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Sammanfattning  

Det finns inget enkelt sätt att beskriva bra akustik i konsertsalar. Bra akustik är ett 

multidimensionellt fenomen där lyssnarens upplevelse är avgörande. På senare år har många 

nya parametrar för att beskriva akustiken i konsertsalar introducerats.  Syftet med dessa 

parametrar är att finna objektiva mätetal som indikerar hur akustiken i salen kommer att 

upplevas. För att kunna finna kopplingar mellan objektiva och subjektiva storheter är det 

viktigt att objektiv mätdata inhämtas och presenteras på rätt sätt. Det är också viktigt att 

insamlad data är reproducerbar för att kunna göra jämförelser mellan olika salar.  

Detta arbete studerar akustisk mätteknik som används för objektiv utvärdering av 

konsertsalar. Omfattande mätningar har gjorts av de tre nybyggda konsertsalarna Studio 

Acusticum i Piteå, Kulturens hus i Luleå och Norrlandsoperan i Umeå. Studio Acusticum är 

en multipurpose-konsertsal med variabel volym via ett höj- och sänkbart tak. Sådana 

lösningar är ovanliga och därför har denna sal studerats mer i detalj än de andra två.  

De akustiska förhållandena varierar stort mellan olika platser i en konsertsal och det gör det 

svårt att beskriva dem rättvist med ett salsmedelvärde, då lokala avvikelser döljs. Analyser av 

hur laterala parametrar varierar i salen har genomförts. Mätningar utförs oftast i en tom sal 

och därför är det också viktigt att känna till publikens påverkan av mätresultatet. Under en 

konsert i Studio Acusticum i december 2007 utfördes mätningar med fullsatt sal, som sedan 

jämförts med tom sal. Vissa akustiska parametrar är starkt beroende av mätapparaturen. För 

att ta reda på utrustningens påverkan har kontrollmätningar utförts i ekofritt rum.  

Arbetet har visat att ISO3382:1997 behöver uppdateras, men mer forskning är nödvändig för 

att kunna säkerställa parametrarnas lämplighet. Styrkeindex (G) och klarhetsgrad (C80) 

varierar med avståndet till ljudkällan. Korskorrelation (IACC) och lateral energifördelning 

(LF) varierar också, men är mer beroende av närheten till reflekterande ytor. Det bästa sättet 

idag att utvärdera lateralt ljud är binaurala mätningar med konsthuvud. Lateral 

energifördelning är ett mått som inte är tillräckligt reproducerbart för att kunna användas vid 

jämförelser. Det visar endast relativa skillnader mellan mätningar som är gjorda med samma 

mätapparatur. Efterklangstiden i Studio Acusticum påverkas ca 10 % av publiken. Det höj- 

och sänkbara taket fungerar bra, då det endast påverkar efterklangstid och klarhetsgrad utan 

att påverka styrkeindex och lateralt ljud.  
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Abstract 

There is no simple way of describing good acoustics in concert halls. Good acoustics is a 

multi-dimensional phenomenon that is determined by the listener’s experience. Many new 

parameters to describe concert hall acoustics have been introduced lately. The purpose of 

these parameters is to find objective measurements that indicate how the hall will be 

perceived by the listener. In order to find subjective qualities and their objective correlates, it 

is important that objective measurement data is gathered and presented in the right way. It is 

also important that the gathered data is reproducible to allow comparisons between different 

halls.  

This work studies the acoustic measurement technique that is used for objective evaluation of 

concert halls. Thorough measurements of the three newly built concert halls Studio 

Acusticum in Piteå, Kulturens hus in Luleå and Norrlandsoperan in Umeå have been made. 

Studio Acusticum is a multipurpose concert hall with variable volume by a height adjustable 

ceiling. Since these solutions are unusual, this concert hall has been examined more in detail 

than the other two.  

The acoustic properties vary greatly between different seats in a concert hall and that makes it 

hard to describe them with a hall average, since it will hide local anomalies.  Analyses of the 

local fluctuation of lateral parameters have been made. Acoustic measurements are made in 

an empty hall and that makes it important to understand how the presence of an audience will 

affect the results. During a concert in Studio Acusticum in December 2007 measurements 

were made with the hall fully occupied, which then was compared to empty hall values. 

Some acoustic parameters are greatly dependant on the measurement equipment. Test 

measurements were made in an anechoic chamber in order to find the influence of the 

measurement equipment.  

