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FÖRORD

 “Noise pollution results when man does not listen carefully.
  Noises are the sounds we have learned to ignore.” 
   - R. Murray Schafer

Detta citat från R. Murray Schafers bok The Tuning of the World 
beskriver dagens ljudlandskap på ett mycket träffande vis. Det vi 
idag allmänt kallar för buller är i grund och botten ljud som vi slutat 
lyssna till. Jag är personligen emot användandet av begreppet 
buller, då buller uppstår i åhörarens öra likt konst uppstår i 
betraktarens öga. Jag kommer därför i detta arbete föreslå 
alternativa begrepp för beskrivning av stadens ljudlandskap.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Nyström som 
med konstruktiv kritik höjt min prestation. Ett lika stort tack riktas till 
min far Bo Gadman som ställt upp som kontrollperson under 
inventeringen av Växjö samt min mor Lisbeth Nilsson för allt stöd. 
Slutligen vill jag rikta ett tack till Anna Hjalmarsson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör för Växjö kommun, för all hjälp samt för visat 
intresse för mitt arbete.

Cecilia Gadman
25 maj 2013
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SAMMANFATTNING

Trots att lite mindre än 2 miljoner människor idag utsätts för 
ohälsosamma ljudnivåer är samhällets ljudmiljöer idag en lågt 

problematiken med för höga ljudnivåer ökar i hela Sverige. Detta 
tillsammans med ljuds kända påverkan på kroppen, bland annat 
dess bidragande till stress samt störd nattsömn, gör att städernas 
ljudmiljöer kommer att bli en allt mer viktig fråga för samhälls-
planeringen. 

Samhällsplaneringen arbetar idag defensivt med stadens ljud-
landskap. Bullerplank sätts upp, bullervallar anläggs samt 
installeras tjockare glas i särskilt utsatta byggnader. Boverket har 
idag det övergripande ansvaret för att ta fram riktvärden och arbets-
metoder för hur buller ska hanteras i samhället. Dessa riktvärden 
anges endast för den ekvivalenta ljudstyrkan samt används de som 
underlag för de åtgärder som tidigare nämndes. 

Då det endast är den ekvivalenta ljudstyrkan som kontrolleras, 

samt otrivsamma ljudmiljöer. På grund av det kommer detta arbete 
att undersöka andra faktorer i stadens ljudlandskap än just den 
ekvivalenta ljudstyrkan. Då det saknas en utvecklad terminologi för 
stadens ljud inom stadsplaneringen, används här en metod för 
analys av musikstycken. Denna metod kartlägger fem delar av 
ljudet: frekvens, varaktighet, intervall, rytm samt kvalitet.

Staden som inventeras samt analyseras är Växjö. Då stadens ljud-
landskap ändras allt eftersom stadens karaktär ändras delas staden 

sex zoner analyseras sedan efter metoden för musikstyckesanalys 
samt knyts resultaten till medicinsk forskning samt myndigheternas 
syn på stadens ljud. 

Det visar sig att ljudstyrkan i infraljudet, det ljud som är för lågt för 
människan att höra, ligger långt över Boverkets maximala riktvärden 
för ljudstyrkor utomhus i alla sex zoner. Det är således inte bara i 

-
styrkor. Sammanvägt med de medicinska effekter som lågfrekventa 

ekvivalenta ljudstyrkor, utan att även mäta ljudstyrkorna i de olika 
frekvensbanden. De andra elementen som analyserades visade sig 
alla ha betydelse för upplevelsen av ljudlandskapet, hur stressande 
samt trivsamt det upplevdes. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Boverkets riktvärden samt 
mätmetoder för det samhälleliga bullret idag inte är tillräckligt över-
gripande för att göra en godtagbar inventering av stadens ljudland-
skap samt skapa hälsosamma boendemiljöer. Vid användandet 
av Boverkets riktvärden förbises de faktorer som jag har tagit upp 
i detta arbete och som bevisligen är viktiga parametrar i stadens 
ljudlandskap.
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1.1 BAKGRUND
     
Alla berörs vi dagligen av ljud i samhället. Ljud förmedlar när det är 

oss att orientera i staden. Lite mindre än 2 miljoner människor utsätts 
idag i sitt bostadsområde för ljudnivåer som ligger på gränsen 
till ohälsosamma (Naturvårdsverket, 2013). Flest exponerade är det i 
storstäderna, men även i övriga delar av Sverige ökar problematiken 
(SKL, 2012, s 8). Trots att en så stor del av befolkningen berörs samt 
att forskning fastslagit de negativa hälsoeffekterna av för höga ljud-
nivåer är denna fråga lågt prioriterad i jämförelse med andra miljö-
frågor (SKL, 2012, s 20). 

Att ljud kan vara orsak till ohälsa och sjukdom är något som idag 
inte är okänt. Med anledning av det läggs det största arbetet av 
städernas ljudlandskap på att minska och förhindra exponeringen 
för ljud. (Boverket, 2004, s 23) Ljud i samhället benämns vanligtvis 

som oönskat ljud. Detta oönskade ljudet behandlas oftast defensivt 
genom att diagnostisera de dåliga kvaliteterna och tysta så mycket 
av det omgivande ljudet som går. Ljudfrågan löses vanligtvis genom 
att bygga bullervallar, sätta upp bullerplank samt genom att 
installera tjockare fönsterglas i utsatta byggnader. (Hellström, 2003, 
11) Detta är att bota symptomen, men att bortse från sjukdomen. 
Dagens inventering av samhällets ljud går ut på att upptäcka för 
höga ljudstyrkor. 

Boverket har idag det övergripande ansvaret för att ta fram 
riktvärden och arbetsmetoder för hur buller ska hanteras i sam-
hället, medan Naturvårdsverket har det övergripande uppdraget 
att samordna myndigheternas tolkning av Boverkets arbete. De två 
andra myndigheterna som arbetar inom fältet för samhällsbuller är 

infrastrukturen, samt Socialstyrelsen, som förhåller sig till riktvärdena 
för buller inomhus. (SKL, 2012)
     

Som tidigare nämnts så påverkar ljud kroppen på ett ohälsosamt 
sätt. Denna störning som kroppen utsätts för kan bland annat ge 
sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. (Muzet, 2007; 
Persson Waye, 2002) Förutom de fysiska påverkningarna kommer 
även en subjektiv störning, vilken varierar utifrån ett antal faktorer. 
Det beror bland annat på vilken typ av ljud det är, ljudets karaktär, 
tid på dygnet samt attityden till ljudkällan. Detta är även kopplat till 
i vilken miljö ljudet förekommer. Störningen i ett rekreationsområde 
blir exempelvis större än störningen i innerstaden, då förväntningen 

Trots detta så arbetar kommunerna efter myndigheternas 
generaliserade riktvärden som inte förhåller sig till plats eller karaktär, 
utan enbart är till för att kontrollera den maximalt tillåtna ljudstyrkan.
 

allmänhetens upplevelse av samhällets ljudlandskap. 
Myndigheternas synsätt täcker inte in de olägenheter människor 
upplever. I och med detta främjar myndigheterna en förenklad syn av 
samhällets ljud vilket hjälper till att dölja ljudlandskapens 
komplexitet och dess verkliga påverkan. Genom att utveckla mer 
mångfacetterade inventerings- samt analysmetoder kan stadens 

Detta arbete kommer att fokusera på samhällets dolda ljud, de 
element i ljudlandskapen som inte kontrolleras av 
myndigheter, för att se hur myndigheternas angreppssätt förhåller 
sig till verklighetens ljudlandskap. Arbetet kommer även att fokusera 
på utvecklandet av en terminologi och ett angreppssätt för 
inventering samt analysering av stadens ljudlandskap.
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1.2 SYFTE
     
Syftet med detta arbete är att göra en undersökning av vikten av att 

parametrar än högsta tillåtna ljudstyrka. Arbetet syftar således till att 
problematisera Boverkets riktvärden.

1.3 PROBLEMFORMULERING

Arbetet med stadens ljudmiljöer är idag, i mångt och mycket, 
begränsat till att minska bostäders exponering för höga ljudnivåer. 
Samhällets reglering av ljud är inriktat på att dämpa buller, främst 

olika ljudstyrkor har Boverket satt schablonmässiga riktvärden för 
högsta tillåtna ljudstyrka samt ekvivalenta ljudstyrka under 
dygnet, vilka är samma för alla städer i hela landet (Boverket, 2004, 
s 27). Detta är de riktlinjer kommuner sedan följer vid skapandet 
av detaljplaner och områdesbestämmelser för bostäder samt vid 
planering av vägsträckningar. Dessa riktlinjer behandlar endast den 
sammanvägda ljudbilden, inte de delar som bygger upp den. Detta 

-
styrka. För att kunna göra mer kompletta utvärderingar, av städers 

aspekter iakttas. 

Min övergripande frågeställning för detta arbete kommer att vara:

         inventera och analysera?
För att behandla denna fråga är det centralt att se till de arbetssätt 

följande underfrågor att diskuteras.

1.4 BEGREPPSDEFINITION

1.4.1 LJUD
Ljud är trycksvängningar som kommer från en rörelse hos luft-
partiklarna. Denna rörelse förökar sig som vågor genom luft och i 

energirelaterade enheter så som decibel (dB). (Ljud, 1990, s 392; 
Muzet, 2007, s 135)

1.4.2 EFTERKLANG
Ett ljuds efterklang är den avklingande akustiska vågenergi som, 
efter att ljudkällorna stoppats, ljuder kvar i ett utrymme (Efterklang, 
Nationalencyklopedin). Det vill säga det ljud går att höra efter att 
ljudet från ljudkällan upphört. Efterklang är inte det samma som eko, 
med anledning av att efterklangen inte uppfattas som ett separat ljud 
(Eko, Nationalencyklopedin).

1.4.3 DECIBEL
Decibel, dB, är en enhet som används för att mäta ljudstyrka, eller 
ljudtrycksnivå, det vill säga det effektivvärdet av den lufttrycks-
variation som ljudet skapar. Decibel mäts med en logaritmisk 
skala utefter en exponentiell kurva mot en referensnivå, där 3 dB är 2 
gånger referensnivån, 6 dB är 4 gånger, 12 dB är 16 gånger 
referensnivån och så vidare. För att ljudtrycksnivån ska öka dubbelt 
krävs en ökning med 6 dB. För att örat ska uppfatta ljudet som 
dubbelt så starkt krävs dock en ökning med 9 dB. Detta beror på 
örats konstruktion och komplicerade uppfattning av ljudtrycksnivå 
och frekvens. (bel, 1990; Ljud, 1990, s 393)

1.4.4 FREKVENS
Frekvens, inom akustiken, är en betäckning på ljudkällans 
svängningar fram och tillbaka runt det normala viloläget. Frekvensen 
bestämmer ljudets våglängd, det vill säga avståndet mellan två ljud-
vågors högsta, alternativt lägsta, punkter. (Ljud, 1975, s 236) Det är 
frekvensen som avgör om ett ljud är mörkt eller ljust 
(Passchier-Vermeer, Passchier, 2000, s 123). Mörka, dova, ljud har 
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en låg frekvens och ligger inom frekvensområdet 20 Hz – 200 Hz. 
Dessa ljud kan färdas långa sträckor utan att tappa ljudstyrka. På 
grund av detta är de svåra att dämpa, då de tränger igenom samt 
rör sig runt hinder. (Persson Waye, 2002, s 1; Ljud, 1990, s 393) 
Absorption ökar även i takt med frekvensen vilket gör det enklare att 
dämpa högre frekvenser. (Ljud, 1990, s 393). Mellanfrekventa ljud 
ligger mellan 200 Hz – 2 000 Hz och är det frekvensområde som 
mänskligt tal mest rör sig i (Ljungquist, 2007; Noise pollution). De 

öra kan uppfatta. (Muzet, 2007, s 135) Ljud under 20 Hz kallas för 
infraljud. Dessa ljud kan inte höras av människan, men ljudet kan 
uppfattas i kroppen som en känsla, exempelvis ”det känns i magen”. 
Ljud över 20 000 Hz kallas för ultraljud. Dessa ligger utanför 
människans hörsel, men kan uppfattas av andra djur som 
exempelvis hundar (Boverket, 2008).

