
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:4 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Studio Acusticum    

                Belopp i tkr 
Investeringsprogram; teknik 

Investering teknik 

2018: 650 tkr 

2019: 550 tkr 

 

 

Beskrivning av projektet:   
I VEP 2016-2018 framgår beslut om medel för investeringar till Studio Acusticum. Piteås konserthus Stu-

dio Acusticum (SA) har sedan länge ett starkt behov av förnyad teknik samt underhåll av befintlig. Väl 

fungerande och uppdaterad teknik är en förutsättning för att helhetsverksamheten ska fungera. Detta gäller 

samtliga scener, kontrollrum, repetitionslokaler, ljud- och ljusanläggningar med mera. En eftersläpande 

ekonomi där tekniken har fått stå tillbaka har nu fått konsekvenser avseende driftsproblematik och av dessa 

skäl äskas enligt bifallen plan om 650 tkr 2018 samt 550 tkr för 2019. Modern teknologi har en kort 

brukartid. Utvecklingen inom framförallt musik- och konsertteknik går mycket fort och därför utdateras 

befintlig teknik i samma takt. Slitage på befintlig teknik är påtaglig och efterfrågan från både interna och 

externa evenemangsaktörer och brukare på en ständigt uppdaterad och modern teknik är påfallande. SA är 

ett konserthus med kärnvärden i världsklass och därför är konsekventa investeringar viktiga.  

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Fungerande och tillgänglig för arrangemang och mötesplats. Studio Acusticum är Piteå kommuns största 

leverantör av scenverksamhet för medborgare och besökare. Ett nära samarbete med LTU Musikhögskolan 

och NLL Norrbottensmusiken, m fl borgar för starkt nyttjande av lokaler och teknik. Med 169 evenemang 

under 2015 och sammanlagt 17 000 besökare är SA den största kulturevenemangsplatsen i Piteå. Detta 

kommer samtliga nämnders grunduppdrag till godo. 

 

Syfte/Mål: 
För att kunna fortsätta utvecklas till den optimala kulturmötesplats och scen med möjligheter att inhysa 

nationella såväl som internationella artistbesök, forskning kring akustik i världsklass samt Orgel  

Acusticum som både unikt instrument och turistmål behövs en kontinuerlig uppdatering och omvårdnad av 

teknikutrustning. 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

Enligt VEP 2016-2018 ska 650 tkr tillföras Studio Acusticum i investeringsmedel för 2017-2019. Hänsyn 

tagen till formulering ”…i minskande takt” 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Inga 

 

 

 



 

 

   

 

   

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Studio Acusticum har en stor och växande (!) målgrupp i barn och unga. Del i utveckling av koncep tar 

fasta på denna målgrupp. Uppdaterad teknik är en förutsättning för all verksamhet på SA 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Tillgänglighet för externa aktörer att hyra SA:s teknik och lokaler innebär en självklar förväntan att 

inhouse teknik är fungerande samt modern 

 

Demokrati och öppenhet 

För tillgänglighet och därmed en demokratisk tillgänglighet genom att en mångfald av brukare kan ha 

tillgång till SA:s verksamhet förutsätts att parametrar i SA:s uppdrag vara i fullgott skick.  

 

Livsmiljö 

Ständiga falleringar av nuvarande teknik och utrustning medför konsekvenser i form av stress och irritation 

hos både personal och brukare 

 

Ekonomi 
Förbättrad driftsekonomi med modern och kontinuerligt uppdaterad teknik 

 

Personal 

Bättre arbetsmiljö  