This work has shown that ISO3382:1997 is in need of an update, but more research is 

required to evaluate the new parameters. Loudness (G) and clarity (C80) varies with the 

distance to the sound source. Inter-aural cross correlation (IACC) and lateral fraction (LF) 

also vary, but are more dependent on reflective surfaces in the vicinity. The best method to 

evaluate lateral sound today is binaural measurements with a dummy head. Lateral fraction is 

a measurement that is not reproducible enough to be used to compare halls. It can only be 

used to show relative differences between measurements made with the same equipment. The 

reverberation time in Studio Acusticum is affected about 10 % by the presence of an 

audience. The height adjustable ceiling works well since it only affects reverberation time 

and clarity without affecting loudness and lateral sound.  
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1 Inledning 

1.1 Vad är bra akustik? 
Det finns flera faktorer som påverkar din upplevelse av en konsert. För att kunna skapa 

musikalisk magi och förmedla musikens känslor till dig måste dessa faktorer fungera 

tillsammans. De viktigaste faktorerna är musiken och akustiken.  

 

Olika musikstilar ställer olika krav på akustiken i en sal. Historiskt sett så har kompositörerna 

anpassat sina verk efter de lokaler som stått till buds. Musiklokalernas akustik har speglats i 

musikens form. Därför så låter musik från en viss tidsålder bäst om den framförs i en lokal, 

som har akustiska egenskaper som är karakteristiska för den perioden. Kompositörer som 

Haydn och Mozart låter bäst i mindre salar med kort efterklangstid, medan Bachs orgelmusik 

låter bäst i kyrkor med mycket lång efterklangstid. Vissa verk är skrivna för en specifik sal, 

t.ex. så har Wagner skrivit musik speciellt anpassad till akustiken i Festspielhaus Bayreuth 

och Bach skrev musik för Thomaskirche i Leipzig. När man designar akustiken i en 

konsertsal måste man därför oftast kompromissa, för att optimera lokalen för den användning 

som man tror eller vet kommer att vara den huvudsakliga. Det resulterar i att viss musik helt 

enkelt låter bättre.  

 

En konsertsal ska ge en känsla av omslutenhet av ljud och förstärka stereobredden hos 

ljudkällan (musikerna). Omslutenhet och stereobredd är beroende av lateralt ljud dvs. reflexer 

från sidoväggarna och är en viktig indikation på salens akustiska kvalité. Konsertsalen skall 

även underlätta för musikerna, så att de hör varandra bra. Det bästa är om man kan anpassa 

akustiken i en lokal efter den musik som ska framföras i den. För att göra salen optimal är det 

önskvärt att ha möjlighet att korta ner efterklangstiden ordentligt, så att det även går att 

använda salen till konferenser och elförstärkt populärmusik, en så kallad multipurpose-sal. I 

sådana sammanhang är det också önskvärt att minimera reflexer från sidorna, för att på så sätt 

öka tydligheten.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är studera den akustiska mätteknik som används för objektiv 

utvärdering av konsertsalar. Det är en komplicerad uppgift att beskriva de akustiska 

förhållandena i en konsertsal, då de varierar stort beroende på mätposition. På senare år har 

många nya parametrar introducerats, men vissa av dem är svåra att mäta korrekt. Det är heller 

inte säkerställt vilka subjektiva motsvarigheter alla de nya parametrarna har. Detta arbete 

kommer att fokusera på de objektiva parametrarna och hur man presenterar dem.  

 

Tre nybyggda konsertsalar i Norrland behandlas i denna rapport: Studio Acusticum i Piteå, 

Kulturens hus i Luleå och Norrlandsoperan i Umeå. I dessa tre salar har omfattande 

mätningar genomförts, för att studera de nya akustiska parametrarna och hur de skiljer sig 

salarna emellan. Analyser har även gjorts av hur de akustiska förhållandena varierar mellan 

åskådarplatserna.  
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Studio Acusticum har ett höj- och sänkbart tak för att variera akustiken. Konsertsalar med 

variabel volym är ovanliga, och därför är en grundlig utvärdering viktig. För Tunemalm 

Akustik, som har designat akustiken i de tre ovan nämnda konsertsalarna, är detta arbete 

värdefullt, då det underlättar framtida mätningar och utvärderingar. Arbetet innehåller 

mätresultat som visar för- och nackdelar i konsertsalarna, vilket är bra i händelse av framtida 

akustiska åtgärder.  

 

Resultaten är även till glädje för personalen som jobbar i konsertsalarna, då det ger dem en 

bättre förståelse för hur akustiken påverkar ljudupplevelsen. Forskning inom ljudkvalitet 

bedrivs vid Luleå Tekniska Universitet. Författaren till detta arbete hoppas att resultaten kan 

komma att användas som grund till fortsatta studier av kopplingarna mellan subjektiva och 

objektiva storheter.  Mätningarna kan även användas för att utvärdera noggrannheten i 

akustiska beräkningsprogram i en jämförelse mellan simulering och verklighet.  