1.4.5 LJUDLANDSKAP
Ljudlandskap är ett begrepp myntat av den kanadensiske forskaren 
och kompositören Raymond Murray Schafer, på 1970-talet 
(Hellström, 2003, s 15). Ett områdes ljudlandskap är den samman-
vägda ljudupplevelsen av omgivningen. Detta inkluderar naturens 
ljud, så som djurläten, likaväl som ljud skapade av människan, tal 
samt mekaniska ljud. (Hellström, 2003, s 211)

1.4.6 EKVIVALENT LJUDTRYCKSNIVÅ
Den ekvivalenta ljudtrycksnivån används för att beskriva ljud-
styrka över en viss tid. Då ljudtrycksnivåerna varierar under ett dygn 
mäts medelljudet under en given tidsperiod, det vill säga att ett 
medelvärde på de uppmätta ljudstyrkorna tas fram och får 
representera områdets ljudstyrka. (Boverket, 2009)

1.4.7 VÄGNINGSFILTER
Vid bullermätning görs vanligtvis en vägning av ljudets frekvenser, 
detta för att få mått anpassade till den mänskliga hörseln. Denna 
vägning kallas A-vägning och har beteckningen dBA. Värdet har i

denna vägning schablonmässigt korrigerats för att stämma 
överens med örats känslighet för olika frekvenser (bel, 1990). 
Korrekturen innebär att mätbara frekvenser avgränsats genom att 
dämpa låga frekvenser och förstärka medelhöga. För att mäta ljud 

-
ljud, kan C-vägning användas, vilken har beteckningen dBC. Denna 

frekvenserna, utan mäter ljudet utan korrigerade värden. 
(Boverket, 2008)

1.5 FORSKNINGSÖVERSIKT

1.5.1 WFAE
WFAE står för World Forum for Acoustic Ecology och är en inter-
nationell paraplyorganisation för medlemsorganisationer och 

grundades 1993 och är en interdisciplinär organisation, vilket inne-
bär att den har medlemmar inom ett brett spektra av forsknings-
discipliner. Organisationen samlar forskning från vetenskapen, de 
sociala och de kulturella aspekterna av naturliga och mekaniska ljud 
i omgivningen. (WFAE, 2000, s 2) WFAE har fem uppdrag:

 
1.  att öka kunskapen om ljudlandskap genom att öka  
 lyssnandet till ljudlandskapen, skärpa den 
 auditiva uppmärksamheten och öka åhörarnas  
 förståelse av omgivningens ljud och deras 
 mening.
2.  att bedriva forskning och studier av de sociala, 
 kulturella, vetenskapliga och ekologiska 
 aspekterna av den akustiska miljön.
3.  att publicera och distribuera information och forskning
 om akustisk ekologi.
4.  att skydda samt bevara existerande naturliga ljud-  
 landskap och tysta tider och platser.
5.  att designa och skapa hälsosamma och akustiskt 
 balanserade ljudlandskap.
 (WFAE, 13/5 2013) 6



WFAE syftar främst till att skapa en akustisk balans i ljudlandskapen, 
då de anser att det är när omgivningsljuden blir feldimensionerade 
som ohälsa uppstår. WFAE arbetar efter två begrepp: ljudlandskap 
och akustisk ekologi. Begreppet ljudlandskap innefattar alla 
sorters akustiska ljudmiljöer, stadens ljudmiljöer så väl som 
musikaliska kompositioner bestående av omgivningsljud. Schafer 
betonade vikten av att planera för ljudlandskapen, då dessa bär på 
viktig information för åhöraren. Begreppet akustisk ekologi syftar på 
en disciplin som analyserar hur människan tolkar och påverkas av 
naturliga och mekaniska ljud. (Hellström, 2003, ss 15-16) Dessa 
begrepp har sitt ursprung i Schafers och dennes kollegors projekt 
World Soundscape Project från 1970-talet. (Hellström, 2003, s 15) 
Projektet hade ett fenomenologiskt angreppssätt av ljudlandskap, 
vilket innebär att detaljerade beskrivningar av nutida och dåtida ljud 
och dess mening togs fram på ett antal platser världen över. Tyngd-
punkten i arbetet var att utreda ljuds sociala innebörd, det vill säga 
vad det kommunicerar och relationen mellan åhörare och ljudmiljön. 
Arbetet kom att framhålla de positiva aspekterna av ljudlandskap 
från mindre samhällen, medan stadens ljudlandskaps negativa 
aspekter framhölls mer. (Payne, Davies och Adams, 2009, s 11; 
Hellström, 2003, s 16) 

akustisk ekologi, med anledning av dess fördömande och 
normativa aspekter. Begreppet lyfter fram naturliga ljud som 
positiva och mekaniska ljud som övervägande negativa. Andra 

ekologi som främst riktar sig till den fenomenologiska delen av 
begreppet, perception och effekt, mer än den strukturella och 
sociala delen. (Hellström, 2003, s 20)

Jag kommer i detta arbete att använda mig av begreppet ljud-

problematiken med obalanserade ljudlandskap, vilka element som 
skapar obalansen samt hur dessa upplevs. 

1.5.2 MISTRA
MISTRA är den svenska stiftelsen för miljöstrategisk forskning som 
fram till och med år 2007 drev ett forskningsprojekt vid namn “Ljud-
landskap för bättre hälsa”. Anledningen till att forskningen startades 

samt de långsiktiga mål som myndigheter i de europeiska länderna 
fastställt. En annan viktig faktor till behovet av forskningen var 
glappet mellan den högsta tillåtna ljudnivån utomhus samt den ljud-
nivå som representerade en god utomhusmiljö. (MISTRA, 2012)

Syftet med forsningen var att utreda hur ljudlandskapen i staden kan 
förbättras samt öka kännedomen om hur ljud upplevs, både fysiskt 
och mentalt. På grund av ljudens betydelse för samhället och 
människan förespråkar MISTRA att planeringen ska ha med ljud-
landskap i arbetet med nya bostäder och infrastruktur. 
(MISTRA, 2012)

I rapporten som skrevs utifrån projektet “Ljudlandskap för bättre 
hälsa” hävdas att ljudstyrkan inte är avgörande för om ett ljud-
landskap upplevs positivt eller negativt. Det är istället ljudlandskapets 
kvalitet som bör utredas, det vill säga vilka typer av ljud som ingår 
och vilka som dominerar. Forskningen vill därför föreslå att ljudstyrka 
mätt i dB inte är tillräcklig för att beskriva den totala ljudupplevelsen, 
vilket för närvarande är myndigheternas syn på hur ljudlandskapen 
ska utvärderas, samt vill den påvisa metoder för hur arbetet med 
ljudlandskapen kan ändras. (Gidlöf Gunnarsson, 2008)

“Ljudlandskap för bättre hälsa” förespråkar lyssningsvandringar, så 
kallade Soundscape Walks, för att bedöma kvaliteten hos ljud-
landskap i bostadsområden och parker. Detta är en form av 
lyssningsvandring som går ut på att dels bedöma enskilda ljudkällor, 
men även granska ljudlandskapet som helhet (Gidlöf Gunnarsson, 
2008). Detta forskningsprojekt rekommenderar att bostäder ska ha 
en tyst sida, en fasadsida där ljudnivån inte får överskrida den 
ekvivalenta ljudstyrkan 48 dB två meter från fasad (Gidlöf Gunnars 
son, 2008, s 18). Nya beräkningsmetoder för innergårdar i stadsmiljö
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felmarginal på upp till 10 dB (Gidlöf Gunnarsson, 2008, s 42).

De verktyg som forskningsprojektet tagit fram är åtgärder för att 
skapa tysta sidor samt hur direktexponerade fasaders ljudnivå kan 
minskas. Exempel på verktyg för att skapa tysta sidor är: tillslutning 

att välja ljudabsorberande ytor på fasader samt mark. Exempel på 
verktyg för att begränsa ljudnivåer på direktexponerade fasader är: 
införande av hastighetsbegränsning, användning av tyst asfalt samt 

-
son, 2008, ss 44-54)

Jag kommer att skriva detta arbete utifrån den utgångspunkten att 
det inte bara är ljudstyrkan som påverkar om ett ljudlandskap 
upplevs positivt eller negativt. Jag kommer inte att använda mig av 
MISTRAs metoder för att inventera ljudlandskapen, men kommer 
dock att göra en lyssningsvandring utefter en annan metod, se 
vidare under rubrik 2.2 Inventering.

1.5.3 BJÖRN HELLSTRÖM
Björn Hellström är en arkitekt, docent och forskare vid Konstfack i 
Stockholm. I sin avhandling Noise Design (2003) utvecklar 
Hellström metodiska verktyg för att analysera och designa ljud, 
akustiska rum och de akustiska egenskaperna hos arkitektur. 

inte är fullt tillfredsställande, då buller i sig inte är ett verkligt 
fenomen utan en subjektiv bedömning av ljud. Hellström menar 
således att buller är ljud och att ljud inte bör kategoriseras i så vida 
begrepp. Hellström är en av de forskare som tagit en kritisk ställning 
till WFAEs grundläggande begreppsapparat. Hellström anser att 
begreppet akustisk ekologi förespråkar estetiska värden, vilket inte 
gör dem ekologiska, då de utelämnar strukturella och sociala 
aspekter av ljudmiljöer.

I Noise Design (2003) gör Hellström en uppställning av olika 
koncept från Cressons arbete. Cresson står för Centre de recherche 
sur l´espace sonore et l´environnement urbain, och är ett franskt 
forskningsinstitut som bedriver interdisciplinär forskning om ljud-
landskap och den urbana miljön. (Hellström, 2003, ss 20-21) Vissa av 
dessa koncept kommer att användas i detta arbete för att förtydliga 
de olika delarna i stadens ljudlandskap som kommer att inventeras.

1.5.4 PER HEDFORS
Per Hedfors är en landskapsarkitekt och forskarassistent vid 

avhandling Site Soundscapes – landscape architecture in the light of 
sound diskuterar Hedfors vilka markanvändningar som ger upphov 
till vilka auditiva fenomen samt hur landskapsarkitekter kan 
orkestrera ljudlandskapet. Det Hedfors resonerar kring är att ljud på 
en plats inte uppstår av en slump utan bär på information som 
berättar om landskapet. (Hedfors, 2003, ss 3-9)

Det krävs en förändring av synen på ljud i dagens samhälle, menar 
Hedfors, från ett element som behöver dämpas och åtgärdas till ett 
synsätt där ljuden ses som en resurs, vilken kan designas samt ha en 
del i planeringen. (Hedfors, 2003, ss 9-11) I avhandlingen 

landskapsarkitektur som behandlar akustiken i landskapet. Med 
anledning av det är en stor del av avhandlingen fokuserad på fram-
tagandet av metoder och verktyg för att höja praktikernas auditiva 
uppmärksamhet inför platsbesök. (Hedfors, 2003, s 3, s 69)

Hedfors modell för analys av ljudlandskapets förhållande mellan för-
grundsljud och bakgrundsljud (Hedfors, 2003, ss 35-37) kommer att 
användas vid inventeringen av ljudlandskapen i detta arbete, se 
rubrik 2.3 Lyssningsmetod.
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2. METOD
2.1 FALLSTUDIE
2.2 INVENTERING
2.3 LYSSNINGSMETOD
2.4 BULLERMÄTNING



Detta avsnitt kommer att behandla vilka metoder som har använts 
för att svara på problemformuleringen och därigenom uppfylla 
arbetets syfte.

2.1 FALLSTUDIE

Jag har valt att göra en fallstudie med anledning av att arbetet syftar 
till att i detalj undersöka stadens olika ljudlandskap och dess 
komplexitet. Med anledning av att jag har valt att undersöka ett 
fenomen, ljud, som är naturligt förekommande lämpar sig, fall-
studien bra enligt Denscombe (2009, s 61). För att svara på 

olika källor och metoder, vilket fallstudien uppmuntrar (Denscombe, 
2009, s 61). En inventering av ljudlandskapens enheter har 
kombinerats med kvantitativa mätningar av ljudstyrka samt en 
kvalitativ beskrivning av fallets områden. Dessa metoder har 
kombinerats för att möjliggöra en jämförelse av ljudlandskapens 
komponenter, kvantitativa uppmätta ljudstyrkor samt kvalitativa, 
subjektiva upplevelser av områdets ljudlandskap.

Metodkritik

arbete fallet Växjö, kan det diskuteras hur tillförlitliga eventuella 
generaliseringar är. Med anledning av att ämnet rör sig om de ljud 
som förekommer i staden samt hur de kan problematiseras krävs att 
ett verkligt fall studeras (Denscombe, 2009, s 72) För att med större 

men på grund av arbetets givna tidsram har endast en fallstudie 
varit möjlig. Med anledning av att undersökningen har riktat sig mot 
att undersöka ljud som förekommer i stadens olika områden, har inte 
min närvaro under inventeringen påverkat ljudens förekomst 
(Denscombe, 2009, s 72).

2.1.1 AVGRÄNSNING
Jag har som fall valt att analysera en stad som faller in under 
kategorin ”Större städer” i Sveriges kommuner och landstings 
rapport Komuningruppsindelning 2011 (s 5), med anledning av att 
dessa har en befolkning mellan 50 000 – 200 000 invånare samt en 
tätortsgrad på minst 70 %. Då problem med omgivningsljud är större 
i större städer lämpar sig en stad i denna storleksordning väl för mitt 
arbete. (SKL, 2012, s 8) Dessa städer är organiserade så att 50 000 
– 150 000 av invånarna bor i cirkel runt centralorten som utgör mitt-
punkten. Detta underlättar även arbetet med framtagandet av den 
koncentriska transect-modellen. (SKL, 2011, s 42)

Valet föll på Växjö med anledning av att staden uppfyller ovan ställda 
kriterier samt att den är belägen inom ett rimligt reseavstånd för mig, 
en timmes pendlingsavstånd, med tanke på given tidsram.  Enligt 

pendlingsavstånd från Ronneby är Karlskrona, Kalmar och Kristian-
stad. Av dessa städer är det endast Växjö och Kristianstad som upp-
fyller ovan ställda kriterier. Valet föll på Växjö med anledning av att 
Växjö stad har en befolkning på 60 887 invånare med en area av 
2 011 ha medan Kristianstads invånarantal är 35 711 med en area 
av 2 019 ha (SCB, 2012). Detta innebär att Växjö, i det närmsta, är 
dubbelt så tätbefolkat som Kristianstad samt att endast Växjö har en 
befolkning på över 50 000 invånare. Växjö har dessutom en högre 
täthetsgrad än Kristianstad, 84 % jämför med 82 % (SKL, 2011, 
s 26). Anledningen till att jag endast valt mellan städer som ligger 
inom en timmes pendlingsavstånd är på grund av att arbetets 
begränsade tid gör att jag måste välja en stad som är enkel att ta sig 
till för inventering, samt har jag till viss del valt efter 
bekvämlighetsskäl. 
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2.2 INVENTERING

Jag har använt mig av en platsinventering för att samla in data. 
Denna metod har jag valt med anledning av att jag behöver 

tidigare forskning.

