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Inledning
I samband med den stora 
ombyggnaden av Solvallas 
ljudanläggning, uppkom ett 
antal olika tankar om hur det 
egentligen ser ut på de stora 
arenorna runt om i Sverige, 
där det oa sitter teknik som 
kan vara över 25 år gammal. 
Om vi tänker oss tillbaka 25 år 
i tiden och hur bild- och 
ljudanläggningarna såg ut på 
den tiden, och jämför med 
dagens teknik, är det lätt att 
förstå att en upprustning och 
förnyelse är behövlig på många 
ställen. Som bekant har den 
tekniska utvecklingen varit 
mycket snabb och man har 
idag tillgång till digital teknik 
som har utmärk tillförlitlighet, 
prestanda och prisnivå.

I samband med vårt arbete på 
Solvalla har vi också ha nöjet 
att besöka både travbanor och 
större anläggningar runt om i 
Sverige för att studera deras 
ljudtekniska installationer. Av 
det vi hittills har sett har det 
framgått att just travbanorna 

utgör goda exempel på större 
arenors ljudteknik, prestanda 
och problem, där man oa har:
‣ En stor blandning i ålder 

mellan olika 
anläggningsdelar, vilket 
resulterar i bristande 
anpassning och dålig 
ljudkvalitet.

‣ Gamla och undermåliga 
högtalare, slitna av ålder 
och hårda 
väderförhållanden, som 
nu inte klarar av dagens 
krav på god ljudkvalitet 
och ljudtryck.

‣ Avsaknad av god 
taltydlighet i systemen.

‣ Klena och undermåliga 
högtalarkablar.

‣ Överbelastade förstärkare 
som servar för många 
anslutna högtalare med 
alldeles för liten uteffekt.

‣ Bristande ordning och 
koordinering med 
larmsystem.

‣ Gamla och undermåliga 
mikrofoner, vanligen lika 
gamla och bristfälliga 
som högtalarna.

‣ Avsaknad av giltig 
dokumentation och 
dokumentation som ej 
beskriver dagens 
verklighet.

Naturligtvis utgör inte 
travbanorna allomfattande 
exempel på hur en typisk 
arenaanläggning ter sig i Sverige 
i dag, men de omsluter många 
av de typiska problemen som 
många av våra arenor och större 
ljudanläggningar brottas med 
idag.
Vad vi också har sett och som är 
ett bekymmer är att man även i 
nyprojekteringar av stora 
ljudanläggningar tenderat att 
hantera dem på ett sådant sätt 
att man tror att tiden stått stilla 
i 25 år. Vi har sett exempel där 
man utfört projektering utan 
kopplingar och tankar till 
brandlarm, utrymningslarm 
samt utrustning för 
hörselskadade och liknande. 
Man kan lätt ställa sig frågan 
vilken nytta alla regelverk har 
om man kan genomdriva 
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upphandlingar där kronor och 
ören kommit att styra allting?

Projekteringsarbetet för 
Solvallas ljudanläggning

När det gäller ljudanläggningen 
på Solvalla, utfördes 
projekteringsarbetet i två faser:
‣ Delar av 

projekteringsarbetet 
gjordes i samband med 
en funktionell förstudie, 
cirka 1½ år innan den 
verkliga projekteringen 
startades, i form av ett 
samarbetsprojekt med 
Sony Sverige AB.

‣ Den praktiska 
detaljprojekteringen 
startades i början av 
2007, med den tidigare 
funktionella 
projekteringen som bas.

Tillvägagångssättet för 
projekteringen av Solvalla 
utgjordes i stort av:
‣ Platsintervjuer av 

beslutsfattare och 
tekniskt ansvarig 
personal på Solvalla, med 
syet att säkerställa och 

definiera alla funktioner 
hos befintliga system. Vid 
undersökningen 
framkom det att 
anläggningen var mycket 
komplex, då 
ljudanläggningen också 
behövde fungera 
tillsammans med Kanal 
75 (TV-system), 
startanläggning och 
speakerfunktion samt 
även larmsystem och 
utrymmen för 
underhållning.

‣ Sammanställande av 
information för remiss 
och justeringar så att alla 
tänkta funktioner fanns 
medtagna.

‣ Insamling av 
ritningsunderlag på 
lokaler och område - 
genom internhjälp och 
besök på kommunens 
arkiv.