1.3 Frågeställningar 
Detta arbete studerar följande frågeställningar: 

 

 Hur mäter man akustiken i en konsertsal? 

 Hur presenterar man mätresultaten? 

 Hur varierar parametrarna vid olika åskådarplatser? 

 Hur påverkar publiken akustiken? 

 Vilka för- och nackdelar medför variabel akustik? 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 

 Tre konsertsalar studeras, varav en med variabel akustik i tre lägen. Det motsvarar 

fem mätningar.  

 Endast objektiva parametrar studeras. 

 Endast laterala parametrar studeras individuellt för varje mätposition. Alla övriga 

parametrar behandlas genom medelvärden för hela salen.  
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2 Teori 

2.1 Objektiva storheter  

2.1.1 Efterklangstid 

Efterklang avser ljud som stannar kvar i ett rum efter det att ljudkällan upphört. Den tid det 

tar för direktljudet i ett rum att avta 60 dB relativt ursprungsnivån kallas efterklangstid. 

Eftersom det är svårt att få tillräcklig dynamik i mätningen extrapoleras 60 dB från -5 dB 

relativt efterklangsförloppets start till -35 dB. För att förtydliga detta används här 

beteckningen T-30. Samtliga mätningar av efterklangstid i denna rapport avser T-30. 

Efterklangstid redovisas i oktavbanden 125-4000 Hz. Vid lägre frekvenser än 125 Hz blir 

mätningarna osäkra, och för frekvenser över 4000 Hz blir luftabsorptionen avgörande. Det är 

önskvärt att efterklangstiden ska vara något längre i basen, då det ger en fylligare ton.  

2.1.2 Early decay time 

En variant på efterklangstid är EDT. Den avser efterklangsförloppets första 10 dB och 

extrapolerar 60 dB från 0 dB till -10 dB. EDT är ett mått på hur vi upplever lokalens 

efterklangstid medan vanlig efterklangstid mer är ett mått på lokalens fysiska egenskaper (1).   

2.1.3 Klarhetsgrad  

Förhållandet mellan tidig och sen energi i musiksammanhang beskrivs av klarhetsgraden C80 

(eng. ”Clarity”). Klarhetsgraden är ett mått på hur väl diskreta ljud i musik går att särskilja 

från varandra. Den är starkt kopplad till lokalens akustik men beror även i högsta grad på 

musiken och utövarnas skicklighet (2), mer om detta i kapitel 2.2.1. Klarhetsgraden definieras 

som 

 𝐶80 = 10 log  
 ℎ2 𝑡  𝑑𝑡

80 𝑚𝑠

0

 ℎ2 𝑡  𝑑𝑡
∞

80 𝑚𝑠

  
Ekv. 1 

där ℎ 𝑡 = rummets impulssvar mätt med omnidirektionell mikrofon.  

I musiksammanhang används integrationsgränsen 80 ms, vilket innehåller direktljudet och de 

tidiga reflektionerna. Rummets efterklangstid avgör klarhetsgraden. Ju kortare 

efterklangstiden är, desto mindre energi finns i det sena efterklangsförloppet vilket leder till 

en högre klarhetsgrad. Klarhetsgraden anges som medelvärdet av frekvensbanden 500, 1000 

och 2000 Hz.  

Den undre integrationsgränsen t=0 räknas från då direktljudet når mätpositionen. 

Avståndslagen medför att direktljudet blir svagare längre bort från ljudkällan. Även de tidiga 

reflexerna får en längre akustisk väg i rummet och försvagas med avståndet. Efterklangen 

däremot, är konstant i hela salen. Därför sjunker klarhetsgraden med avståndet till ljudkällan. 
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2.1.4 Interaural korskorrelation 

Storheten IACC (Inter-Aural Cross Correlation) är ett mått på skillnaden mellan signalerna 

som når öronen. Det kan anta värden mellan -1 och 1 där IACC = 1 svarar mot att signalerna 

är helt lika. IACC = 0 betyder att de är helt olika, och ett IACC-värde på -1 innebär att de är 

helt lika men helt ur fas. I konsertsalsmätningar ligger värdet mellan 0 och 1. För att mäta 

IACC används ett konsthuvud. Korskorrelationen visar på ljudets riktningsfördelning. 

