Ljudlandskap
av Cecilia Holm

Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och doktorand vid SLU, Alnarp. Han har en bakgrund
inom musiken och har också studerat musikvetenskap och ljudkonst.

I den grusade ytan hörs knastret av varje steg. Ljudet skapar förankring
i landskapet runt omkring och fördjupar kontakten med omgivningen.

fakta
Ljudstigen i Värdens Park skapades av
landskapsarkitekterna Ulf Rehnström från
Landskapsgruppen och Per Hedfors från SLU.

Värdens Park i Göteborg: Gräsmattorna böljar likt havets vågor i parken med havet som tema.

I sittbrunnarna finns sensorer och högtalare.
Ljudet spelas upp när besökarna passerar.
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Valen vaknar till liv i Värdens Park.
Det visuella förstärks av ljudinstallationen.

Ljudlandskap
av Cecilia Holm
Humlors surrande och vågornas kluckande mot stranden.
Vindens sus i darrande asplöv. Det är sommarens ljud. Men fortsätter vi att
lyssna till omgivningens ljud när vi återvänder till vardagen? Hur låter din stad?

Planera för
ljudupplevelser
L

judet i landskapet är Gunnar Cerwéns
forskningsområde vid avdelningen för
landskapsarkitektur vid SLU Alnarp. Ofta är
ingångarna till landskapsarkitekturen visuella,
det vi med ögat kan se och uppleva. Växter, former och
rumslighet är välkända begrepp. Men mer abstrakta områ
den som ljus och ljud är inte lika utforskade. Vi upplever
platser med flera sinnen, och Gunnar Cerwén undersöker
hur det auditiva kan påverka upplevelsen av en plats.
– Tanken är inte att istället fokusera på ljud, utan
snarare undersöka ämnet utifrån ljud för att på så sätt öka
förståelsen för helheten. I framtiden tror jag att vi kommer
att behöva gå in med en bredare ingång till planering, där
samtliga sinnen beaktas.

Variation och kontrast
SLU har tillsammans med Gatukontoret i Malmö Stad,
Ramböll och Movium gjort en pilotstudie på St Knuts torg
i Malmö, för att undersöka om och/eller hur ljudmiljön
påverkar oss. Den hårt trafikerade Amiralsgatan går förbi
torget och bidrar till ett högt trafikbrus.
En tillfällig installation i form av ett bersåliknande
rum av växtklädda väggar placerades mot den trafikerade
vägen. I rummet placerades sex högtalare, som tillförde
ljud till rummet såsom fågelkvitter och porlande vatten.
I anslutning till installationen gjordes en undersökning,
där besökare fick svara på frågor om hur de upplevde
ljudinstallationen.

Tillsatt ljud uppskattat
Som en orkester
Planering för ljud är inte nytt men tidigare har det handlat
mycket om buller, decibel och olika sätt att skärma av och
skydda oss från ljud. Dock har den estetiska och känslo
mässiga upplevelsen av platsen då ofta glömts bort. Ett nytt
tänk kring ljudfrågor är därför under utveckling. Nu ska
ljudkvalitet lyftas som centralt och det blir därför viktigt
hur man med kunskap och nyfikenhet kan planera för
intressanta ljudupplevelser i landskapet.
– Om man tänker sig staden som en orkester, före
slår Gunnar Cerwén, då är stadsplaneraren i viss mån
kompositör. Dessutom är vi alla musiker i orkestern – bara
genom att till exempel samtala med någon eller gå en sväng
på grusgången i parken bidrar vi med våra ljud.
Att planera för ljud handlar lite förenklat om att ta bort
eller lägga till. Genom att använda skärmar, mjuka material
eller begränsa vissa funktioner tar man bort ljud. Växter,
vatten, högtalare och grus är exempel på vad man kan lägga
till för att forma ett önskat ljudlandskap.

I jämförelsestudien fick besökarna först lyssna på ljudmiljön
utanför bersån och svara på frågor om hur de uppfattade
den. Sedan fick de gå in i bersån och svara på liknande
frågor om hur de uppfattade ljudmiljön med skärmeffekten.
Därefter spelades högtalarljudet upp, och nya liknande
frågor fick besvaras. Resultatet blev att besökarna tyckte att
ljudmiljön var bättre där inne, med det tillsatta högtalar
ljudet. Trots att det var artificiellt.
I sitt examensarbete En känsla av ljud. Den subtila och
platsanpassade ljudinstallationen som en del av uterummet
reflekterar Gunnar Cerwén över hur högtalartekniken skulle
kunna appliceras i stadsrummet. Han föreslår att högtalarna
exempelvis kan fästas vid lyktstolpar. Elektroniken finns där
redan, på dessa artificiella element i stadsbilden. Det blir då
så tydligt hur vi vant oss vid det tillförda ljuset, medan det
tillförda ljudet ännu är i sin linda.

