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Lagstiftning, forskning och planering kring ljudfrågorna måste underbyggas av
betydligt mer mångfacetterade förhållningssätt till stad och ljud, än de som återfinns i de riktvärden för trafikbuller som riksdagen antog 1997. Boverkets förslag
till skärpning av riktvärdena kan innebära att Stockholm inte klarar målet på
20.000 nya bostäder, menar Björn Hellström och Catharina Dyrssen.
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bör därför fråga sig varför det är så bråttom

att ljud och ljudrum, just genom sin föränderlig-

med att leverera förslag om hur bullerriktvärden

het och sina överskridningar av visuella och

bör tillämpas då det uppenbarligen saknas

materiella gränser, också utgör en fruktbar

relevant kunskap.

ingång till förståelse av den nutida staden i
vidare bemärkelse.

Vi råder därför regeringen och Boverket att
ifrågasätta bullerriktvärdena. Istället bör man
anlägga ett helhetsperspektiv på ljudproblematiken. Vi vill att man klargör att stadens ljud inte
ensidigt kan tolkas och regleras utifrån decibelvärden, utan att de offentliga och privata ljudrummen är centrala för hur vi tolkar och uppfattar den fysiska miljön. I ett sådant perspektiv
behöver en plats som “låter bra” inte nödvändigtvis vara tyst, utan snarare handlar det om
en plats vars ljudmiljö som blir begriplig genom
att ljuden ger stöd åt de verksamheter som där
äger rum. I nästa steg bör berörda myndigheter
tillsammans med bland andra stadsplanerare
och arkitekter diskutera ljudformgivning på ett
professionellt plan, på samma sätt som man
under senare år börjat diskutera ljussättning av
den fysiska miljön. Man skulle rent av – som i
en nyanserad variant av Luigi Russolos bullermanifest från 1913 – kunna tillsätta akustiska
stadsplanerare.
Björn Hellström, tekn. dr., arkitekt, akustisk
designer, Konstfack
Catharina Dyrssen, arkitekt och musikvetare,
docent Chalmers Arkitektur
Artikelförfattarna är också verksamma i Urban
Sound Institute (USIT), som fr.o.m. januari
2005 kommer att bedriva ett konstnärligt FoUprojekt i ämnet ljud och stad, tillsammans med
två tonsättare vid Musikhögskolan i Göteborg
samt en akustiker. Projektet är finansierat av
Vetenskapsrådet.