Korskorrelationen definieras som 

 𝐼𝐴𝐶𝐶 = max
 𝜏 <1 𝑚𝑠

 ℎ𝑣 𝑡 ∙ ℎℎ(𝑡 + 𝜏) 𝑑𝑡
∞

0

  ℎ𝑣
2(𝑡) 𝑑𝑡 ∙  ℎℎ

2 (𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

∞

0

 
Ekv. 2 

där ℎ𝑣 𝑡 = rummets impulssvar mätt vid vänster öra och ℎℎ 𝑡 = rummets impulssvar mätt 

vid höger öra.  

Vi är dåliga på att riktningsbestämma låga frekvenser och därför brukar måttet oftast anges 

som ett medelvärde över de tre oktavbanden 500, 1000 och 2000 Hz. Man brukar även dela 

upp IACC i tidig (IACCE3) och sen (IACCL3) med gränsen 80 ms. Enligt (2) så korrelerar 

IACCE3 bra mot subjektiv rankning av konserthallars akustiska kvalité. Den visar på 

lyssnarens audiellt uppfattade bredd av ljudkällan, ett mått kallat ASW (Apparent Source 

Width). Det är bra om ljudkällan upplevs bredare än vad den egentligen är. Ju mer olika 

signalerna som når öronen är, desto större ASW. De konsertsalar som anses vara världens 

bästa har ett IACCE3-värde på ungefär 0,3 – 0,4 (lägre är bättre).  

Studier av sen korskorrelation, IACCL3, har ännu inte kunnat visa på något tydligt samband 

med akustisk kvalité. Det beror på att skillnaden i IACCL3-värdet mellan olika salar är liten. 

Den enda slutsats man kan dra är att det ger en indikation på lokalens diffusivitet.  

Att en bra hall får låga värden medan en dålig får höga värden är lite förvirrande. Därför är 

det vanligt att man anger måttet som 1-IACC för att en ”bättre” hall ska få ett högre värde i 

stället för tvärtom. Det underlättar jämförelser och därför kommer mätresultaten i denna 

rapport att presenteras som 1-IACC. 

2.1.5 Tidig lateral energi 

Den del av ljudenergin som når lyssnaren från laterala riktningar inom de första 80 ms ges av 

LF (Lateral Fraction). Storheten bestäms genom att jämföra den laterala energin med den 

totala. Två mätningar genomförs per mätposition. Först görs en mätning med 

omnidirektionell mikrofon, sedan ändras karakteristiken till bidirektionell med loberna 

riktade mot väggarna. Det är viktigt att den bidirektionella mikrofonens nollpunkt riktas mot 

ljudkällan för att minimera direktljudet (se Figur 1) samt att man mäter båda impulssvaren i 

samma punkt. Det är också viktigt att mikrofonens känslighet är densamma vid båda 

mätningarna.  
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Figur 1. Mikrofonens riktning vid mätning av LF 

Det finns två sätt att åstadkomma detta. Antingen mäter man med två separata mikrofoner 

med olika karakteristik eller så använder man en mikrofon med omkopplingsbar karakteristik. 

Den senare metoden är att föredra, då den minskar risken för att man mäter de båda 

impulssvaren på olika ställen. Mikrofoners känslighet är starkt beroende av frekvens och 

riktning, vilket gör det svårt att få rättvisa mätningar med två olika mikrofoner. 

Känslighetsproblematiken bör bli mindre om man bara använder en mikrofon. Det enda sättet 

att mäta det ”verkliga” värdet på LF är dock att kalibrera mätutrustningen, så att den 

kompenserar för skillnader i känslighet.  Storheten LF definieras som 

 𝐿𝐹 =
 ℎ𝐿

2 𝑡  𝑑𝑡
80 𝑚𝑠

5 𝑚𝑠

 ℎ𝑇
2 𝑡  𝑑𝑡

80 𝑚𝑠

0 𝑚𝑠

 
Ekv. 3 

där ℎ𝐿 𝑡 = rummets impulssvar mätt med bidirektionell mikrofon och ℎ𝑇 𝑡 = rummets 

impulssvar mätt med omnidirektionell mikrofon. Det laterala impulssvaret har undre 

integrationsgräns 5 ms för att eliminera direktljudet. 

Enligt (3) är LF en indikation på upplevd bredd av ljudkällan. Vår hörsel fungerar så att vi 

lätt kan riktningsbestämma lateralt infallande ljud. I musiksammanhang innebär det att 

separationen mellan instrumenten ökar om det finns tidiga sidoreflexer. Det är dock 

fortfarande oklart hur man ska använda LF för att särskilja konserthallars akustiska kvalité. 