‣ Arbeten med att bygga 
upp 3D-modeller av de 
olika lokalerna för att 
med programmen CATT 

och EASE kunna 
prediktera akustik och 
högtalaranläggningarnas 
prestanda för både 
travbanan och de olika 
lokalerna. I 
beräkningsarbetet 
kombinerades befintliga 
ljudprestanda och 
absorptionsdata med 
verkliga eerklangstider, 
så att beräkningarna 
utgick utifrån en så 
verklighetsnära bild som 
möjligt. Däreer 
utprovades olika 
högtalare virtuellt i 
modellerna, för att 
möjliggöra det 
lämpligaste valet av 
högtalare och deras 
placeringar i avsedda 
utrymmen. Med det 
avancerade EASE-
programmet var det även 
möjligt att virtuellt 
”provköra” anläggningen, 
vilket visade sig vara ett 
tacksamt hjälpmedel.
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En ny anläggning bör projekteras med utgångspunkt från “användarflexibilitet” vad gäller signaldistribution m m utan 
avkall på signalkvalitet resulterande i akustisk “ljudkvalitet” i de berörda lyssningspositionerna. Detta kan åstadkommas 
med modern digital signalbehandling och distribution.



‣ Noggrann analys av 
ekoproblem för 
utomhusanläggningen. 
Problem med eko blir lätt 
stora för utomhusarenor 
med sträckor över 340 m 
(= 1 s fördröjning av 
ljudet). Här gällde det att 
tillse att så få besökare 
som möjligt skulle störas 
av ekoproblem.

‣ Säkerställande av 
ljudutstrålning från 
travbanan och läktare. 
Detta för att minimera 
besvär hos omgivande 
boende orsakade av 
arenans utomhusljud. I 
modelleringsarbetet var 
framräknade STI-värden 
(Speech Transfer Index) 
vägledande vid systemval 
och högtalarplacering. 
Eersom STI-värden 
visat sig ge en mycket bra 
bild av taltydlighet, och 
att ett av huvudsyena 
med förstudien var ökad 

taltydlighet, var det 
naturligt att höga STI-
värden blev en prioriterad 
optimeringsparameter.

Ovanstående punktlista 
beskriver mycket av det arbete 
som utförts inom den akustiska 
och elektroakustiska delen av 
arbetet. Parallellt med detta 
arbete har också andra delar i 
projekteringen utförts såsom:
‣ Upprättande av 

signalflöden i systemet 
för högtalarsignal, 
linjesignal, datasignal och 
styrsignal.

‣ Val av digitalt styrsystem 
för hela anläggningen.

‣ Val av teknikrum samt 
beräkningar av elkra, 
åskskydd, rackutrymmen 
och liknande.

‣ Genomgång av 
tillgängliga och 
användbara kabelvägar.

‣ Tillse att en fungerade 
integration finns mellan 
kvarvarande teknik och 

ny teknik.
Ovanstående punkter visar på 
att det finns mycket att tänka 
på vid en ombyggnad av en 
anläggning av denna 
storleksordning. 
Enligt uppgi lär Solvalla vara 
den tredje största 
travanläggningen i världen.

Installation, 
driftsättande och 
utvärdering

På grund av Solvallas tydliga 
krav på att stora delar av 
anläggningen skulle vara klar 
till Elitloppet i slutet av maj 
2007, behövde projektering 
och byggnation ske hand i 
hand. 
Själva byggnationen av 
anläggningen startades i 
februari 2007 och skedde i 
mycket nära samverkan med 
Solvallas ledning och 
teknikansvariga. 
Ett av de stora problemen vid 
installationen av anläggningen 
var att ingen del av den 
befintliga anläggningen fick 
brytas, utan det befintliga 
systemet skulle fungera 
parallellt under hela bygget. 
Detta ledde bl.a. till att då 
takhögtalarena (ca 200 st) i den 
stora kongressbyggnaden skulle 
bytas var man tvungen att 
koppla över dem till det 
befintliga systemet. Parallellt 
drogs därvid nya kablar till 
dessa högtalare som förlades 
bredvid de gamla och kopplades 
hela vägen ner till 
teknikrummet. När sedan ett 
helt våningsplan var färdigt och 
funktionstestat byttes kablarna 
återigen ut, ett byte som krävde 
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För högtalare utomhus gäller det att bestämma/karaktärisera det ljudfält som är 
optimalt för “kommunikationen” i fråga (utan att störa omgivningen) och att 
däreer konstruera/optimera det antal ljudkällor (högtalare) som behövs. Detta 
sker genom etablering av datormodell av banan/utomhusläktarna för akustiskt 
beräkningsarbete och virtuell lyssning, så kallad auralisation.