Maskering
Busshållsplatsen Södervärn i Malmö är en knutpunkt för
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Ljudlandskap
av Cecilia Holm

Ljudinstallationen vid St Knuts torg i Malmö: Bersån är byggd av
växtklädda skärmar.

Södervärn i Malmö: Lindalléerna skapar rumskänsla och fontänernas ljudliga
vattenspel tar över ljudet från den omgivande busstrafiken.

många bussar. Den ligger vid en stor korsning av
vältrafikerade trafikleder. Det är en ljudintensiv
plats.
Här har gatukontoret skapat ett väntrum i det fria. Flera
fontäner på rad ger ett ganska högt ljud, men vattenljudet
upplevs som rogivande och de som väntar på bussen sätter
sig på bänkarna. Formklippta lindar ger rumslighets
formation till platsen. Tempot är lugnare här. Om man
sitter på rätt avstånd från fontänen täcker fontänljudet över
bussljuden, så att man får en helt annan typ av information.
Fontänljuden skapar ett rum av ljud.

Poseidon, förankrar området i hamnstaden Göteborg.
Ljudet f örstärker närvaron på platsen, blicken förirrar sig
inte vidare ut mot den omgivande trafiken, utan vi landar i
parken.

Till viss nivå

Den gröna staden

Ska man verkligen lägga till mera ljud när där redan är en
hög nivå?
– Genom att tillföra en annan typ av brus, av ett slag vi
uppfattar som positivt, fungerar det, säger Gunnar Cerwén.
Upp till en viss nivå, alltför höga ljudnivåer är skadliga,
oavsett källan.
– Vid alltför starka ljudnivåer kanske man inte ska jobba
på det här sättet. Men just här verkar det fungera. Det är
mycket som händer på den här platsen, men vattenljudet
bygger upp ett rum där man kan glömma allt det som är
runt omkring och ta en paus. Ljudnivån är högre med
fontäner än utan, ändå uppfattas platsen lugnare.
Vattnet för också med sig en annan luftfuktighet och
klimat, som bidrar till upplevelsen av platsen.

Ljudvågorna som träffar en yta kan absorberas, gå igenom
eller reflekteras. Organisk och levande lucker jord inne
håller mycket porositet som absorberar ljud. Den gröna
staden är en tystare stad. Växternas behov av den goda
jorden ger staden en mjukare ljudbild.
Vad är då viktigt i upplevelsen av ljud?
– Nivåer, men det är inte bara de som är viktiga.
Situationer är viktiga, vad man förväntar sig. Det kan variera
från person till person och från en situation till en annan.
Ett ljud kan vara störande i en situation men fantastiskt i
en annan. Sedan tror jag att variation är en viktig aspekt:
om det bara fanns en motorväg i hela världen, så hade det
förmodligen varit en ganska häftig upplevelse.

Om man tänker sig staden
som en orkester då är
stadsplaneraren i viss mån
kompositör”

Källan viktig
Förstärkning
I Göteborg ligger Värdens Park. Här böljar gräsmattorna likt
havets vågor, såsom temat är för parken. Vi ser inget hav,
men plötsligt hör vi ångbåtarna, måsarna, hamnens ljud
och valen som vaknar till liv.
Sensorer känner av när vi går förbi och ljudet från
högtalare i sittbrunnar förstärker platsen. Den böljande
marken blir havet som rullar, och värden, bostadsföretaget
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– Det är kanske så att det är för mycket av vissa ljud, s narare
än att de är negativa ljud. Trafikljudet är e gentligen väldigt
likt havsbrus och lövsus i sin uppbyggnad och karaktär.
Ljudets källa är viktig. Och sedan är det viktigt att ljudet
stämmer överens med det vi förväntar oss.
– Ljud påverkar oss, men ofta utan att vi tänker på
det, i bakgrunden. Kanske är det så, att den bästa ljud
installationen är den som man inte märker. •