Vanligtvis anges LF som medelvärdet av oktavbanden 125, 250, 500 och 1000 Hz, därav 

beteckningen LFE4 (E står för Early).  

2.1.6 Styrkeindex 

Styrkeindex är ett mått på den totala ljudnivån i mätpositionen i förhållande till direktljudets 

nivå på 10 m avstånd i frifält. Den mäter lokalens ”förstärkning”.  Parametern G varierar med 

frekvensen och brukar delas upp i Gmid och Glow. Medelvärdet av frekvensbanden 500 och 

1000 Hz definieras som Gmid och medelvärdet av frekvensbanden 125 och 250 Hz definieras 

som Glow. Studier (4) tyder på att vi subjektivt bedömer styrkeindex med hänsyn till 

avståndet. Styrkeindex definieras som  
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 𝐺 = 10 log  
 ℎ2 𝑡  𝑑𝑡

∞

0

 ℎ10
2  𝑡  𝑑𝑡

∞

0

 𝑑𝐵 Ekv. 4 

 

där h 𝑡 = rummets impulssvar mätt med omnidirektionell mikrofon och ℎ10 𝑡 = 

direktljudets impulssvar på 10 m avstånd i frifält.  

Referensnivån har bestämts till 10 m avstånd för att G-värdena ska hamna på ca 0-10 dB, 

som är en enkel storlek att jobba med. Styrkeindex påverkas av volym och absorption. Det är 

som störst när lokalen är liten och absorptionen låg. Eftersom det handlar om oförstärkt 

akustisk musik så är ljudenergin som musikerna kan generera begränsad. Om 1000 åskådare 

ska dela på denna begränsade ljudenergi får de en mindre del var än om de varit 100 

åskådare. Det beror på att lokalens nödvändiga volym ökar och att fler åskådare innebär ökad 

absorption. Därför kan man inte bygga hur stora salar som helst eftersom ljudnivån blir för 

låg.  

Det är lättare att designa bra akustik i en liten sal. Samtidigt måste ju salen vara lönsam, och 

för att tjäna pengar måste man kunna ta in många åskådare vilket kräver en stor sal. Ju större 

salen är, desto svårare är det att designa bra akustik. Det är den här kompromissen mellan 

ljudkvalité och lönsamhet man ofta ställs inför när en hall ska projekteras. I Europa är ofta 

musiken statligt subventionerad, varför man inte har samma krav på lönsamhet som i t.ex. 

USA.  

2.1.7 Lateralt styrkeindex 

Ett relativt nytt mått som inte finns med i ISO3382 är LG (Late lateral strength). Det 

definieras som 

 𝐿𝐺 = 10 log  
 ℎ𝐿

2 𝑡  𝑑𝑡
∞

0

 ℎ10
2  𝑡  𝑑𝑡

∞

0

 𝑑𝐵 
Ekv. 5 

där ℎ𝐿 𝑡 = rummets impulssvar mätt med bidirektionell mikrofon och ℎ10 𝑡 = 

direktljudets impulssvar på 10 m avstånd i frifält.  

Parametern LG bör korrelera mot omslutenhet av ljud (5). Referensnivån på 10 m avstånd är 

densamma som för vanliga styrkeindex. I rapporten används beteckningen LGmid, vilket avser 

medelvärdet för 500 och 1000 Hz.  
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2.2 Upplevd akustik 

2.2.1 Musikaliska kopplingar 

Det är alltid trevligare att lyssna på skickliga musiker i ett dåligt rum än dåliga musiker i ett 

bra. Varför då? Den som studerar musikakustik inser ganska snabbt att de flesta akustiska 

storheterna har musikaliska motsvarigheter. Man kan alltså säga att akustikerna och 

musikerna ofta talar om samma saker men med olika språk. Det innebär att musikerna till viss 

del kan kompensera för olämpliga akustiska förhållanden genom att ändra sin spelstil. I ett 

stort rum är det t.ex. lämpligt att spela i ett lite lägre tempo samt att göra pauserna i musiken 

längre jämfört med ett litet rum. Genom fraseringen kan musikern styra balansen mellan höga 

och låga frekvenser. Det är kunskapen om dessa fenomen och hur man utnyttjar dem som 

utmärker skickliga musiker, inte vem som kan spela sextondelar snabbast. Det är därför 

skickliga musiker alltid presterar bra, trots dåliga förutsättningar. Den viktigaste länken i den 

musikaliska kedjan är därför musikern.  

