
Björn Hellström
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Auraliseringsrummet på Konstfack. Ordet står för
örats motsvarighet till ögats visualisering. Här gör man
simuleringar av hur olika rum och miljöer uppträder
akustiskt. Ljudet spelas upp i ett niokanaligt surroundsystem
vilket ger en helt tredimensionell rumslig upplevelse.
Akustikmiljö har varit en av huvudsponsorerna.

24 Profilen
Björn Hellström

– Jag började notera stadsljuden runt Slussen och med det som underlag byggde jag
tredimensionella modeller som representerade stadsljuden. Det blev sex-åtta skulpturer
längs hela Söder Mälarstrand ända bort till
Västerbron.
När Björn var färdig arkitekt befann
sig nittiotalet mitt i lågkonjunkturen och
Björn fick inget jobb, faktiskt inte ens en praktikplats, men två professorer som hade gillat
Slussenprojektet uppmuntrade honom och
fick honom att börja forska.
– Det tog mig tre år att släppa arkitektur
som fasta former och istället se det som ett
dynamiskt element. Som musik.
Alla forskare är beroende av anslag och
stipendier men i det nya ämnesmellanrummet
Björn Hellström karvat ut åt sig själv var det
långt från klart var pengarna skulle komma
från.
– Arkitekterna sa att jag skulle söka pengar
hos musikerna och musikerna sa att jag skulle

söka pengar hos arkitekterna.
Inte förrän 1998 på Cresson-institutet i
Grenoble hade Björn hittat en institution där
kombinationen ljud och arkitektur inte bara
var accepterad utan också vetenskap.
När doktorsavhandlingen var klar 2003 var
Björn Hellström etablerad i forskarsamhället
men hans forskning och expertis fortfarande
bara en något mindre vit fläck på arkitekturkartan. Hans titel är idag professor på
Konstfack, men vilket är hans yrke? Björn blir
tyst en lång stund.
– …jaaa, det vete fan. Akustisk designer.
Jag tror det i alla fall.
På morgonen innan intervjun har Björn
Hellström precis lämnat in ett manus till en
bok om kontorslandskap. Initiativet kom från
Arkus, en stiftelse för forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad, som bad Björn göra
en litteraturöversikt över vad som skrivits om
kontorslandskap för arkitekter.

– Noll, blev resultatet. Det enda som finns
är skrivet av akustiker för akustiker.
Björn började själv studera kontorslandskapet
och bestämde sig för att först bena upp det
i ett antal olika aspekter: rumsliga, sociala,
rörelseaspekter, integration och kommunikation. Han kom fram till att kontorslandskapet lika mycket är ett socialt torg som en
arbetsplats.
– Det jag tittar mest på nu är hur folk rör
sig, som till exempel ”hur många måste jag
passera innan jag kommer till min plats?”,
det vill säga hur många riskerar jag att störa,
och detta kopplar jag sen till arbetsplatsens
funktion.
Fokus hamnar mer på aktionen i rummet än
rummets rent fysiska egenskaper. Först i sista
hand tittar Björn på om man behöver skärmar
eller var man lägger gångmattor.
– Gångmattor är bra för de dämpar inte
bara stegljud utan gör också att man kan
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Mer eco,
mindre eko!
EcoSUND® är Akustikmiljös
unika kärnmaterial för
miljövänliga ljudabsorbenter.

Björn
hellström
Ålder: 52
BOR: Södermalm, Stockholm
YRKE: Professor och akustisk designer
Favoritljud: Västerbron på kvällen; John Coltrane
Fritidsintressen: Flanera i staden och i skogen

Miljövänlig

Inga farliga fibrer

EcoSUND® är tillverkad av
återvunna PET-flaskor 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
styra människors rörelsemönster i ett rum.
Boken är inget ställningstagande för eller
emot men Björn är övertygad om att vi
kommer att få leva med kontorslandskapen.
Kunskap produceras inte längre i avskildhet.
– Vi kommer att tvingas ut i ett socialt forum av det ena eller andra slaget och det jag
har kommit fram till är att kontorslandkapet
inte ska vara tyst, då är det inget landskap
längre, men det ska finnas tysta rum och man
ska akustiskt ta hand om problemen så att
kontorslandkapen fungerar.
Vi sitter i Konstfacks ljuddesignlabb.
Det som sker här kallas auralisering vilket
är örats motsvarighet till ögats visualisering.
Här gör man simuleringar av hur olika rum
och miljöer uppträder akustiskt. Till skillnad
från en vanlig ljudstudio som har en optimal
lyssningsposition, en så kallad sweet spot,
är rummet konstruerat så att åtta personer i
varsin biografstol har den bästa lyssningspositionen. Ljudet spelas upp i ett niokanaligt