Inventeringsområdena grundade jag på en metod som heter 
transect, se vidare under rubriken 5. Transect. Anledningen till att 
jag valde att dela upp Växjö stad enligt den var på grund av att 
forskning säger att störning av ljud till viss del är kopplat till 
områdets karaktär. Störningen är större i ett rekreationsområde än 
inne i staden, på grund av den förväntade tystnaden. (Naturvårds-
verket, 2012) Då transect går ut på att dela upp staden i zoner 

metod lämplig.

lyssningsmetod framtagen av Pratt, Henson and Cargill (1998). 
Dessa kommer att beskrivas närmare under rubriken 2.3 Lyssnings-
metod i detta kapitel. Inventeringen gjordes i Växjö, en onsdag i 
mitten av april. Väderleken var solig med en vindstyrka på mellan 
5-8 m/s. Inventeringen gjordes mellan klockan 10.20 på för-
middagen och klockan 16.20 på eftermiddagen, med genomsnitts-
tiden av varje platsbesök i varje zon på 30 minuter.

Jag har använt mig av en kontrollperson, vilken har fyllt i samma 
inventeringsformulär efter samma lyssningsmetod som jag har. 
Resultaten har sedan jämförts och tillsammans utgör de resultatet 
av inventeringen. Kontrollpersonen valdes utefter kriteriet att denne 
skulle vara min motsats. 

Arbetet kommer enbart att inrikta sig mot ljudlandskap i anslutning till 
bostäder och inte arbetsplatser med anledning av att arbetet annars 
blir för omfattande. Valet föll på boende och inte arbetsplatser med 

hemmet, vilket gör att den ljudmiljön påverkar kroppen under längre 
perioder än arbetsmiljön. Jag har även valt att avgränsa arbetet till 
boendemiljön och inte behandla både boende och arbetsplatser för 
att arbetet ska bli hanterbart med disponibel tid.

Metodkritik
Eftersom det är min värdering, förförståelse av ljuden samt min 

är subjektiv. Detta har jag varit väl medveten om vid inventeringen. 

samt värdering av ljuden samt dess relation till varandra. Detta 
utgår ifrån en samhällelig kontext: att vi kommer ifrån ett väster-
ländskt land, vår utbildning, vår ålder samt kön (Denscombe, 2009, 

motsats till mig själv, det vill säga en man av 60-års ålder, utbildad till 
ingenjör samt arbetandes inom byggbranschen. Vi delar dock båda 
erfarenheterna och förförståelsen från uppväxten i ett västerländskt 
land. Båda resultaten ligger lika mycket till grund för analysen.
 

bör tas in i beaktande vid platsbesöket. Dessa är: 

1.
 information som är otydlig eller tvetydig tolkas 
 enligt tidigare erfarenheter.
2.  Tidigare erfarenheter – detta innebär en ökad risk att  

 upp önskvärda företeelser.
3.  Nuvarande tillstånd – inventerarens fysiska och 
 emotionella tillstånd kan påverka vad som upp-
 fattas under inventeringen.
 (Denscombe, 2009, s 273)
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Jag har även försökt komma ifrån subjektiviteten samt ovan nämnda 
punkter genom att använda mig av en lyssningsmetod som tagits 

element ljuden innehåller, alltså undviker att lägga vikt vid bedöm-
ningen om ljudet är vackert eller fult. Detta 
minskar risken för att data bedöms efter den första punkten, 
förtrogenhet, då otydliga samt tvetydiga ljud inte bör tolkas utan 
anges som otydliga samt den andra punkten, tidigare erfarenheter, 

tredje punkten, nuvarande tillstånd, har försökt undvikas genom att 
använda en kontrollperson. Denne persons fysiska och emotionella 
tillstånd kommer att spela in på dennes resultat, men genom att 
jämföra resultaten kan ett något mer objektiv resultat uppnås.

2.3 LYSSNINGSMETOD

Vid inventeringen har jag använt mig av en lyssningsmetod fram-
tagna av Pratt, Henson och Cargill (1998), för att, på ett 

metod har jag valt för att utgå från en systematisk uppdelning av 
ett ljuds olika enheter. Anledningen till att jag har valt en metod som 

ljud inom musiken, vilket inte existerar inom planeringens 
forskningsfält. Inom planeringen används endast kvantitativa 
mätmetoder för att beskriva ljud och dess inverkan (Hedfors, 2003, 
s 59).

Metoden går ut på att fokusera hörseln så att ljuden lyssnas till, inte 
enbart hörs. Enligt Pratt, Henson och Cargill (1998, s 9) är det stor 
skillnad mellan att höra ljud och att lyssna till dem. En person måste 
vara medveten och uppmärksam på ljuden för att lyssna till dem, 
uppfatta dem, i annat fall blir de bara hörda, registrerade som bak-
grundsljud. Ett exempel de tar upp i boken “Aural Awareness” 

människor. Du hör alla ljuden runt omkring dig, men du lyssnar bara 
på samtalet inom din gruppering. Skulle däremot gruppen 
intill nämna ditt namn, kommer du förmodligen att rikta din upp-
märksamhet och lyssna till det andra samtalet, vilket du tidigare 
endast hörde, omedvetet samt ur fokus. (Pratt, Henson och 

den medicinska vetenskapen där det bevisats att en viskning av en 
sovande persons namn lättare väcker personen än ett neutralt ljud 
av samma ljudstyrka. (Muzet, 2007, s 138)

Pratt, Henson och Cargill (1998) har därför tagit fram en metod för hur 
lyssnandet ska gå till. Denna metod, som de kallar en audiell träning, 

vilka enheter ett musikstycke består av. Konventionella audiella 

varaktighet. Pratt, Henson och Cargills utvecklade metod går ut på 
att expandera omfånget av musikaliska enheter som vi kan bli 
medvetna om. Förutom tonläge och varaktighet tränas färdigheten 

Henson och Cargill, 1998, s 10) Denna metod kommer jag att 

ljud-landskapets frekvens, ljudens varaktighet, med vilka intervall 
ljudens enheter förekommer, vilken rytm stadens områden har samt 
vilken kvalitet ljudlandskapet har. Nedan följer en förklaring av hur de 
fem delarna kommer att användas.

Ljudlandskapets frekvens 
Ljudlandskapets frekvens mäts med en bullermätare 
från Växjö kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor, då 
det är omöjligt att med enbart hörseln avgöra om ett 
ljudlandskap har övervägande del låg- eller hög-
frekventa ljud. Mätningen ger även en ekvivalent 
mätning av områdets samlade ljudstyrka över alla 
frekvenser med två olika vägningar av ljudet, A-vägning 
samt C-vägning. Skillnaden mellan dessa vägningar 
förklaras närmare under rubriken . 
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För att relatera den uppmätta ljudstyrkan till upplevelsen 
av platsen görs en kontroll från vilket avstånd samtal 
är hörbart samt går att förstå. Denna del motsvarar ett 
musikstyckes tonläge i den ursprungliga metoden.

Ljudens varaktighet 
Längden på ljuden, ljudens efterklang, uppskattas i en 
graderad skala från 1 – 5 (kort efterklang – lång efter-
klang). Detta kommer att göras subjektivt, då det inte 

att tillgå. Denna del motsvarar tonernas varaktighet, 
notvärde, exempelvis helnot, halvnot, i den ursprungliga 
metoden.

Björn Hellström diskuterar, i sin bok Noise Design (2003, 
ss 225-226) Amphouxs tankar kring ljuds efter-klang och 
dess innebörd för en plats orienterbarhet. En lång efter-
klang gör det svårt, om inte omöjligt, att 
lokalisera ljudkällan, då ljudet tycks komma från alla håll 
och ingenstans ifrån samtidigt. Amphoux hävdar att det 
ofta är mycket viktigt att höra varifrån ett ljud kommer, 
med anledning av att detta avgör vilket agerande som 

krävs. Hellström går så långt som att säga att en plats 
där ljudkällan inte kan lokaliseras är ett misslyckande. 
(Amphoux, refererad i Hellström, 2003, s 226)

Intervaller 
I vilka intervaller ljuden förekommer delas in i 
kategorierna, enstaka, i grupper samt konstant. Med 
enstaka ljud menas ljud som förekommer utan tydlig 
koppling till andra ljud från samma källa, exempelvis läte 
från en fågel som inte ger upphov till en rad läten från 
andra fåglar. Med ljud i grupp menas ljud som före-

relation mellan ljuden. Med konstant menas ljud som 

förekommer utan uppehåll. Detta kommer att göras 
subjektivt enligt hur områdets intervaller upplevs. Denna 
del motsvarar tonernas samt pausernas intervall, 
tonernas förhållande till pauserna, i den ursprungliga 
metoden.

Ett ljuds repetition, tillsammans med dess kontext, gör 
att en omgivning upplevs som bekant, fridfull eller 

gör att ljud i olika intervall skapar minnesbilder av olika 
typer av miljöer, vilka sedan används som referens-
punkter. Exempelvis kan en liten park i ett bostads-
område nära staden med konstant fågelsång upplevas 
som ett stort naturområde långt ifrån staden. Torgue 
hävdar dock att det är viktigt att komma ihåg att det är 
upprepningen av ljud som ofta ligger till grund för 

ljud eller ljud från tåg med täta avgångar. (Augoyard, 
Torgue et al, 1995, refererad i Hellström, 2003, ss 230-
231)

Rytm 

landskapets rytm markeras in på en vertikal axel som 
går från lugn till stressande, det vill säga en långsam 
rytm till en snabb rytm. På den vågräta axeln markeras 
upplevelsen av ljudlandskapets attraktivitet in, från 
otrevligt till trevligt. Denna del motsvarar ett musik-
styckes tempo, om musiken spelas i ett högt eller lågt 
tempo, i den ursprungliga metoden. Modellen kommer 
att användas för att subjektivt bedöma den fysiska och 
mentala upplevelsen av ljudbilden. Modellen Tempo 
användes av Pratt, Henson och Cargill (1998) för att 
beskriva ljuds tempo samt attraktivitet, då utvärderingen 
av ljud utan en tydlig modell tenderade att förenklas till, 
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(Hedfors, 2003, ss 50-51).

Ljudlandskapets kvalitet
För att beskriva denna faktor används The Model of 
Prominence, vilken har tagits fram av Per Hedfors utifrån 
en tidigare modell kallad “Figure – Backgound” (Schafer, 
1977; Traux, 1978, refererad i Hedfors 2003, s 35). 
Hedfors utvecklade modell beskriver inte bara för-
hållandet mellan förgrunds- och bakgrundsljud, utan 
redogör även för den upplevda intensiteten samt 
tydligheten i ljudlandskapet. The Model of Prominence 
togs i första hand fram för att illustrera människors 
förmåga att särskilja betydande ljud, ljud i förgrunden, 
från obetydliga ljud, ljud i bakgrunden, genom endast 
sinnesintryck (Hedfors, 2003, s 35). Detta visas i 
modellen av de två pilarna. Den gråa pilen 
illustrerar förgrundsljudens styrka från ohörbart till det 
enda hörbara. Den vita pilen illustrerar på samma sätt 
bakgrundsljudens styrka från ohörbart till det enda hör-

dimensioner, tydlighetsdimensionen samt intensitetsdi-
mensionen, (Hedfors, 2003, s 35) det vill säga hur tydligt 
samt intensivt ljudet uppfattas.

Ett förgrundsljud är ett ljud som inträffar enskilt, det vill 
säga med uppehåll emellan varje förgrundsljud, samt 
har en utveckling. Förgrundsljudet startar med en attack 
följt av en ljudmassa med en efterföljande av-
klingning. Denna utveckling gör att det går att beskriva 
när ljudet startade och när det upphörde. Bakgrunds-
ljudet fungerar på motsatt sätt genom att sakna en 
utveckling och upplevs enbart som en konstant ljud-
massa. För att ett förgrundsljud ska uppfattas måste det 
höras mer än bakgrundsljudet. Det vill säga att endast 
den delen av ljudutvecklingen som ligger ovanför bak-

grundsljudets ljudmassa kommer att uppfattas, resten 
av ljudet kommer att smälta in i bakgrunden. (Hedfors, 
2003, ss 36-37)

The Model of Prominence fungerar på följande vis:

 grund kallas ljudlandskapet tydligt. Det vill säga  
 om hela utvecklingen av förgrundsljudet med 
 attack, ljudmassa samt avklingning lätt kan 
 urskiljas från bakgrunden.
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Metodkritik

behandlar upplevelsen av ljudlandskap, utan enbart tar upp 
metoder för mätning av ljudstyrka, har jag använt mig av en metod 
för analysering av musikstycken. Jag har själv översatt modellens 

stadens ljudlandskaps enheter. Denna översättning har gjorts efter 
mitt sätt att se sambanden mellan musiken och stadens ljud-
landskap. Det kan argumenteras att min egen förförståelse av 
stadens ljudelement har haft en roll vid transformationen av 
modellen. Då denna metod inte tidigare använts till att analysera en 
stads ljudlandskap är detta en problematik som inte kan undvikas. 
Det kan även argumenteras att resultatet blir övervägande 
subjektivt, då det endast är en del av fem som grundar sig på 
kvantitativa data, i form av mätning av ljudstyrka i olika frekvenser, 
medan fyra delar av fem utgör subjektiva bedömningar av upp-

levelser. Greppet jag har valt är att se hur stadens ljudlandskap 
kan inventeras samt analyseras från andra synvinklar än den strikt 
mätbara, då mätningen inte ger en rättvisande bild av hur ett ljud-
landskap upplevs. Med anledning av detta krävs data som utgår 
ifrån subjektiva upplevelser av stadens olika ljudlandskap. För att 
ha något material att jämföra mina data med har jag haft med en 
kontrollperson som har fyllt i samma inventeringsformulär som jag 
har, se avsnittet Inventering ovan.