Musik som spelas i en klangrik lokal med lång efterklangstid blir fylligare och mer kraftfull 

jämfört med en dämpad lokal med kort efterklangstid. Varför låter inte alla lokaler som 

kyrkor då? Därför att lång efterklangstid ger upphov till en fylligare ton, men samtidigt 

påverkas tydligheten negativt. I ett rum med kort efterklangstid blir musiken tydligare, men å 

andra sidan ganska livlös. Det är musikens karaktär som avgör vad som är en lämplig balans 

mellan tydlighet och fyllighet. Generellt kan man säga att snabb musik låter bra om 

efterklangstiden är kort. När det handlar om akustisk musik är tidiga reflektioner och 

efterklang viktigt. Elförstärkt musik däremot, låter bäst i en akustiskt ”torr” lokal. Man kan 

då kontrollera ljudet på elektronisk väg och lägga till lämplig efterklang.  

2.2.2 Differenslimen 

Vårt akustiska minne är kort, och därför krävs stora förändringar av akustiken för att vi ska 

kunna uppleva skillnaden. Den minsta skillnad vi kan upptäcka kallas JND (Just Noticable 

Difference). Data över JND i Tabell 1 är hämtad från (6) utom *, som är hämtad från (7).   

Mätetal JND 

T-30 125-4000 Hz 5 % 

EDT 125-2000 Hz 5 % 

C80 500-2000 Hz 1 dB 

G 125-2000 Hz 1 dB 

LF 125-1000 Hz 0,05 

IACCE3 0,05 * 
Tabell 1. JND för de akustiska mätetalen (6), (7) 
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2.3 Designfaktorer 
Det gäller att akustikern och arkitekten samarbetar för att göra konsertupplevelsen till något 

utöver det vanliga. Åhörarna ”lyssnar” ju även med ögonen och vill därför ha visuell kontakt 

med musikerna. Om de inte kan se det de lyssnar på nås de inte heller av något direktljud. Det 

bästa sättet att öka publikens visuella kontakt med musikerna är att vinkla golvet. Nackdelen 

är att en brant gradänglutning medför ökad absorption av direktljud. Publikytan är ju i själva 

verket en stor absorbent. Ju större vinkeln är desto större blir arean av publikytan som är 

synlig från scenen. I vissa gamla konsertsalar är golvet helt platt, vilket ger bra akustik, men 

innebär att publiken tappar en del av sin visuella kontakt med musikerna. I en sal som främst 

är avsedd för modern elförstärkt musik är en brantare gradäng helt klart att föredra. En sal för 

akustisk musik blir bättre med en mindre golvlutning.  

Det är vanligt att bygga enligt ”shoebox”-konceptet. Med det menas att salens dimensioner 

påminner om en skokartong. En sådan konstruktion borgar nästan alltid för bra akustik. Salen 

blir relativt smal och ger därför gott om tidiga reflexer från sidoväggarna. Väggarna brukar 

vinklas svagt för att undvika stående vågor. Släta ytor ska i regel undvikas, det är bättre att 

göra dem oregelbundna så att de fungerar som diffusorer. Att ”shoebox”-konceptet är vanligt 

har byggnadstekniska orsaker. Förr i tiden fanns det helt enkelt inte möjlighet att bygga 

salarna på något annat sätt.  

När en konsertsal designas strävar man efter att så många platser som möjligt ska ha bra 

akustik. Det är dock varken möjligt eller önskvärt att ha identiska förhållanden på varje plats. 

Folk har olika preferenser och detta speglas i deras val av placering i salen.  

2.4 Variabel akustik 
Variabel efterklangstid i en multipurpose-hall åstadkommes vanligtvis genom att öka eller 

minska lokalens absorption. Det kan t.ex. göras med tunga draperier eller paneler, som kan 

växla yta mellan absorberande eller reflekterande. Problemet med denna metod är att man 

genom att introducera absorption på salens sidoväggar tar bort de viktiga sidoreflexerna som 

utgör det laterala ljudet. Två salar kan ha exakt samma efterklangstid, men med helt olika 

karaktär på det laterala ljudet. Därför kan den ena salen låta fantastiskt och den andra 

mediokert, även om efterklangstiden är lika.  
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En annan metod är att bygga salen med kort efterklangstid och förlänga denna på elektronisk 

väg. För en sal som inte har akustisk musik som främsta användningsområde är detta ett bra 

val, då kostnaderna hålls nere men möjligheten att inhysa alla typer av arrangemang 

fortfarande finns. Mindre städer har kanske inte råd att konstruera konsertsalar i fullstorlek, 

och då är en elektroniskt variabel sal ett bra sätt att föra musiken närmare människorna. 