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

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

Auraliseringsrummet rymmer åtta personer i varsin biografstol. Björn menar att man
nu är nära en perfekt simuleringsmiljö, bara vibratorer i biografstolarna saknas.

surroundsystem så man får den rumsliga
upplevelsen helt tredimensionell. Högtalarna
är också placerade runt om och i alla väderstreck och åtminstone dubbelt så många som
antalet kanaler.
Trogen sin multisinnesfilosofi är rummet inte
begränsat till lyssnandet för Björn.
– Jag har börjat se rummet som en estetisk
maskin. Det ger en bild av vad ljudet gör som
man inte får någon annanstans.
Rummet används dels för studenternas forskningsprojekt men också för arkitektkontor eller företag som kommer utifrån och vill göra
en rumssimulering. Har man geometrin på
rummet och materialen lägger man i studion
till en ljudkälla som motsvarar den tänkta
funktionen – präst, kontorspersonal eller fotbollspublik – och sen kan man både se rummet och höra hur det låter. Björns ambition är
också att undvika allt fackspråk i rummet.
– Vi frågar rakt på: Hur låter det? Och
svaret kan bli: Inte så jävla bra. Alla är ju lika
bra lyssnare och alla har sina referenser och
det är det vi försöker utgå från.
Studion började byggas för fem år sedan och
Akustikmiljö har varit en av huvudsponsorerna för både detta rum samt den nya studion
som byggts i år. Björn tror att man snart är
så nära man kan komma en perfekt simuleringsmiljö sånär som på en sak: vibratorer i
biografstolarna. Men det kommer.
Björn Hellströms arbetstid delas
mellan Konstfack och Tyréns, ett företag inom
samhällsbyggarsektorn, men hos båda sysslar

han mycket med frågor om hur ljud påverkar
oss. Och att vi är lättmanipulerade beskriver
Björn med ett experiment där deltagarna fick
sova till ljudet av havsbrus. När de intervjuades efteråt intygade deltagarna hur bra de
sovit, hur rofyllt det var och många berättade
att de hade fått associationer till segling,
sina sommarställen och mycket annat. Vad
deltagarna inte visste var att hälften av dem
hade sovit till trafikbrus. Trots det berättade
alla samma historia.
Muzak är ett välbekant sätt att manipulera
med hjälp av musik, först använt under trettiotalet för att lugna nervösa hisspassagerare
i USA, men som sedan spreds till hotell,
restauranger och varuhus där man märkte
att kunderna stannade längre och handlade
mer om man spelade musik i bakgrunden.
Idag är varuhus och butiker fyllda med musik
som inte bara ska få oss att shoppa mer utan
också vara varumärkesförstärkande. Björns
åsikt är att man knappast kommit längre än
på 30-talet.
– Det är förvånansvärt primitivt. Man
skulle kunna göra betydligt mer av manipulationen genom att arbeta med zoner i butiken
istället för att bara dränka hela rummet i
samma ljud.
Björn är också övertygad om att man kan
påverka mer hållbart med soundscapes eller
ljudlandskap eftersom vi inte tröttnar på det
lika lätt som på musik. Han tar installationen
i Gallerian vid Sergels Torg, som han gjorde
som en del av Urban Sound Institute, som
exempel.

– Vi märkte att folk valde att koppla av
under kristallkronan, mammor satte sig ned
och ammade, det blev en privat plats i ett
stort offentligt rum, men poängen var att
ingen egentligen hade märkt att det fanns ett
ljud där.
Fenomenet kallas Informational attentional
masking och innebär att ljudet maskar de omgivande ljuden samtidigt som det lägger till
en kvalitet. Björn har gått vidare med experimentet och installerat ljud runt Mariatorget
enligt samma princip, att försöka maska bort
trafikbullret från Hornsgatan.
– Det man märker också på Mariatorget är
att ju längre man står där desto mer märker
man ljudinstallationen så på nåt sätt förändras också lyssnandet över tid.
Och om man kan säga att Björn Hellström själv är ett levande forskningsprojekt
som upptäcker nya saker för varje ny installation så menar han att medvetenheten om ljud
och ljuds påverkan hos arkitekter och stadsplanerare är mycket bristfällig. Han ser lite
uppgiven ut när han ska beskriva situationen.
– Tyvärr tror arkitekter att de själva kan
lösa alla problem i världen på egen hand istället för att ringa nån som faktiskt vet.
Men det finns glädjande nog ett större
intresse bland yngre arkitekt- och designstudenter och han tycker sig se att intresset
sprider sig också i allt vidare vattenringar.
– Vi får massor med förfrågningar. Förra
veckan hade vi folk här från Indien, nästa
vecka kommer en grupp från Australien, så
visst rör det på sig. n
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Tips och råd om snyggare ljud

Fråga oss om akustik
Restaurang med liveuppträdanden – hur får vi bra ljud?
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

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

Björn melander
Specialområde: Akustik
Epost: bjorn@akustikmiljo.se
Telefon: 0706-89 29 80
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Kan EcoSund användas som
utomhusabsorbent, exempelvis
under en balkong?