2.4 MÄTNINGAR

Jag har gjort mätningar av ljudstyrka (dB) samt ljudstyrkan vid olika 
frekvenser (Hz) i inventeringsområdet i varje zon. Dessa mätningar 

användes var en ljudmätare av typen Bruel & Kjaer 2250-L, vilken 

Metodkritik

av ljudmätningar. För det första påverkar vilken mätare som har 
använts resultatet. I det här fallet användes den ljudmätare som 
Växjö kommun använder för sina bullermätningar, således är det 
en modell som kommunen anser ger ett tillräckligt bra resultat. För 
det andra påverkar väderleken resultatet. Inventeringsdagen var 
en solig dag i mitten av april med vindhastigheter på mellan 5 – 8 

sållar bort vinddrag från ljudmätningen. Av den anledningen bör 
inte vinden ha påverkat resultatet nämnvärt. För det tredje påverkar 
tiden på dygnet samt längden på ljudmätningen resultatet. På 
grund av begränsad tid gjordes mätningarna under ca 30 min per 
zon med start kl. 10.20 samt slut kl. 16.20 under en dag. Resultaten 
redovisas som ekvivalentvärden av den uppmätta halvtimmen. För 
att få det mest rättvisande resultatet krävs att mätningar görs under 

samt årstid.
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 bakgrund kallas ljudlandskapet otydligt. Det vill
 säga om förgrundsljudets utveckling inte går att  
 urskilja från bakgrunden.

 upplevs starkt kallas ljudlandskapet högljutt.

 upplevs svagt kallas ljudlandskapet tystlåtet.

Ett högljutt samt ett tystlåtet ljudlandskap förhåller sig 
till varandra ungefär som en volymkontroll på en stereo. 
Proportionerna mellan förgrundsljudet och bakgrunds-
ljudet bibehålls oavsett volym.
(Hedfors, 2003, ss 35-37) 

Denna del motsvarar tonkvaliteten av instrumenten i ett 
musikstycke, om tonerna hörs tydligt eller otydligt samt 
om de är starka eller svaga, i den ursprungliga 
metoden.





3. MYNDIGHETERS PERSPEKTIV PÅ    
     SAMHÄLLETS LJUD

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR UTOMHUSBULLER
3.2 MÄTMETODER FÖR BULLER
3.3 MILJÖKVALITETSMÅL
3.4 EU:s BULLERDIREKTIV



Boverket är den myndighet som förvaltar frågor rörande bland 
annat byggd miljö, fysisk planering samt boende. I dessa frågor 
ryms stadens miljö samt de boendes hälsa och därigenom även 

kommer använda mig av begreppet buller i detta arbete, kommer 
jag att göra det i detta avsnitt med anledning av att det är den 

-
frågor tillsammans med Naturvårdsverket, genom att Boverket har 
tagit fram riktvärden och handlingsplaner för buller och Naturvårds-
verket har den samordnande rollen för omgivningsbuller (Boverket, 
2004, ss 17-18, s 27; Naturvårdsverket, 2013).

2013. (Boverket, 2013) Med anledning av att utredningen är under 

material.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR UTOMHUSBULLER

år senare gäller. Riktvärdena som antogs skulle tjäna som väg-
ledning vid planering för och byggande av bostäder (Boverket, 
2004, s 17). De riktvärden som fastställdes var:

 (Proposition 1996/97:53; Boverket, 2004, s 27; 
  Boverket, 2011, s 18). 

I och med att detta arbete inte kommer att behandla ljudnivåer inom 
bostaden kommer jag inte att förklara de två första riktvärdena,  

30 dBA samt 45 dBA närmare. De riktvärden som Boverket antog 

Med 55 dBA ekvivalentnivå utomhus avses en ekvivalentnivå över 
hela dygnet samt över hela året invid en bostads fasad samt på en 

innebär att det ljud som kommer till fasaden räknas in i beräkningen, 
men inte det ljud som studsar mot fasaden och dröjer sig kvar, då 
denna ljudtrycksnivå kommer vara cirka 3 dBA lägre. Det betyder 
i förlängningen att efterklangens tid inte tas med i beräkningen för 

-
bostäder. (Boverket, 2004, s 11-12)

Med 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad avses 
den ljudtrycksnivå från den mest bullrande fordonstypen under ett 

och får överskridas vid högst 5 gånger från 06.00 till 22.00. Detta 
riktvärde gäller för permanentbostäder samt fritidsbostäder. 
(Boverket, 2004, s 12)

3.2 MÄTMETODER FÖR BULLER

Vid bullermätningar mäts ljudtrycksnivån under en avgränsad tid. 
Detta görs för att en ekvivalent ljudtrycksnivå ska kunna jämföras 

dämpar låga frekvenser och förstärker de medelhöga frekvenserna, 
för att efterlikna den mänskliga hörseln. Dämpningen av de låga 

-
skattas. För mätning av ljud med dominerande låga frekvenser, så 

anses vara befogat. (Boverket, 2008, s 48)
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3.3 MILJÖKVALITETSMÅL

bebyggd miljö” och har fått ett delmål för samhällsbuller (Boverket, 
2008, s 22). Delmålet lyder som följer:

 överskridande de riktvärden som riksdagen ställt sig 
 bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent 
 till år 2010 jämfört med år 1998.” 
 (Boverket, 2008, s 22)

Med ett generationsperspektiv innebär detta delmål att bostäder 
ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller samt att människor 
inte ska utsättas för skadliga bullerstörningar (Boverket, 2008, s 22). 
Delmålet hänvisar direkt till de antagna riktvärdena och anger på 

s 31) 

3.4 EU:s BULLERDIREKTIV

medlemsländernas arbete med buller så att bullersituationerna i de 
olika länderna ska kunna jämföras. Detta ska sedan ligga till grund 
för en gemensam utveckling av bullerminskande åtgärder.

Medlemsstaterna utser behöriga myndigheter som ges ansvaret för 
genomförandet av direktivet. I Sverige har Boverket givits 
detta ansvar. Direktivet har kopplats till svensk lagstiftning genom 
förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, vilken är knuten till 
miljökvalitetsnormer i 5 kapitlet, miljöbalken. (Boverket, 2008, s 23) 

Förordningens inledning lyder:
 “Genom kartläggning av omgivningsbuller samt 
 upprättande och fastställande av åtgärdsprogram 
 ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför 
 skadliga effekter på människors hälsa 
 (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken).” 
 (SFS 2004:675)

Denna formulering anger inga precisa värden som ska följas och 
gör därför innebörden av miljökvalitetsnormen svårtolkad (Boverket, 

tolkningen mellan olika myndigheter. (Boverket, 2004, s 17) 
Socialstyrelsen har satt upp riktvärden för maximala, ekvivalenta 
ljudtrycksnivåer av lågfrekventa ljud inomhus (Boverket, 2000, s 8), 
medan Boverket endast har riktvärden för mätning med vägnings-

3.1 Riktvärden för utomhusbuller.
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4. HÄLSOEFFEKTER
4.1 FREKVENSER
4.2 EFFEKTER PÅ SÖMNEN
 4.2.1 Primär påverkan
 4.2.2 Sekundär påverkan



Ljud påverkar människan, känslomässigt och fysiskt (Västfjäll, 2012). 
Vi kan till exempel bli glada av musik, men blir musiken för hög gör 
det ont. Ljud påverkar även kroppen direkt, vi blir störda, och 
indirekt, kroppens funktioner reagerar. (Muzet, 2007) Hur påverkad 
en person blir av ljud styrs inte bara av ljuden utan även av 
personens ålder, kön samt hur känslig för ljud personen upplever sig 
vara. Alain Muzet delar, i sin artikel Environmental noise, sleep and 
health (2007), upp effekterna av störning från ljud i fyra delar, 
auditiva, subjektiva, biologiska samt beteendemässiga effekter. 
Nedan följer en förklaring av dessa. 

underlag för att påstå att ljud kan påverka immunförsvaret, 
psykiatriska symtom, hormonnivåer samt prestation efter en ljudstörd 

olika uppfattningar om vilka hälsoeffekter ljud kan ge. Källorna är 
däremot samstämmiga i frågan om ljud i samhället kan ha en 
negativ påverkan på människan (Fyhri och Aasvang, 2010; Muzet, 
2007; Passchier-Vermeer, Passchier, 2000, Persson Waye, 2002).  

4.1 FREKVENSER

de ljud som inte skapar dessa signaler, då de ligger utanför 
människans hörbara frekvenser. Dessa frekvenser är de under 20 Hz 
samt de över 20 000 Hz. Trots att dessa signaler inte kan skapas i 
den mänskliga hörseln har forskning visat att exponering för dessa 
ljud ändå påverkar kroppen. (Muzet, 2007, s 135; Persson Waye, 

färdas längre sträckor än höga frekvenser utan att avta lika mycket i 
ljudstyrka. Detta, samt att lågfrekventa ljud är svårare att dämpa än 
ljud vid högre frekvenser då de tränger igenom fönster och väggar, 
innebär att en högre ljudstyrka kommer in i bostäderna än 
exempelvis samma ljudstyrka i frekvensområdet mellan 
200 – 2 000 Hz. (Persson Waye, 2002, s 1) 

Forskning har visat att lågfrekvent ljud har många effekter på 
människan. I naturen betyder ljud med frekvenser under 200 Hz ofta 
fara, så som åska, jordbävning, stormar och dylikt. Dessa frekvenser 
framkallar således rädsla för att förbereda kroppen på att den snart 
kan behöva sättas i säkerhet. I det urbana ljudlandskapet fram-
kallas sällan lågfrekventa ljud av naturens faror, utan källorna är 

på de lågfrekventa ljuden som vore de naturliga faror även om 
ljudet i sig kommer ifrån mänsklig verksamhet.  Detta betyder även 
att de lågfrekventa ljuden som är precis inom hörbar frekvens, samt 
till och med det ljudet som ligger utanför det hörbara frekvens-
området, påverkar kroppen negativt. 

I Daniel Västfjälls, professor i kognitiv psykologi, undersökning 
“Emotional Reactions to Sounds without Meaning” påvisas att 
människan upplever olika typer av känslor beroende på vilken typ av 
ljud hjärnan uppfattar. Ljuden som användes i undersökningen var 
statiska ljud som inte kunde relateras till något fenomen, detta för att 

1.  Auditiva effekter: effekter som påverkar hörseln så 
 som ansträngd hörsel samt tillfällig och permanent
 dövhet. 
2.  Subjektiva effekter: effekter som en person upplever
  som följd av störning av ljud så som irritation, 
 trötthet samt koncentrationssvårigheter.
3.  Biologiska effekter: effekter som påverkar kroppens
  funktioner så som sömn, autonoma funktioner
 (hjärta, blodtryck, hormoner samt 
 matspjälkningssystemet) samt kroppens 
 utveckling och immunförsvar.
4.  Beteendemässiga effekter: effekter som påverkar
  människans beteende så som intag av mediciner,
  psykiatriska symtom samt inlärning.
 (Muzet, 2007, s 137)
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ljuden saknade koppling till en fysisk företeelse angav test-
personerna olika känslor inför de olika ljud som spelades upp. 
Västfjäll menar att människan acklimatiserar sig till ljud som 

bärare av känslomässig mening, men som genom acklimatisering 
tappat sin innebörd och blivit bakgrundsljud. Det undersökningen 
visade var att människan påverkas på ett fysiskt samt känslomässigt 
plan, trots att ljuden saknar innebörd. (Västfjäll, 2012, s 609)

Västfjälls undersökning visar att valensen, psykologisk term: upp-
levelsen av hur attraktivt något är exempelvis ett områdes 
attraktivitet, bestäms av den uppfattade ljudstyrkan, grovheten och 
naturligheten i områdets ljud (Västfjäll, 2012, s 607; Egidius, valens). 
Ju högre och mer onaturligt områdets dominerande ljud är, desto 
mindre attraktivt upplevs området. Aktivering, psykologisk term: 
ökad vakenhet, vaksamhet samt skärpt uppmärksamhet, däremot 
bestäms av den uppfattade frekvensen av ljudet i området (Västfjäll, 
2012, s 609; Egidius, aktivering). Ju högre frekvensen är, desto mer 
vaksamma blir människor som vistas i området. 