Sådana här lösningar möts ibland av viss skepsis bland musiker, då de upplever att det låter 

onaturligt. Utvecklingen går dock fort framåt på detta område och apparaturen som används 

ger redan idag verklighetstrogna resultat. Den nya tekniken kommer förmodligen att bli mer 

vanlig och accepterad i framtiden. Man måste dock ha i åtanke att det ger en speciell känsla 

att lyssna på musik i en stor sal. Synintrycket har säkert stor betydelse för den totala 

upplevelsen. Även om det i framtiden kommer teknisk utrustning som ger en perfekt 

ljudupplevelse, blir upplevelsen inte lika mäktig som i en riktig konsertsal.  

Elektronik kan göra underverk, men det enda sättet att åstadkomma variabel akustik, utan att 

behöva kompromissa är att variera volymen. Det kan åstadkommas med ekokammare eller 

höj- och sänkbara tak. På så sätt kan efterklangstiden förändras utan att man påverkar andra 

viktiga parametrar. En sådan här lösning ger bäst resultat men till högst kostnad. Det är svårt 

att bygga stora salar med variabel volym, då det leder till komplicerade konstruktioner. 

Därför används den här typen av lösningar oftast bara för små och mellanstora salar.  
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3 Mätteknik 

3.1 ISO3382 
Den enda parametern som är vedertagen i ISO3382 är efterklangstid. Alla de andra 

parametrarna som diskuterats finns med i två annex med koncept och rekommendationer om 

hur de skall mätas, men de är inte formellt godkända i standarden. Fortfarande kan ingen med 

säkerhet säga vilka objektiva parametrar som korrelerar mot upplevd akustisk kvalité. 

Ljudkällan skall placeras på scenen där de utövande musikerna vanligtvis finns. En orkester 

breder ut sig över en scenyta på 200 m
2
. En punktkälla blir därför en grov approximation, 

särskilt när man beaktar den komplicerade direktiviteten som en orkester har (8). För att få ett 

mätresultat som ligger närmare verkligheten är det därför bra, om man i mån av tid mäter 

med ljudkällan i flera olika positioner. Rekommendationerna i ISO3382 är minst två 

källpositioner och 8-20 mätpositioner beroende på salens storlek. Alla mätningar av 

efterklangstid i denna rapport följer rekommendationerna i ISO3382:1997 om inte annat 

anges.  

3.2 Utrustning 

3.2.1 Ljudkälla 

Ljudkällan som använts vid samtliga mätningar är en rundstrålande kubhögtalare med 6 st. 6” 

bredbandselement, ett på varje sida av kuben. Högtalaren är tillverkad av Ingenjörsfirma 

Elton. Den är testad och godkänd av SP enligt ISO 3382. Ljudkällans akustiska centrum hade 

vid mätningarna en höjd från golvet på 1,1 m.  

3.2.2 Mikrofoner 

Två omnidirektionella mikrofoner från Norsonic användes vid mätningarna i Piteå. 

Mikrofonernas membran hade en höjd från golvet på 1,4 m.  

Ett konsthuvud från Head Acoustics användes för mätningar av binaurala parametrar (IACC). 

Hörselgångarna på konsthuvudet var 1,2 m från golvet och riktades rakt ut från stolsryggarna 

vid samtliga mätningar.  

Vid mätningarna av styrkeindex och laterala parametrar användes en MILAB VIP-50, en 

svensk studiomikrofon med omkopplingsbar karakteristik. Höjden från golvet var 1,2 m. I 

Umeå och Luleå användes denna mikrofon för samtliga monaurala mätningar.  
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3.2.3 Programvara 

Alla mätningar har utförts med programmet WinMLS 2004 och ljudkortet som användes var 

ett Digigram VXPocket v2. Mätpositionernas impulssvar bestäms genom att skicka ut ett 

sinussvep genom alla frekvenser. Metoden med sinussvep som ljudsignal är att föredra, då 

den inte är känslig för harmonisk distorsion. Det innebär att man kan ha starkare ljudnivå på 

högtalaren, vilket leder till bättre signal/brusförhållande i mätningarna. En annan fördel är att 

sinussvep inte är känslig för tidsvariationer i rummet. Eftersom WinMLS 2004 endast mäter 

relativa nivåer för varje frekvens, påverkas inte resultatet av eventuella färgningar i 

högtalaren eller mikrofonen. Längden på ett sinussvep bör vara tre gånger så lång som den 

förväntade efterklangstiden. En testmätning genomfördes och den längsta efterklangstiden 

avrundades till närmsta större heltal och multiplicerades med faktorn 3, vilket gav den 

lämpliga längden på sinussvepet.  