Vanligaste orsaken är hårda reflekterande ytor som gör

en luftgenomsläpplig, mikroperforerad nonwoven som

att ljudet studsar runt i lokalen med en simmig ljudmiljö

är formstabil och inte påverkas av fukt. Den är enkel att

som följd. Några generella tips:

klamra upp på reglarna och levereras på 700 eller 1275

Ja, det går alldeles utmärkt. EcoSund klarar denna typ

• montera ljudabsorbenter i taket

mm breda rullar. /Patric

av miljö bra eftersom materialet varken möglar, ruttnar
eller angrips av djur eller insekter. EcoSund är dessutom

• montera ljudabsorbenter på lediga väggytor intill
matplatserna så att de täcker ned till öronhöjd

formstabilt och har en bra mekanisk hållfasthet.

• montera skrapfria stolstassar

/Andreas

• om du spelar musik, fundera på om musikvalet
verkligen bidrar till att skapa en inbjudande atmosfär?
Vilken ljudnivå är bra? Och går det att rikta ljudet så
att olika ljudzoner skapas? /Björn

I vår restaurang har vi ibland liveuppträdande. ljudet blir inte bra.
Ljudteknikern säger att lokalen är
knepig. Vad finns att göra?

Hur kan ytskikten sitta fast på
era produkter om inget lim eller
kemiska bindemedel används?
Alla ytskikt värmelaminerar vi direkt på våra absorbenter. En mikroskopiskt tunn film, som är gjord av samma
material som själva absorbenten, smälts samman med
det valda ytskiktet och det absorberande materialet.
Fördelen med detta är att ytskiktet alltid sitter ordentligt

väggar och tak som inte dämpats på ett effektivt sätt. Är

Jag har fått uppdraget att
förbättra akustiken i några
klassrum på en skola. Vad ska jag
tänka på?

scenpodiet byggt av lätta material och saknar ljudab-

I en undervisningsmiljö är det viktigt att rummet kan

sorption i hålrummet blir konstruktionen en gigantisk

återge en god taluppfattbarhet. För att åstadkomma

resonanslåda vilket ytterligare försvårar för ljudtekni-

detta behöver vi tillföra bredbandiga klass-A ljudab-

kern att åstadkomma ett bra ljud ut. Lösningen är att

sorbenter i såväl tak som på väggar. På så vis dämpas

tillsammans med en akustiker se över lokalens behov

ljudreflexerna över ett brett frekvensområde och

av ljudabsorption och tillföra rätt mängd på rätt ställen,

efterklangstiden kortas ned i rummet. Det innebär att de

något som förutom ett bättre liveljud även ger en mer

lägre frekvenserna (vokalerna) inte maskerar de för tal-

Vi behöver förbättra akustikmiljön
i vår matsal men vi vill inte montera
något innertak eftersom taket är
valvformat – något vi gärna vill
bevara. Finns det någon annan
lösning istället för nedpendlat
undertak?

trivsam ljudmiljö i restaurangen. /Björn

uppfattbarheten så viktiga konsonanterna, vilket annars

En bra lösning är ljudabsorberande ”moln” som hängs

sker om för tunna absorbenter används. /Ann-Catrin

ned från taket med transparenta linor eller tunn wire.

De flesta restauranger har just det problem du beskriver.
Vanligaste orsaken är störande ljudreflexer från golv,

Jag undrar om det finns några
generella akustiktips för att
förbättra ljudmiljön just för
restauranger?

fixerat mot absorbenten oavsett luftfuktighet i lokalen.
/Patric

Dessa moln kan vi figursåga i alla möjliga former enligt

Tyvärr har många restauranger en dålig ljudmiljö vilket

Vi kommer att bygga en platsbyggd
akustikvägg med spaltpanel och
undrar vad ni rekommenderar för
tyg bakom panelen?

naturligtvis påverkar både gäster och personal negativt.

Akustikduk är framtagen just för detta ändamål och är

kundens önskemål. Vi kan även göra ursparningar för
tex. belysningsarmaturer om det behövs. /Andreas

collage
Akustisk anslagstavla