4.2 EFFEKTER PÅ SÖMNEN

störande ljud och sömnproblem. (Fyhri och Aasvang, 2010; Muzet, 
2007; Passchier-Vermeer, Passchier, 2000) Exponering av låg-
frekvent ljud kan, enligt Kerstin Persson Wayes, professor inom miljö-
medicin – bullerforskning, (2002) forskning leda till onormal trötthet, 

att dessa besvär kan komma från direkt påverkan av lågfrekventa 
ljud eller från en indirekt påverkan, i form av att sömnen störs. 
(Persson Waye, 2002, s 1) Sömn är det viktigaste tillståndet för 
människan i vilket kroppen kan återhämta sig och även om
människan inte är medveten om ljuden som kroppen utsätts för 

under sömnen, bearbetar hjärnan likväl dem. (Muzet, 2007, s 135, 

faktorer:

 regelbundenhet, hur förväntade de är)

 (Muzet, 2007, s 137)

Sömnen kan störas både direkt vid samt efter exponering, med 
reaktioner synliga upp till ett par dagar efter exponering. Den 

natt, förändringar i den djupa sömnrytmen samt förändringar i 
hjärtrytm, blodtryck samt andning. (Muzet, 2007, s 137)

4.2.1 PRIMÄR PÅVERKAN
Det har visat sig att oregelbundna ljud med högsta ljudstyrkor över 
45 dBA kan förlänga insomningen med allt från några minuter upp till 
20 minuter. Sömnen inte är lika djup efter 5 timmar vilket innebär att 
dessa ljud under morgontimmarna gör att kroppen lättare 
vaknar samt har svårare för att somna om. (Muzet, 2007, s 138) 
Dessa störningar kan i längden leda till den onormala trötthet 
Persson Waye (2002) talar om. Vissa ljud bidrar mer till störd sömn 
än andra, exempelvis oregelbundna, höga ljud som överstiger låga 
bakgrundsljud samt ljud med tydlig innebörd. Här kan en jämförelse 
dras mellan att viska en sovande persons namn och ett högre, mer 
neutralt ljud. Viskningen kan lättare väcka personen, då hjärnan upp-
fattar detta ljuds innebörd, medan det neutrala ljuden endast 
registreras. Förändringar i hjärtrytm samt blodtryck har konstaterats 
inträffa vid exponering av lägre ljudstyrkor än 45 dBA, vilket indikerar 
att den sovande kroppen uppfattar ljuden även om personen inte har 
något minne av dem dagen efter. Det diskuteras att dessa ljud har
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en så minimal effekt på kroppen att de inte är hälsovådliga, dock 
har forskning visat att kroppen inte vänjer sig vid dessa ljud vilket 

längden. (Muzet, 2007, ss 138-139)

4.2.2 SEKUNDÄR PÅVERKAN
Den sekundära påverkan kan delas upp i två delar: subjektiv 
upplevelse av sömnstörning samt objektiva effekter på prestationer 
dagtid. Subjektiva upplevelser brukar vara klagomål på dålig sömn, 
svår insomning, störd sömn med uppvakningar som följd samt 
uppvaknande tidigt på morgonen. Dessa störningar under natten 
följs sedermera av trötthet under dagtid samt behov av vila under 
dagen. Dessa subjektiva upplevelser bör dock utvärderas utifrån att 
de är subjektiva upplevelser och inte mätningar av kroppens 
reaktioner. De objektiva, mätbara effekterna av exponering för 
störande ljud under natten är ökade nivåer av stresshormon, bland 
annat adrenalin och kortisol, samt sänkta, intellektuella, prestationer 
dagen efter. (Muzet, 2007, s 139)
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5. TRANSECT
5.1 ZONERNA
5.2 TRE KONFLIKTER
 5.2.1 Form vs. mönster
 5.2.2 Ordning vs. mångfald
 5.2.3 Stad vs. land

5.3 KRITIK



Transect är en analytisk metod som, genom organisering av stadens 
urbana element, systematiserar staden i sex zoner. Denna 
analytiska metod är framtagen efter en metod att analysera 
ekologiska sammanhang i naturen. Den har sedan anpassats till 

de urbana delarna av staden. Mycket likt de ekosystemen där arter 

Transect kan även användas som en planeringsmetod där transect-
analysen av staden leder till en normativ planering i de olika zonerna. 
Dessa zoner går från zonen natur, längst ut, till zonen stadskärna, 
längst in (Talen, 2010, ss 294-295). Zoneringen utgår från en 
graduell skala där områdena är antingen mer eller mindre stads-
mässiga, eller mer eller mindre rurala (Talen, 2010, s 303). Ett 
transect-baserat system måste innehålla tre punkter:

1.  Systemet måste lokalisera ett antal omgivningar, 
 zoner, utifrån karaktären, från stadsmässig till   
 lantlig.
2.  Systemet måste sätta upp normer inom varje zon så  
 att utvecklingen inom dem inte motsätter sig den  

3.
  till en annan utan att korsa en tydlig gräns. 
 Zonerna måste således vara dynamiska.
 (Talen, 2010, s 295)
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5.1 ZONERNA

de sex zonerna:

I transect-planeringen används sedan dessa zoner till att ange 

är lämplig för varje zon. Från landsbygd till stad ökar tätheten och 
mångfalden av mänskligt tillverkade element, medan tätheten och 
mångfalden av de naturliga elementen minskar. (Talen, 2010, 295)

1.  Natur:
 som är skyddade från exploatering enligt lag, samt

2.  Landsbygd:
  vilken ej är skyddad från exploatering i dagsläget,
 jordbruk, skogsbruk samt gles bebyggelse med  
 enstaka fristående villor. Vägnätet ska bestå
  av gator och smala vägar med asfalt eller grus
  som vägbeläggning.
3.  Förort:
 samhällen utan direkt koppling till stads-
 bebyggelsen samt där bostadshus är 
 dominerande. Byggnaderna ska bestå av
 fristående enfamiljshus med den maximala 
 byggnadshöjden 2 våningar. I zonen ska vägar

 områden med mindre skogar alternativt hagar.
4.  Generell stadsbebyggelse: i denna zon ska det 

  med viss blandad bebyggelse. Byggnaderna ska
  bestå av enfamiljshus samt radhus på små tomter
  med den maximala byggnadshöjden 3 våningar.
  Grönstrukturen ska bestå av anlagda parker samt
 torg.
5.  Innerstad:
 kvarter med blandad funktion. Byggnaderna ska
  bestå av sammanbyggda hus med den maximala

  samt breda, trottoarförsedda gator med trädalléer.

6.  Stadskärna:
 kvarter med blandad funktion med stadens utbud
  av kultur och underhållning samlat. Byggnaderna
  ska bestå av sammanbyggda hus utan tydligt

 gågator samt torg och vissa trädalléer. 
 (Talen, 2010, ss 296-297)

The Transect System, Duany 
Plater-Zyberk & Co. (2001)
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5.2 TRE KONFLIKTER

och land och problemen som har uppkommit som ett resultat av 

mellan de två. (Talen, 2010, ss 300-301)

5.2.1 FORM VS. MÖNSTER
Emily Talen (2010, s 301) hävdar att planerare och arkitekter bör se 
till såväl form som mönster, det vill säga både till den 
3-dimensionella verkligheten så väl som till den 2-dimensionella 
kartan, att dessa två ansatser skulle dra fördel av att samspela med 
varandra. Talen hävdar även att den 3-dimensionella aspekten är 
den kortsiktiga som kan förändras i en högre takt än den 
2-dimensionella, långsiktiga kartan som fastlägger planeringen inför 
en längre tid. (Talen, 2010, ss 301-302)

5.2.2 ORDNING VS. MÅNGFALD

en stad som har en mångfald av upplevelser, en splittring, i stads-
rummet samtidigt som den har en tydlig ordning. Ordning likställs 
ofta med en övergripande och auktoritär kontroll som inte överens-
stämmer med människans individuella behov och aktiviteter (Talen, 
2010, s 303-304). Talen (2010, s 304) menar att planeringens 
specialisering har lett till en fragmentering av yrket, där infrastruktur, 
ekonomi, miljö och markanvändning har fått olika världs-
åskådningar, vilket gör det svårt att planera en stad som har både 
ordning och mångfald, då sambandet mellan delen och det hela går 
förlorat (Talen, 2010, s 306). Transect-modellen löser motsättnings-
problematiken genom att knyta dess system till naturens ordning, 
inte de sociala processernas ordning vilka skapas av auktoritet. 
Genom att göra det kan de båda ytterligheterna samspela, genom 
att fokusera på mångfalden av element, typer av strukturer, vilka i sig

skapar ett system, en ordning. (Talen, 2010, s 304)

5.2.3 STAD VS. LAND
Planerare har länge arbetat med problematiken att integrera stad 
och land. Enligt transect-modellen bör stad och land integreras och 
kopplas samman längs en graderad skala som går från land till stad 
och där stadsmässigheten ökar för varje zon mot stadskärnan, 
samtidigt som de naturliga elementen avtar (Talen, 2010, s 295, 
s 308). Det vill säga att förena stad och land snarare än att separera 

land inte neutraliserar varandra utan kompletterar varandra. (Talen, 
2010, s 309).

5.3 KRITIK
Transect-metoden har kritiserats av Kevin Lynch (Lynch, 1981, 
refererad i Talen, 2010, s 305) för att den delar upp staden i zoner 
och därför inte ser till staden som en helhet. Andra har sett 
zoneringen som grundläggande för en helhetssyn, att relationen 
mellan delarna och det hela motsvarar relationen mellan det splittrade 
och ordningen. (Talen, 2010, ss 305-306) Annan kritik har riktats mot 
att transect endast har sex zoner som hela staden ska delas in i. 
Charles C. Bohl och Elizabeth Plater-Zyberk (2006, s 12) hävdar dock 
att de sex zonerna tillkom för att öka mångfalden av bebyggelse-
typer jämfört med den homogenitet som råder i dagens planering. 

som istället hävdar att transect har för många zoner samt att de är för 

blir de att använda för att beskriva hela städer. Bohl och Plater-Zyberk 
hävdar här att oavsett hur många zoner staden delas in i, så krävs 
att transect-modellen justeras utifrån de rådande idéerna, lokalt och 
regionalt, om lantligt, suburbant och stadsmässigt. Detta kräver att 
efterforskning om regionens stadsbyggnadstraditioner görs samt tas 
i beaktande vid utformningen av regleringen av zonerna. 
(Bohl och Plater-Zyberk, 2006, s 12)
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6. INVENTERINGSRESULTAT
6.1 NATUR
6.2 LANDSBYGD
6.3 FÖRORT
6.4 GENERELL STADSBEBYGGELSE
6.5 INNERSTAD
6.6 STADSKÄRNA



6.1

6.2

6.3

6.4

6.56.6

6.1 Natur
6.2 Landsbygd
6.3 Förort
6.4 Generell stadsbebyggelse
6.5 Innerstad
6.6 Stadskärna

Ett område i varje transect-zon 
har valts ut och inventerats efter 
lyssningsmetoden, se rubriken 
2.3 Lyssningsmetod. Nedan följer 
en beskrivning av varje område, 
dess relation till transect-modellen 
samt inventeringsresultaten efter 
lyssningsmetoden. En kopia av 
mallen för inventeringsblanketten 
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5 m 10 m 15 m 20 m 25 m0 m

6.1 NATUR
Transect     

bebyggelse.  

Växjö
Området som valdes var Fylleryds naturreservat i östra delen av 
Växjö. Det inventerade området är en skog med blandad ny och 
gammal skog, utan bebyggelse. Den enda hårdgjorda ytan är en 
skogsväg med grov singel. Området stämmer överens med transect-
modellens huvudegenskaper på alla punkter.

Ljudstyrka

Ljudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 70,1 – 39,1 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 39,1 dB – 43,2 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 43,2 dB – 18,3 dB

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 53,5 dBA
med C-vägning: 67,5 dBC

Samtal går att höra och förstå med ett avstånd på 25 meter, 
innan samtalstonen smälter samman med omgivningens ljud.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är kort på grund av att de 
hårdgjorda ytorna, vägarna, är få i jämförelse med de mjuka, 
ljudabsorberande ytorna, så som åker samt skogsparti.

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 

vill säga att de inte har ett tydligt samband med varandra. De 

industri, förekommer konstant som ett bakgrundsljud.

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som lugnande samt trevligt. Den samlade upplevelsen var att 
ljudlandskapet var trivsamt.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som tydligt, då förgrundsljuden var starkare än bakgrunds-
ljuden. I allmänhet uppfattades området som tystlåtet, trots 
det konstanta ljudet från de större infartsvägarna. Området 
upplevdes dock inte som ett större naturområde, på grund av 

Ljudlandskapets kvalitet

Rytm
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5 m 10 m 15 m 20 m0 m

6.2 LANDSBYGD
Transect     

exploatering i dagsläget, jordbruk samt skogsbruk samt gles 
bebyggelse med enstaka fristående villor. Vägnätet ska bestå av 
gator och smala vägar med asfalt eller grus som vägbeläggning.

Växjö 
Området som valdes var Hollstorp, ett mindre, glesbebyggt 

ej planterad skog. Bostadshusen är friliggande och har tillhörande 
mindre gårdar, med boskap. Hårdgjorda ytor består av smala grus-
vägar samt en mindre, asfalterad landsväg. Området stämmer 
överens med transect-modellens huvudegenskaper på alla punkter.

LjudstyrkaLjudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 66,9 – 46,6 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 46,6 dB – 31,8 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 31,8 dB – 16,3 dB 

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 49,8 dBA
med C-vägning: 65,4 dBC

Samtal går att höra och förstå med ett avstånd på 20 meter, 
innan samtalstonen smälter samman med omgivningens ljud.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är kort på grund av att de 
hårdgjorda ytorna, vägarna, är få i jämförelse med de mjuka, 
ljudabsorberande ytorna, så som åker samt skogsparti.

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 

vill säga att de inte har ett tydligt samband med varandra. De 

industri, förekommer konstant som ett bakgrundsljud.

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som lugnande samt trevligt. Den samlade upplevelsen var att 
ljudlandskapet var trivsamt.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som tydligt, då förgrundsljuden var starkare än bakgrunds-
ljuden. I allmänhet uppfattades området som tystlåtet, trots 
det konstanta ljudet från de större infartsvägarna. Området 
upplevdes som ett landsbygdsområde, trots bakgrundsljudet 

Ljudlandskapets kvalitet
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6.3 FÖRORT
Transect     

stadsbebyggelsen samt där bostadshus är dominerande. 
Byggnaderna ska bestå av fristående enfamiljshus med den 
maximala byggnadshöjden 2 våningar. I zonen ska vägar och gator 

alternativt hagar.

