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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 

 

 

2016: 1.995 

2017: 

2018: 

 

Beskrivning av projektet:  
De kärnvärden Studio Acusticum ursprungligen representerar - akustik i väldsklass och därmed upple-

velse- och konsertverksamhet samt audiodokumentation av hög rang, på flera scener i byggnaden kräver att 

audiotekniken, som en essentiell och självklar parameter i uppdraget både är uppdaterad och i bra skick. I 

nuläget uppfyller audiotekniken ingen av dessa förväntningar. Senast större teknikinvesteringar gjordes var 

2007, i samband med starten av verksamheten. Fram till dess har mindre reinvesteringar gjorts för att hålla 

ihop en åldrande teknikpark som dessutom i nuläget inte är kompatibel med de uppdrag (audio/video) ex-

terna aktörer ser som en självklarhet. 

 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

 

 

Syfte/Mål: 
Att säkerställa att den upplevelsekvalitet som Studio Acusticums vision och kärnvärden företräder står i 

trovärdig och långsiktig paritet. Det vill säga ljudupplevelse (Stora salen) av absolut högsta internationella 

kvalitet, samt att kunna erbjuda en attraktiv, effektiv och modern audioutrustning samt dokumentations-

möjlighet för såväl interna som externa kultur- och evenemangsentreprenörer till samtliga scener. 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

Stora salen: 

Ljudmixer  250 tkr 

Mikrofonhängningssystem 300 tkr 

Infrastruktur, ström- ljud,  

Ljuskablage, videokablage 100 tkr 

Ljusmixer    50 tkr 

Tyger    50 tkr 

Podier, div räcken, m m   35 tkr 

 

Blackbox: 

Podier 20 st 2 x 1 m   60 tkr 

Sub-bashögtalare 2 st   50 tkr 

Topphögtalare 4 st 100 tkr 

Ljudmixer  120 tkr 

Ljusmixer    50 tkr 

Infrastruktur (se ovan)   50 tkr 

Tyger    40 tkr 

 

Gemensam utrustning: 

Mikrofoner inkl trådlöst  300 tkr 



 

 

   

 

   

Monitorer 2 st m förstärk    70 tkr 

LED-ramper     50 tkr 

LED-spottar     50 tkr 

Konferensdator      5 tkr 

Videoscaler     20 tkr 

Mixplatsdator       5 tkr 

Mobil inspdator m ljudkort    30 tkr 

 

Kontrollrum: 

Inspelningsdator    20 tkr 

Outboardutrustning    60 tkr 

Producersdesk m teknik    60 tkr 

Stolar     20 tkr 

Infrastruktur, ljud och video    50 tkr 

 

   
 

  

  

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

2016:  

2017: 

2018: 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga 

  

 

 

Utbildning arbete och näringsliv 

Uppdaterad forskningsattraktivitet, moderniserad ljudupplevelse  

 

 

Demokrati och öppenhet 

 

 

Livsmiljö 

Att stå för de kärnvärden som marknadsförs 

 

Ekonomi 
Ekonomisk hållbarhet 

 

Personal 

Tryggare och mindre krävande arbetsmiljö avseende osäkerhet kring eventuella driftstörningar och dess 

effekter  