flera man och gjordes på cirka 
2-3 timmar.
På liknande sätt gjordes 
systembytena för varje 
våningsplan, allt för att inte 
störa pågående verksamhet. 
Samtidigt med detta arbete 
monterades helt nya 
huvudsystem i lokalerna för att 
täcka in de främre delarna av 

lokalerna. Här valdes krafulla 
men smala högtalare från 
Renkus & Heinz. Detta gjorde 
att man kunde montera 
högtalarna i de stora glasytorna 

ut mot banan och dessutom 
inte skymma sikten för 
åskådarna.
I lokalerna på Solvalla finns nu 
för varje lokal en ordenlig 
förstärkareffekt och högtalare 
som också matchar denna. 
Ljudnivån kan justeras lokalt av 
de anställda enligt de behov 
som föreligger. Skälet till detta 

är att ljudnivån varierar kraigt 
under en typisk kväll allt 
beroende på travloppens 
spänning och åskådarnas 
alkoholkonsumtion. Då 

åskådarna lätt kan skapa ett 
buller som väl överstiger 90 dB 
behöver anläggningen kunna 
prestera cirka 100 dB om den 
skall höras tydligt. 
Utomhussystemet har vanligen 
ej samma akustiska problem, 
just för att publiken är 
utomhus, men under stora 
tävlingar hamnar man ändå upp 
mot samma nivåer, då man även 
skall överrösta överförfriskade 
besökare, medhavda trummor 
m.m.
I god tid innan Elitloppet, och 
eer att alla anläggningsdelar 
drisatts, gjordes ordentliga 
inmätningar av de olika 
systemen. Genom att hela 
anläggningen är digitalt styrd 
via det avancerade MediaMatrix 
systemet kan huvudhögtalarna 
justeras individuellt med 
avseende på equalisering, delay, 
kompression, limiting m.m. 
Samma gäller även för 
takhögtalarna längre bak i 
restauranglokalerna men med 
den begränsningen att 
justeringarna sker gruppvis. 
Dessa högtalarna har dock 
arrangerats i individuella 
grupper så att justering i t.ex. 
Kongressrestaurangen sker 
enligt:

1. Främre huvudsystem
2. Främre takhögtalarsystem
3. Bakre högtalarsystem i bar 
och totalisator
4. Högtalarsystem i foajé och 
garderob

Inmätningen av de olika 
systemen stämde väl överens 
med de börvärden vi erhållit vid 
datorsimuleringarna, vilket 
visar att ett modelleringsarbete 
som utgår ifrån uppmätta, 
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För högtalare inomhus gäller det att bestämma/karaktärisera det ljudfält som 
är optimalt för “kommunikationen” i fråga och att däreer optimera det antal 
ljudkällor (högtalare) som behövs. Detta sker genom etablering av en 
datormodell av rummet för akustiskt beräkningsarbete och virtuell lyssning, så 
kallad auralisation.



verkliga prestanda fortsätter att 
ge god samstämmighet med det 
verkliga och uppmätta 
resultatet då man gör ytterligare 
modifieringar av modellerna.

Läget idag
Idag är Solvallaanläggningen 
ytterligare utvecklad och fler 
lokaler har kopplats in på det 
digitala styrsystemet. Genom 
att anläggningen är så stor har 
vi utvecklat ett trådlöst digitalt 
styrsystem som kopplats in på 
Solvallas eget nätverk. Detta 
gör att ljudteknikern kan 
besparas mycket onödigt spring 
mellan lokalerna, då teknikern 
kommer åt alla väsentliga 
justeringar av ljudet direkt i sin 
portabla dator.
Trots detta kvarstår ännu 
mycket att göra på Solvalla, 
främst eersom anläggningen 
är så stor och att alla delar i 
systemet måste vara i dri, 
vilket gör att mycket arbete får 
ske när det finns ledig tid.

Saker att beakta vid 
stora ljudinstallationer

Det skall understrykas att vid 
de flesta installationer vi sett 
använder man takhögtalare av 
alldeles för klen och enkel 
modell - säkert välfungerande i 
ett tyst shoppingcenter - men 
på travbanor liknande Solvalla 
är miljön betydligt bullrigare, 
och då måste även högtalare 
och förstärkare anpassas för ett 
betydligt högre ljudtryck med 
bibehållen tal- och ljudkvalitet.
Andra vanliga problem vid 
stora installationer är att man 
har alltför många högtalare 
anslutna till en alldeles för klen 
förstärkare vilket gör att 
anläggningen snabbt börjar låta 
illa, när lite högre ljudtryck 