Växjö
Området som valdes var Högstorp, ett mindre samhälle öster om 

Bostadshusen är friliggande med en våningshöjd på 1,5 - 2 vånin-

båda fasadmaterialen. Hårdgjorda ytor består av asfalterade vägar 
samt trottoarer. De hårdgjorda ytorna utgör inte majoriteten av mark-
beläggningen, utan står för uppskattningsvis 30 %. Grönstrukturen 
utgörs av trädgårdar samt mindre skogspartier. Området stämmer 
överens med transect-modellens huvudegenskaper på alla punkter.

Ljudstyrka

Ljudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 71,6 – 45,7 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 45,7 dB – 39,1 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 39,1 dB – 18,8 dB

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 52,5 dBA
med C-vägning: 68,5 dBC

Samtal går att höra och förstå med ett avstånd på 25 meter, 
innan samtalstonen smälter samman med omgivningens ljud.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är medellång på grund av att 

byggnadernas fasader står med korta, jämna mellanrum.

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 
skällande hund samt förbipasserande fotgängare, före-
kommer enstaka, det vill säga att de inte har ett tydligt sam-
band med varandra. De ljud som inte zonen ger upphov till, 

bakgrundsljud.

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som lugnande samt trevligt. Den samlade upplevelsen var att 
ljudlandskapet var trivsamt.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som tydligt, då förgrundsljuden var starkare än bakgrunds-
ljuden. I allmänhet uppfattades området som tystlåtet, trots 
det konstanta ljudet från de större infartsvägarna. Området 
upplevdes som ett förortsområde, trots bakgrundsljudet från 

Ljudlandskapets kvalitet

Rytm
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6.4 GENERELL STADSBEBYGGELSE
Transect

bebyggelse. Byggnaderna ska bestå av enfamiljshus samt radhus 
på små tomter med den maximala byggnadshöjden 3 våningar. 
Grönstrukturen består av anlagda parker samt torg.

Växjö
Området som valdes var Öster, ett blandat område i stadens östra 

samt radhus i tydligt markerade kvarter. Villorna ligger på mindre 
tomter samt är den generella byggnadshöjden 3 våningar. 
Materialen på fasaderna är puts samt tegel. Hårdgjorda ytor består 
av asfalterade vägar samt trottoarer. De hårdgjorda ytorna utgör inte 
majoriteten av markbeläggningen, utan står för uppskattningsvis 40 
%. Grönstrukturen utgörs av trädgårdar samt mindre anlagda parker. 
Området stämmer överens med transect-modellens huvud-
egenskaper på alla punkter.

Ljudstyrka

Ljudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 71,1 – 50,1 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 50,1 dB – 42,6 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 42,6 dB – 35,9 dB

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 56,4 dBA
med C-vägning: 71,1 dBC

Samtal går att höra och förstå med ett avstånd på 
15 meter, innan samtalstonen smälter samman 
med omgivningens ljud.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är medellång på grund av att 

att byggnadernas fasader står med korta, jämna mellanrum.

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 

det vill säga att de inte har ett tydligt samband med 
varandra. De ljud som inte zonen ger upphov till, ljud från 

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som mer lugnande än stressande. Jag upplevde dock att 
ljudlandskapet var mycket trevligare än kontrollpersonen. 
Trots det var den samlade upplevelsen att ljudlandskapet var 
trivsamt.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som tydligt, då förgrundsljuden var starkare än bakgrunds-
ljuden. I allmänhet uppfattades området som tystlåtet, trots 

generell stadsbebyggelse.

Ljudlandskapets kvalitet
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6.5 INNERSTAD
Transect

funktion. Byggnaderna ska bestå av sammanbyggda hus med den 

breda, trottoarförsedda gator med trädalléer.

Växjö
Området som valdes är en del av Centrum, utmed Linnégatan. 

hus samt kontor och butiker i bottenplan, med den genomsnittliga 
våningshöjden av 3 – 4 våningar. Materialen på fasaderna är puts 
samt sten. Hårdgjorda ytor består av asfalterade vägar samt 
trottoarer. Vissa partier har även gatsten. De hårdgjorda ytorna utgör 
majoriteten av markbeläggningen, de står för uppskattningsvis 

Området stämmer överens med transect-modellens huvud-
egenskaper på alla punkter, utom att byggnaderna inte hade 
maximalhöjden av 5 våningar.

Ljudstyrka

Ljudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 66,1 – 63,1 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 63,1 dB – 48,9 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 48,9 dB – 24,7 dB

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 65,9 dBA
med C-vägning: 76,2 dBC

avstånd från vilket samtal går att uppfatta. Samtal går att 
höra och förstå med ett avstånd på 12 meter utan direkt 

samman med omgivningens ljud. Med direkt förbi-

samtalstonen försvinner.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är medellång på grund av att 

att byggnadernas fasader står med korta, jämna mellanrum.

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 

det vill säga att de inte har ett tydligt samband med 
varandra. De ljud som inte zonen ger upphov till, ljud från 

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som mer lugnande än stressande. Jag upplevde dock att 
ljudlandskapet var mycket trevligare än kontrollpersonen. 
Trots det var den samlade upplevelsen att ljudlandskapet var 
trivsamt.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som högljutt, då förgrundsljuden samt bakgrundsljuden var 
starka. I allmänhet uppfattades området som otydligt, då det 
var svårt att höra från vilken källa samt vilket håll ett ljud kom 
ifall ljudkällan inte syntes. Området upplevdes som ett 
innerstadsområde.

Ljudlandskapets kvalitet
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6.6 STADSKÄRNA
Transect

funktion med stadens utbud av kultur och underhållning samlat. 
Byggnaderna ska bestå av sammanbyggda hus utan tydligt 

vissa trädalléer.

Växjö
Området som valdes var en del av Centrum, utmed Storgatan. 
Området är ett blandat område längs en gågata. Här fanns 4 – 5-vån-
ingshus med lokaler i markplan samt kontor och bostäder på övriga 

äldre sam nyare byggnader. Fasadmaterialen består av puts och 
sten. Hårdgjorda ytor består av gatsten samt betongplattor. De 
hårdgjorda ytorna utgör majoriteten av markbeläggningen, de står 
för 100 %. Grönstrukturen utgörs av enstaka planterade träd. 
Området stämmer överens med transect-modellens huvud-
egenskaper på alla punkter.

Ljudstyrka

Ljudlandskapets frekvens
Lågfrekventa ljud, 12,5 – 200 Hz: 65,5 – 53,1 dB
Medelfrekventa ljud, 200 – 2 000 Hz: 53,1 dB – 47,9 dB
Högfrekventa ljud, 2 000 – 16 000 Hz: 47,9 dB – 46,9 dB

Den ekvivalenta mätningen av områdets ljudstyrka över alla 
frekvenser var:
med A-vägning: 60,3 dBA
med C-vägning: 71,4 dBC

Samtal går att höra och förstå med ett avstånd på 
8 meter, innan samtalstonen smälter samman med 
omgivningens ljud.
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FÖRGRUND

BAKGRUND

Intensit
etsd

im
ensio

nen

Tydlighetsdimensionen

Tydligt 
ljudlandskap

Högljutt
ljudlandskap

Tystlåtet
ljudlandskap

Otydligt 
ljudlandskap

Person 1

Person 2

Stressande

Lugnande

Otrevlig Trevlig

Person 1

Person 2

Ljudens varaktighet
Ljudens efterklang i området är lång på grund av att denna 
zon i princip enbart har hårdgjorda ytor, samt att 
bebyggelsen består av höga, slutna kvarter med puts- eller 

Intervaller
De ljud som kommer ifrån denna zon, exempelvis ljud från 
samtal samt fotgängare, förekommer konstant samt i grupp. 
Ljudet från samtal förekommer konstant, vid denna tidpunkt 
på dagen, medan ljudet av fotgängare samt cyklister över-

bakgrundsljudet av samtal överröstar och dränker ljuden ifrån 

Rytm
Ljudlandskapet upplevs både av mig och kontrollpersonen 
som stressande i varierande grad. Jag upplevde dock 
området som stressande, men trevligt medan kontroll-
personen upplevde området som mindre stressande, men 
smått otrevligt. Det blev, i denna zon, ingen samlad upp-
levelse, med anledning av att jag ansåg att den i allmänhet 
var trivsam, medan kontrollpersonen ansåg att den i 
allmänhet var otrivsam.

Ljudlandskapets kvalitet
Både jag och kontrollpersonen uppfattade ljudlandskapet 
som otydligt, då bakgrundsljuden i allmänhet var starkare än 
förgrundsljuden. Området uppfattades som mer högljutt än 
tystlåtet. Området upplevdes som en stadskärna.

Ljudlandskapets kvalitet

Rytm
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7.1 LJUDLANDSKAPETS FREKVENS på över 70 dB med en mätning som görs med C-vägning istället för 
A-vägning. Detta bevisar vikten av att göra ljudtrycksmätningar i de 
olika frekvenserna samt att komplettera mätningarna med 
ekvivalenta mätningar gjorda med C-vägning.

Vid 200 Hz, som är gränsen mellan lågfrekvent ljud och medel-
frekvent ljud uppmättes ljudstyrkor som var mycket lägre än infra-
ljudet. Vid denna frekvens låg alla områden utom innerstaden under 
riktvärdet 55 dBA, som hade ett ekvivalent värde på 63,1 dB. Detta 
värde ligger inom gränsen för det medelfrekventa ljudet vilket 
enklare kan dämpas med byggteknik än de låga frekvenserna. 
(Persson Waye, 2002, s 1) Vid 2 000 Hz, som är den övre gränsen 
mellan medelfrekvent och högfrekvent ljud, låg alla områden under 
Boverkets riktvärden med marginaler mellan 23 dB samt 6 dB. Vid 
16 000 Hz, vilket är den övre gränsen för mätutrustningen samt 
tillhör de högfrekventa ljuden, hade alla områden ljudstyrkor under 
Boverkets riktvärden.

Ett samband som har utkristalliserats är att ju längre in mot stadens 
centrum mätningen görs, desto mindre är skillnaden i ljudstyrka 
mellan den lägsta frekvensen och den högsta frekvensen. I den 
första zonen, naturen, var spannet på ljudstyrka mellan 70,1 dB – 
18,3 dB, medan spannet i den sjätte zonen, stadskärnan, var 
mellan 65,5 dB – 46,9 dB. Det är först i den fjärde zonen, den 
generella stadsbebyggelsen, som de högfrekventa ljuden ökar i 
styrka, medan de lågfrekventa ljuden varierar mellan de olika 
zonerna, men visar en tydlig nedgång från och med den femte 
zonen, innerstaden.

Mänskligt tal ligger vanligtvis mellan frekvenserna 250 Hz – 2 000 
Hz (Noise pollution). Ett tydligt samband som visade sig var att 
avståndet, från vilket ett samtal gick att höra och förstå, minskade 
för varje zon. I den första zonen gick samtal att höra och förstå från 
25 meter, medan avståndet i den sjätte zonen minskat till 8 meter. 
I den femte zonen var avståndet som lägst nere på 3 meter när 

ljud under 20 Hz, överstiger den ekvivalenta ljudtrycksnivån utom-
hus, 55 dBA, i alla områden. Ljudstyrkan vid 12,5 Hz var som högst 
71,6 dB ekvivalent ljudtrycksnivå i förorten, vilket både överskrider 
riktvärdet för den ekvivalenta ljudtrycksnivån utomhus samt den 
maximala ljudtrycksnivån utomhus på uteplats, 70 dBA (Boverket, 
2004, ss 11-12). Mätningen gjordes under ett tidsspann på 30 
minuter, vilket innebär att hänsyn inte har tagits till den mest 
bullrande fordonstypen. Detta innebär att mätningen visar på för 
höga lågfrekventa ljudtrycksnivåer under en tid mitt på dagen, på 
en mindre gata mitt i förorten, utan direkt förbipasserande tung 

generella stadsbebyggelsen, som uppmätte högre ekvivalenta 
ljudtrycksnivåer än 70 dB i det lågfrekventa spannet. De övriga 
zonerna: landsbygden, innerstaden samt stadskärnan, hade alla 
ekvivalenta ljudtrycksnivåer över 65 dB i de låga frekvenserna, 
vilka även de överskrider Boverkets rekommendationer. I 
innerstaden samt stadskärnan visade ljudmätningen, av den 
ekvivalenta ljudtrycksnivån för alla frekvensområden med 
C-vägning, en ljudtrycksnivå på 76,2 dBC samt 71,4 dBC. Det 
innebär att även i dessa två zoner översteg ljudtrycksnivån 
Boverkets maximala ljudnivå på 70 dB även om 
ingen frekvens i sig överskred 70 dB. Detta betyder att alla 
områden som besöktes ligger över gränserna för vilka ljudstyrkor, 
inom de låga frekvenserna, som negativt påverkar hälsan. De 
högsta värdena ligger i infraljudet och påverkar således enbart 
hälsan hos de boende utan deras vetskap.

Det jag här har visat är att de lågfrekventa ljuden färdas långa 
sträckor utan att avta tillräckligt i styrka för att hamna under 
Boverkets riktvärden (Persson Waye, 2002, s 1) samt att det inte 

ljuden är för höga. Jag har även visat att områden, vars frekvensers 
ljudstyrkor inte överstiger 70 dB, kan få en sammanvägd ljudstyrka
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avståndet från vilket samtal var hörbart däremot 12 meter. Ljud-
styrkan i frekvensområdet 200 Hz – 2 000 Hz, i de olika zonerna, 
ökade från den första zonen, 39,1 dB – 43,2 dB, till den sjätte 
zonen, 53,1 dB – 47,9 dB. Ljudstyrkan i den femte zonen låg på 
63,1 dB – 48,9 dB. Här går det således att se ett samband 
mellan ljudstyrkan i talets frekvensområde och hur långt samtal 
går att höra. Ju högre ljudstyrkan är, desto mer dränks talet och 
avståndet, från vilket samtal är hörbart, minskar. Det som även går 
att notera är att de lågfrekventa ljudens ljudstyrka inte tycks vara 
avgörande för det hörbara avståndet för samtal, då ljudstyrkan 
i den första zonen är 5 dB högre än i den sjätte zonen. När det 
kommer till de högfrekventa ljuden så ökar de i ljudstyrka från den 
första zonen till den sjätte, dock är det svårt att utifrån dessa 
resultat med säkerhet säga att de inverkar på örats förmåga att 
uppfatta tal i det mellanfrekventa området.

När det kommer till upplevelsen av de olika zonerna visade sig 
några samband. Zon fem, innerstaden, upplevdes som mest 
otrevlig av alla zonerna, det vill säga minst attraktiv. Detta kan 
kopplas till Västfjälls undersökning som visade att ett ljuds 
attraktivitet bland annat beror på ljudstyrka samt ljudets naturlighet 
(Västfjäll, 2012, s 607). Ljudstyrkan i denna zon var högst samt var 

Denna zons ljudlandskap upplevdes även som mest stressande, 
vilken kan ha sin förklaring i den psykologiska termen aktivering 
(Västfjäll, 2012, s 609). Ju högre frekvensen är desto mer 
vaksam blir kroppen, det vill säga att ljudlandskapet upplevs mer 
stressande. De zoner som upplevdes mest stressande, 
alternativt minst lugnande, var de tre stadszonerna, generell stads-
bebyggelse, innerstaden samt stadskärnan. I dessa zoner upp-
mättes även den högsta ljudstyrkan i de högfrekventa ljuden.

vis går från att vara kort i den första och andra zonen, medellång i den 
tredje och fjärde zonen, till att bli lång i den femte och sjätte zonen. 

längd och de fysiska skillnaderna i zonerna är att tätheten mellan 
byggnaderna, byggnadshöjden samt andelen hårdgjorda ytor ökar 
för varje zon (Talen, 2002, ss 296-297; Hellström, 2003, s 226). I den 
första zonen, natur, fanns ingen bebyggelse samt få hårdgjorda ytor, 
här fanns således få ytor för ljudet att studsa mot vilket gav en kort 
efterklang. I den sjätte zonen, stadskärnan, var däremot kvarteren 
slutna med våningshöjder på runt 5 våningar samt att hela marken 
var hårdgjord, belagd med gatsten. Här fanns således många ytor 
för ljudet att studsa mot, vilket torde förklara den långa efter-
klangen. Sambandet mellan ljudens efterklang och zonerna är 
således graden av bebyggelse samt hårdgjorda ytor, med andra ord 
zonens stadsmässighet.

7.2 LJUDENS VARAKTIGHET 

7.3 INTERVALLER

om ljuden ligger i förgrunden eller bakgrunden. Ljud i förgrunden 
förekommer oftast som enstaka ljud, medan ljud i bakgrunden hörs 
konstant. De ljud som konstant hördes var mestadels ljud från 

industriområden. Det fanns även konstanta ljud där ljudkällorna 
fanns inom det inventerade området, dessa ljud påträffades i den 

samtal som ett konstant bakgrundsljud är starkt knutet till bland 
annat tid på dygnet, väderlek samt årstid. För att detta ljud ska bli 
ett bakgrundsljud krävs det att omständigheterna är rätt, så som att 
vädret uppmuntrar till utomhusvistelse samt att människor är vakna. 
Detta visade således att konstanta ljud oftast ligger i bakgrunden 
och sällen dränker de ljud som uppträder i förgrunden. Anledningen
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till att bakgrundsljud upplevs som konstanta har att göra med att det 
inte går att urskilja ljudens attack och avklingning. På grund av att 
dessa två delar i ljudens utveckling inte uppfattas, upplevs ljuden 
som en bakgrund med samma ljudstyrka. (Hedfors, 2003, s 37) I 
den femte samt sjätte zonen, där de konstanta ljuden uppträdde 
inom området, upplevdes även ljudlandskapet som otydligt. Detta 
har sitt samband med att förgrundsljuden var svårare att uppfatta 
(Hedfors, 2003, ss 35-36).

I de första fyra zonerna var de områdesrelaterade ljuden enstaka 
samt låg i förgrunden mot svagare, konstanta bakgrundsljud. Ljud 
som förekom i grupp påträffades enbart i den femte samt sjätte 

förekom i grupp var mängden människor i rörelse. Dessa zoner var 

vilket bidrog till underlaget för ljud i grupp. I den femte zonen var det 

som att de kom i grupp. I den sjätte zonen var det människor som 

förekom enstaka ljud, men den generella upplevelsen av ljudens 
intervaller var att de förekom i grupp samt konstant. Sambandet 
mellan zonerna och ljudens intervall, i det här fallet, är således 
antalet människor i rörelse. 

Det framkom även ett samband mellan ljudens intervaller och upp-
levelsen av platsens rytm. Den femte och den sjätte zonen var de 
enda zonerna med ljud i grupp samt ljud inom området som hördes 
konstant. Dessa zoner var även den enda som upplevdes som 

stressande ett ljudlandskap upplevs.

stressande samt mindre attraktiva ju högre stadsmässigheten var 
-

kom (Västfjäll, 2003, ss 607-609). I den första zonen upplevdes ljud-
landskapet som lugnande samt trivsam, medan ljudlandskapet i den 
femte zonen upplevdes som stressande och otrivsam. Den största 

graden av bebyggelse. I den första zonen fanns nästintill ingen 

ingen bebyggelse, medan den femte zonen var väl anpassad för 

samband mellan graden av bebyggelse och efterklangens längd, 
kan det här påvisas ett samband mellan efterklangens längd och 
upplevelsen av områdets rytm. Ju längre efterklangen är, desto mer 
stressande upplevs platsen. Den sjätte zonen var den enda som inte 
föll in i mönstret med anledning av att jag och kontrollpersonen inte 
upplevde ljudlandskapet på liknande sätt. Båda upplevde vi att 
området var stressande, men jag kände att den sammanvägda upp-
levelsen av området var trivsam, medan kontrollpersonen ansåg 
att den var otrivsam. Detta kan förklaras på så sätt att vi värderade 
ljudet av människor, samtal, gatumusiker, fotgängare, på olika sätt. 
Medan jag värderade ljuden som trivsamma och tecken på folkliv, 
värderade kontrollpersonen ljuden som att det inte gick att höra vad 
någon sa, vilket gav ett rörigt intryck. Sambandet mellan zonerna 
och ljudlandskapets rytm är således att känslan av stress ökar i takt 
med stadsmässigheten samt antal människor i rörelse.

7.4 RYTM 

Det visade sig att stadens zoner upplevdes mer 
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i förgrunden samt ljud i bakgrunden beror på zonens stads-
mässighet. Staden går från att, längst ut, ha ett tydligt och tystlåtet 
ljudlandskap till att, längst in, ha ett otydligt och högljutt ljud-
landskap. I zonerna ett till fyra upplevdes alla ljudlandskapen som 
främst tydliga, men även tystlåtna. Ett tydligt mönster framkom dock 
att tydligheten minskade allt efter hand samtidigt som ljudlandskapet 
blev mindre tystlåtet. Det vill säga att den fjärde zonen hade ett mer 
otydligt och högljutt ljudlandskap än den första zonen. I den femte 
zonen upplevdes ljudlandskapet som främst högljutt, men även 
otydligt. Anledningen till att detta område upplevdes som högljutt 

 
Resultatet att ljudlandskapet upplevdes som otydligt kan knytas till 
efterklangens längd, som i denna zon var lång. Efterklangens längd 
gör att ljuden hörs längre och på så vis hinner blandas. Detta ger ett 
otydligt ljudlandskap där det är svårt att avgöra varifrån ljudkällan 
kommer. (Hedfors, 2003, s 37) Tydligheten i ljudlandskapet kan även 
knytas till upplevelsen av ljudlandskapets rytm. Ju otydligare ett ljud-
landskap blev, desto mer stressande upplevdes platsen. Det skulle 
därför kunna hävdas att kroppen blir stressad när den får svårt att 
avgöra varifrån ett ljud kommer. I den sjätte zonen var ljudlandskapet 

efterklangen in på förhållandet mellan ljuden i förgrunden, ljuden i 
bakgrunden samt den upplevda rytmen i området. Sambandet 
mellan zonernas förgrundsljud och bakgrundsljud kan därför 
kopplas dels till efterklangens längd, indirekt zonens stads-
mässighet, till antalet människor i rörelse samt ljudlandskapets 
upplevda rytm. 

7.5 LJUDLANDSKAPETS KVALITET
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8. SLUTSATSER



Lyssningsmetodens fem delar gav alla resultat som är viktiga 
element för hur ett ljudlandskap påverkar kroppen samt hur det 
upplevs. Dessa delar är framtagna för att bryta ner en samman-
sättning ljud till ett antal element som sedan kan utvärderas. Efter att 
detta gjorts kom jag fram till följande slutsatser.

Det visar sig att de största avvikelserna från Boverkets riktvärden, 

områden låg över föreskriven ljudstyrka. Det visar sig även att det 

upplevelsen av ljudlandskapet. Detta, tillsammans med de hälso-
effekter som redogjordes för under rubrik 4.1 Frekvenser, gör att jag 

trycksnivåer.

Den slutsats jag kom fram till när det gäller ljudens efterklang, var att 

innebär att efterklangen i stadskärnan var mycket längre än efter-
klangen i förorten. Längden på efterklangen kunde dessutom 
kopplas samman med hur otydligt ett ljudlandskap upplevdes vilket 
i sin tur gav hur stressande området upplevdes. Detta stämmer 
överens med Hellströms (2003, ss 225-226) förklaring av efter-
klangens samband med en plats orienterbarhet. För att kunna agera 
på rätt sätt i en situation krävs att ljudkällan kan lokaliseras. Detta 

varaktighet påverkar kroppen (Muzak, 2007, s 137), gör att jag drar 
slutsatsen att det är viktigt att utvärdera ett områdes efterklang vid 
arbetet med stadens ljudlandskap.

När det gäller ljudens intervall så visade det sig att det fanns en 
koppling mellan intervallen samt hur stressande ett ljudlandskap 
upplevdes. Ljudens intervall har tidigare visats ha betydelse för 
störning under sömn (Muzak, 2007, s 137), men visar sig även ha 
betydelse för hur stressande ett ljudlandskap upplevs under dagtid. 
Ljudens intervall påverkade även ljudlandskapets tydlighet, då 

konstanta ljud i den direkta närheten gjorde det svårt att höra 
varifrån enstaka ljud i förgrunden kom. Ljuds intervall bidrar även till 
hur ett område upplevs samt hur stor störningen blir av ett oönskat 
ljud (Augoyard, Torgue et al, 1995, refererad i Hellström, 2003, 
ss 230-231). På grund av detta samt att ljudens intervall har ett sam-
band med stress, vilket har betydelse för hälsan (Muzet, 2007, 
s 139), är även detta en faktor som bör behandlas vid arbetet med 
stadens ljudlandskap. 

kopplingar till efterklang, hur stressande samt hur attraktivt ett ljud-

stödjer tesen att skillnaden mellan bakgrundsljud och förgrundsljud 
har en inverkan på hälsan (Muzak, 2007, s 137), är detta en faktor 
som bör behandlas vid arbetet med stadens ljudlandskap.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Boverkets riktvärden samt 
mätmetoder för det samhälleliga bullret idag inte är tillräckligt över-
gripande för att göra en godtagbar inventering av stadens ljud-
landskap samt skapa hälsosamma boendemiljöer. Vid användandet 
av Boverkets riktvärden förbises de faktorer som jag har tagit upp i 
detta arbete och som bevisligen är viktiga parametrar i stadens ljud-
landskap. 

50



9. DISKUSSION
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stadens dolda ljud i ett antal ljudlandskap. Detta har jag gjort 
genom att dela upp staden i zoner efter en stadsanalysmetod samt 
testat hur en analysmetod för musiker kan appliceras på dessa 
zoners ljudlandskap. Jag kommer i detta kapitel att diskutera hur 
dessa metoder kan användas för att arbeta med ljud i planeringen.

Det första steget, i att arbeta med stadens ljud, är att med-
vetandegöra allmänheten om stadens mångfacetterade ljud-
landskap. Samhällets engagemang i stadens utformning har 
genom åren ökat, vilket har lett till en mer demokratisk hantering 
av samhällsbyggnationen. Detta skulle även kunna uppnås när det 
kommer till stadens ljud. Genom att skapa en mer lättillgänglig 
terminologi samt att öka kunskapen om ljudets olika delars 
påverkan på stadens invånare, möjliggörs för en mer jämställd 
diskussion, där boende kan kräva exempelvis sänkta ljudnivåer 
inom de låga ljudfrekvenserna. Om dessa frågor kommer fram mer 
i samhällsdebatten kommer det att bli mer legitimt att motsätta sig 
indirekt, likaväl som direkt, störning av samhällets ljud.