behövs.
Andra vanliga problem är att 
högtalartransformatorerna och 
oa även 
förstärkartransformatorerna är 
alldeles för klena i de 
installerade 50 V- och 100 V-
systemen.
Genom att använda god teknik 
i ett korrekt beräknat 100 V 
system kan utmärkt kvalitet 
uppnås men då krävs också att 
man inte fuskar med 
ovanstående krav.
Sak samma gäller för 
högtalarkablarna som i de alla 
flesta fall är kraigt 
underdimensionerade, vilket 
resulterar i att en stor del av 
förstärkareffekten försvinner på 
vägen fram till högtalaren, ett 
dyrbart sätt att ”Elda för 
Kråkorna”.
På Solvalla har vi valt att 
genomgående ha tillräckligt 

med förstärkareffekt fördelad 
på ett flertal förstärkare. Detta 
betyder att vid ett eventuellt 
haveri slås endast en mindre del 
av anläggningen ut. I 
anläggningen kan även 
backupförstärkare anslutas eller 
så kan man mata en bortfallen 
förstärkares högtalare genom 
hårdare belastning. Som 
jämförelse kan det nämnas att 
man vid ett par större 
anläggningar i Sverige driver 
hela uteljudet av en enda större 
förstärkare. Skulle den slås ut 
kommer all 
ljudkommunikation att 
upphöra utomhus. En sådan 
anläggning blir naturligtvis 
billigare, men i gengäld mycket 
utsatt för ett förstärkarhaveri 
där anläggningen helt enkelt 
slutar fungera. På Solvalla drivs 
t.ex. de 33 stora hornhögtalarna 
av 9 stycken 2-kanalsförstärkare 
vilka också vid behov kan dela 
lasten med varandra.
Eersom större anläggningar är 
komplicerade att byta tenderar 
de att också att vara i dri med 
samma komponenter i många 
år. Detta innebär att många 
högtalare blir kraigt 
nergångna och borde ha bytts 
ut för länge sedan. Samma sak 
gäller även 
anläggningsmikrofonerna, där 
oa använda mikrofoner bör ses 
över eller bytas ut vid vart 5:e år 
för att undgå undermålig och 
bristande ljudkvalitet. 
Utifrån projekteringsarbetet 
med ljudanläggningen i Solvalla 
har följande nyckelmoment 
visat sig väl värda att beakta då 
man står inför ett större byte av 
system:
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Vidare behöver man se över de rent 
akustiska förhållandena i de utrymmen 
varifrån talade meddelanden m m 
utsänds/spelas in, detta för att erhålla 
bästa “signalkvalitet”, vilket är en av 
förutsättningarna för en god 
taluppfattbarhet hos åhöraren.



‣ En inledande och 
ordentlig analys av 
funktion och behov för 
anläggningen

‣ En professionell och 
korrekt simulering av 
lokaler och utrymmen 
vad gäller både akustisk 
och elektroakustisk

‣ En avslutande installation 
där modern och digital 
styrteknik används och 
konfigureras för att 
underlätta och 
effektivisera arbetet för 
alla inblandade parter

Jan Setterberg
Soliflex 
Svenska AB

Ingemar 
Ohlsson
Audio Data 
Lab

Jan Setterberg har eer en 
civilingenjörsexamen från 
Chalmers i Göteborg ägnat 
över 30 år
åt att bygga stora ljudsystem 
runt om i världen. Han har 
ansvarat för anläggningar såsom 
Göteborgsoperan, Moderna 
Muséet, ett flertal palatsbyggen 
i Dubai samt även som 
rådgivare till nya operan i Oslo.

Ingemar Ohlsson har i mer än 
30 år bedrivit verksamhet som 
akustiker och mätingenjör. Han 
är specialiserad på akustisk 
design av musiklokaler, 

inspelningsstudior, filmmixrum 
och
andra speciallokaler med höga 
krav på akustik samt all form av 
mätverksamhet inom audio, 
men bedriver även allmän 
konsultverksamhet inom 
områdena akustik och 
audioelektronik.
Han är därutöver konstruktör 
av audioelektronik och 
mätutrustning, allmänt 
sakkunning i 
audiosammanhang och aktiv 
styrelseledamot i svenska 
sektionen av AES (Audio 
Engineering Society) samt 
medlem i IIAV (International 
Institute of Acoustics and 
Vibration).

http://www.soliflex.se
http://www.soliflex.se/blog
http://www.audiolab.se

SoliFlex
Svenska AB

Sida 8 av 8

http://www.soliflex.se
http://www.soliflex.se
http://www.soliflex.se/blog
http://www.soliflex.se/blog
http://www.audiolab.se
http://www.audiolab.se