Som följd av att djupare mätmetoder samt analysmetoder används 

vilket skulle ge planerare en större förståelse av staden och ljudens 
påverkan på

9.1 TRANSECT

Transect är inte bara en analysmetod utan även en planerings-
metod, se kapitel 5. Transect. Denna planeringsmetod skulle kunna 
användas för arbetet med stadens ljudlandskap på följande sätt.

9.1.1 FORM VS. MÖNSTER
Talen hävdar att den 3-dimensionella aspekten är den kortsiktiga 
som kan förändras i en högre takt än den 2-dimensionella,

långsiktiga kartan som fastlägger planeringen inför en längre tid 
(Talen, 2010, ss 301-302). Här kan den akustiska miljön ses som 
en annan dimension som planerare och arkitekter, i skapandet av 
planer och byggnadsutformningar, bör ta hänsyn till. Den akustiska 
miljön är något som snabbt kan förändras genom vissa tillägg, 
exempelvis ljudbarriärer, bullerplank. Det är på det 3-dimensionella 
planet som planeringen i första hand arbetar med ljud idag, att lösa 
problem med buller när det uppstår, inte att arbeta förebyggande. 
Ansträngningar bör därför göras för att arbeta med stadens akustik 
långsiktigt, alltså på den 2-dimensionella nivån, med föreskrifter för 
stadens olika zoner, vilka sedan kan ligga till underlag för 
planeringens beslut om exempelvis vägsträckningar, byggnads-
placeringar, utformning samt markanvändning. På detta vis kan 
planeringen behandla ljudlandskapen på ett tidigt stadium och 
möjligheten att skapa hälsosamma ljudmiljöer ökar.

9.1.2 ORDNING VS. MÖNSTER

planera en stad som har en mångfald av upplevelser i stads-
rummet, samtidigt som den har en tydlig ordning. Ordning likställs 
ofta med en övergripande och auktoritär kontroll som inte överens-
stämmer med människans individuella behov och aktiviteter (Talen, 
2010, s 303-304). Det samma kan sägas om planerares sätt att ta 
sig an en stads ljudbild. Det första som görs är bullermätningar, där 

mätningarna gjorts, utvärderas ljudbilden ifall den är för högljudd 
eller om den ligger under Boverkets riktvärden. Ifall området har för 
höga ekvivalenta ljudnivåer, görs åtgärder som ska minska 
områdets bullerexponering samt skapa tystare miljöer. Det har 
skapats ordning av kaos. Det samhällsplaneringen inte tar in i 
beräkningen är människans behov av att ha ljud som står för olika 
aktiviteter omkring sig, det krävs en mångfald av ljud i staden, inte 
bara tystare miljöer. 
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planera en stad som har en mångfald av upplevelser i stadsrummet, 
samtidigt som den har en tydlig ordning. Ordning likställs ofta med 
en övergripande och auktoritär kontroll som inte överensstämmer 
med människans individuella behov och aktiviteter (Talen, 2010, 
s 303-304). Det samma kan sägas om planerares sätt att ta sig an en 
stads ljudbild. Det första som görs är bullermätningar, där områden 

utvärderas ljudbilden ifall den är för högljudd eller om den ligger 
under Boverkets riktvärden. Ifall området har för höga ekvivalenta 
ljudnivåer, görs åtgärder som ska minska områdets buller-
exponering samt skapa tystare miljöer. Det har skapats ordning av 
kaos. Det samhällsplaneringen inte tar in i beräkningen är 
människans behov av att ha ljud som står för olika aktiviteter omkring 
sig, det krävs en mångfald av ljud i staden, inte bara tystare miljöer.
 
Talen (2010, s 304) menar att planeringens specialisering har lett till 
en fragmentering av yrket, där infrastruktur, ekonomi, miljö och 
markanvändning har fått olika världsåskådningar, vilket gör det svårt 
att planera en stad som har både ordning och mångfald, då sam-
bandet mellan delen och det hela går förlorat (Talen, 2010, s 306). 
Transect-modellen löser motsättningsproblematiken genom att 
knyta dess system till naturens ordning, inte de sociala 
processernas ordning vilka skapas av auktoritet. När det kommer till 
ljudmiljön i Växjö har arbetet med buller och bullermätningar lagts 
på Miljö- och hälsoskyddskontoret. Här kan således en 
fragmentering av yrkes upptäckas, då detta är en sektor skild från 
planeringskontoret. Ljudmiljöerna behandlas endast som 

planerade bostadsområden. De arbetar således med att skapa 
ordning utifrån auktoritära riktlinjer som föreskriver hur starkt ljud 
som är det högsta tillåtna. Genom att se till de olika ljudlandskap 

strukturer som skapar dem, så kan arbetet med stadens ljudmiljöer

för att organisera ljudlandskapen efter transect-zonernas 
egenskaper istället för att endast kontrollera ljuden efter uträknade 
riktvärden.

9.1.3 STAD VS. LAND
Planerare har länge arbetat med problematiken att integrera stad 
och land. Enligt transect-modellen bör stad och land integreras och 
kopplas samman längs en graderad skala som går från land till stad 
och där stadsmässigheten ökar för varje zon mot stadskärnan, sam-
tidigt som de naturliga elementen avtar (Talen, 2010, s 295, s 308). 
Det vill säga att förena stad och land snarare än att separera de 

inte neutraliserar varandra utan kompletterar varandra. (Talen, 2010, 
s 309). Likt transect-modellens graderade skala av stadsmässighet 
kan hävdas att ljudlandskapen bör följa zonernas element och 

zonen, som står för naturen, bör ha ljudelement som stammar från 

Den sista zonen, som står för stadskärnan, bör då endast ha ljud 
skapade av människan och hennes aktiviteter.

Genom att använda transect kan alltså stadens ljudlandskap 

skapa en diversitet av ljudlandskap i staden.

9.2 INVENTERINGSRESULTATEN

Inventeringsresultaten, när det gäller ljudstyrka i olika frekvens-
områden, visade att det lågfrekventa ljudet i staden låg över 

-
frekvent ljud i samhällsplaneringen kan bero på att myndigheter, så 
som Boverket, lyder under regeringen. Det lågfrekventa ljudet 
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-

reglering av lågfrekventa ljud inte kommit till i samhällsplaneringens 
riktlinjer med anledning av att städerna gynnas av varutransporter, 
vilket gör att regeringen inte vill begränsa dessa för ljudmiljöns skull. 
Detta kan således medföra att arbetet med att få igenom riktvärden 
för lågfrekvent ljud kan bli svårt.

Jag kom fram till att ljudlandskap som hade långa efterklanger gav 
ljudmiljöer som var otydliga och stressande. Med anledning av detta 
är det viktigt att inventera områdens efterklang samt ljud-
landskapens kvalitet i planeringsarbetet. Efterklangens längd kan 
kortas med bland annat absorberande fasadmaterial, då fasaderna 
bidrar mycket till ljudets efterklangslängd (Amphoux, refererad i 
Hellström, 2003, s 226), samt mjukgjorda markbeläggningar och 
planteringar, så som gräs och torv. För att hantera problematiken 
med ljudens efterklang i planeringen kan därför transect-metodens 
zoner komma till användning. Genom att förse utsatta områden inom 
zonerna fem, innerstad, och sex, stadskärna, med plan-
bestämmelser som reglerar fasadmaterial och andelen mjukgjord 
markbeläggning kan efterklangens längd förkortas och tydligare 
ljudmiljöer skapas.

Ljudens intervall kan vara svåra att reglera i riktvärden och plan-
bestämmelser. De är däremot viktiga att ta med i analysen och 
utvärderingen av stadens ljudlandskap, då de har en tydlig koppling 
till den subjektiva upplevelsen av ljudlandskapet. Områden som har 
höga, konstanta ljud skulle kunna regleras med dämpande åtgärder 
så som absorberade fasadmaterial, för att sänka den generella ljud-
styrkan. Detta förändrar inte ljudens intervall, men som 
inventeringen visade så upplevdes områden med låga konstanta 
ljud lugnare än områden med höga konstanta ljud.

Ett ljudlandskaps rytm är viktigt att räkna in i arbetet med stadens 
ljudmiljöer, med anledning av att den är kopplad till den subjektiva 
upplevelsen av platsen. Detta kan inte regleras med riktvärden eller

planbestämmelser, men kan användas som underlag vid 
utvärdering av ljudlandskap. Här kan planeringen arbeta med 
medborgarna genom att göra undersökningar av hur boende 
upplever ljudlandskapen.

9.3 BOVERKET

I den beskrivning som Boverket har för när A- samt C-vägning av 
-

buller medan C-vägning används för mätning av ljud med 
dominerande låga frekvenser. (Boverket, 2009) Detta förutsätter att 
det på förhand går att säga att ljuden har övervägande låga 
frekvenser. Ljud som inte uppenbart har det kommer därför att mätas 
med A-vägningen, vilket gör att de låga frekvenserna kommer att 
bortses ifrån. Här behövs en ändring av beskrivningen av hur 
mätning av ljud i samhället ska gå till. Det bör förespråkas att 
mätning görs både med A- samt med C-vägning samt att mätning 
görs i de olika frekvenserna.

När det kommer till miljökvalitetsmålen är generationsmålet att 
bostäder ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller 
(Boverket, 2008, s 22). Här anser jag att det krävs en närmare 
beskrivning på vad som avses med buller. Frågan är om samhället 
behöver en minskning av ljud eller om det behöver en mer 
balanserad och differentierad ljudbild. 

Förordningen om omgivningsbuller anger att kartläggning av 
omgivningsbuller ska göras (SFS 2004:675). Här anser jag att den 
metod jag använde mig av för inventeringen gav en allsidig 
kartläggning av dels stadens olika ljudlandskap samt dels ljud-
landskapens beståndsdelar. Den mätmetod som förespråkas av 
Boverket gör endast en kartläggning av ljudtrycksnivån av 
omgivningsbullret, men kartlägger inte delarna som bidrar till den 
sammanlagda ljudbilden eller hur omgivningen upplevs. På grund av 
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vilken typ av ljudkälla som är det största problemet i det aktuella 
området, vilket i förlängningen försvårar arbetet att skapa 
hälsosamma och trivsamma ljudmiljöer.

9.4 METODEN

För att kunna arbeta med ljudmiljöer i planeringen krävs en 
metodik för att komma ner på djupet av hur ljudlandskapen är upp-

hur starkt de låter. Den lyssningsmetod jag arbetade efter gjorde att 

eller fult, utan hur ljudet uppträdde som del av en helhet. Just det att 
kunna inventera en stads ljudlandskap utifrån vissa parametrar gör 
att resultaten blir jämförbara med andra områden och andra städer.

9.5 KÄLLORNA

Jag har i arbetet använt mig av ett antal myndighetstexter. Rapporter 
och propositioner skrivna av myndigheter ska alltid granskas innan 

politisk agenda. Innehållet kan därför vara vinklat efter regeringens 
aktuella partiprogram. De gånger jag har använt myndighetstexter 

om ett visst ämne, alternativt för att stärka vissa påståenden där 
myndigheterna har det övergripande ansvaret för att ta fram 
information. Texterna har därför använts på ett faktabaserat och 
ändamålsenligt sätt och har inte varit underlag för dragna slutsatser. 

Jag har även använt mig av medicinska tidskriftsartiklar. Det som 
bör noteras här är att undersökningarna kan vara för få, alternativt 
gjorda på för få personer, för att de med säkerhet ska kunna styrka 

undersökningar som kan ge ett felaktigt utslag på resultatet. Jag har 

tagit detta i beaktande vid användande av dessa källor.

De gånger källor har använts från uppslagsverk, har uppslagsverk 
som granskats av en redaktör valts. Dessa källor har enbart använts 

slutsatser.

9.6 GENERALISERING

generaliseras utan är platsbundna. För att med säkerhet komma fram 
till hur transect-modellens olika zoner förhåller sig till ljud-

annanstans. De övriga enheterna och deras relation till upplevelsen 
av ljudlandskapen torde vara samma oavsett stad, detta beror dock 
på hur mycket upplevelsen av platsens utformning har med upp-
levelsen av ljudlandskapet att göra, vilket inte har behandlats i detta 
arbete. För att ta fram ett säkrare underlag för hur ljudlandskaps olika 
delar korrelerar med zonerna samt hur de upplevs krävs att denna 
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10. FORTSATT FORSKNING



Som jag nämnde under rubriken 1.1 Bakgrund så är miljöfrågor som 
rör samhällets ljud lågt prioriterade i jämförelse med andra miljö-
frågor (SKL, 2012, s 20). Detta ger en indikation på att förståelsen 
av ljudlandskapens betydelse för allmänhetens hälsa och trevnad 

hur ljudstyrka samt låga frekvenser påverkar kroppen dagtid och 
nattetid. Det krävs här även mer forskning om hur samhällets ljuds 
olika delar påverkar människan samt att större utredningar om 
upplevelsen av ljudlandskap kopplade till platsen behöver göras. 

forskning för att öka förståelsen av ljudlandskapens betydelse på 
hälsa och miljö samt för att utveckla generaliserbara arbetsmetoder. 

Metoder för hur ljudlandskap kan kartläggas samt vilka delar som är 
viktiga att ta med i beräkningen behöver utvecklas. För att dessa ska 
kunna utvecklas krävs en terminologi för ljudlandskapen i 
planeringen. Här kommer arbete från både kommuner och 
myndigheter att krävas likaväl som en interdisciplinär forskning som 
kombinerar psykologi, perception, planering och hälsa.
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