Fördröjningar och färgningar kan uppstå i själva ljudkortet. För att kompensera för dessa kan 

man koppla samman utgångar med ingångar och mäta ljudkortets impulssvar. Detta kan 

sedan användas för korrektion av mätningarna. 

Beräkning av ett impulssvar kräver en referens som man kan jämföra mätningen mot. Denna 

referens kan beräknas internt i datorn från den genererade signalen. En annan möjlighet är att 

använda den ena kanalen på ljudkortet som referens och på så sätt kompensera i realtid, men 

då kan man bara mäta med en kanal i taget (förutsätter tvåkanaligt ljudkort).  

3.2.4 Referensnivå  

För att kunna beräkna styrkeindex G måste impulssvaret för direktljudet mätas upp. 

Referensen är direktljudets nivå på 10 m avstånd i fritt fält. Få ekofria rum har så stora 

dimensioner och därför genomfördes kalibreringen på 3 m avstånd i stället. Kompenserande 

beräkningar med avståndslagen ger sedan referensnivån på 10 m avstånd. För en perfekt 

rundstrålande ljudkälla skulle det räcka med en enda referensmätning. Ljudkällan är dock inte 

rundstrålande för höga frekvenser. Ju högre i frekvens man går, desto mer riktat blir ljudet. 

Tydliga lober bildas i ljudutstrålningen för frekvenser över 1 kHz.  

Enligt ISO3382 skall 29 mätningar genomföras i en cirkel runt ljudkällan för att sedan 

beräkna ett medelvärde som kompenserar för direktiviteten. Ett helt varv motsvarar 
360

29
=

12,4° steg mellan varje mätning. Riktningarna markerades på högtalarens stativ för att enkelt 

kunna rotera fram till nästa mätpunkt. Signalförlusterna i högtalarkabel är relativt stora pga. 

hög ström, därför bör man använda samma högtalarkabel vid kalibreringen som vid 

mätningen. Det är viktigt att man har precis samma utrustning och inställningar vid 

referensmätningarna som ute i fält. Vid referensmätningen användes MILAB-mikrofonen.  
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Det finns en annan metod att bestämma referensnivån. Genom att använda ett kort tidsfönster 

kan man isolera direktljudet i impulssvaret och beräkna referensnivån med avståndslagen. 

Avståndet mellan ljudkälla och mätposition kan beräknas med tidsfördröjningen. Det ger en 

approximation av ljudnivån på 10 m avstånd i ett ekofritt rum. Den här metoden är dock inte 

lika exakt som den med kompenserad ljudkälla, därför att den påverkas av lober i högtalarens 

ljudutstrålning. Tidsfönstret som används är oftast 5 ms vilket innebär att noggrannheten för 

låga frekvenser blir sämre. Metoden ger för höga G-värden vid låga frekvenser (125 och 250 

Hz), hyfsat god noggrannhet i mellanregistret (500 och 1000 Hz) och för låga värden vid 

4000 Hz (9). Därför är den här metoden inte tillräckligt noggrann för att mäta enligt 

ISO3382.   

3.3 Mätförfarande 

3.3.1 Mätpositioner 

För att få bra medelvärden rekommenderas mellan 8-20 olika mätpunkter där ingen punkt är 

närmare scenen än 3 meter. Eftersom konsertsalen är symmetrisk är det klokt att utnyttja 

symmetrin och koncentrera sig på att mäta ena halvan. Man kan utgå från att varje 

mätposition ger information som hade sett likadan ut, som om man mätt på motsvarande 

position på andra sidan salen. En mätning i mitten ger bara information om en enda punkt, 

medan en sidoposition egentligen ger dubbelt så mycket data. Om tiden räcker till bör 

mätningarna utföras med ljudkällan på tre olika positioner på scenen, då måste man dock ha i 

åtanke att man inte längre kan utnyttja symmetrin. Det fungerar endast när ljudkällan är 

symmetriskt placerad, det vill säga på mitten av scenen. Mätpositionerna bör väljas så att man 

får med platser som eventuellt kan avvika från medelvärdet, t.ex. under balkonger och nära 

väggar. En viktig detalj som är lätt att förbise är att medelvärdesberäkningarna måste viktas 

korrekt. Om man mätt halva salen med ljudkällan symmetriskt placerad, måste denna 

mätning viktas med en faktor två, då ett medelvärde beräknas med en annan mätning som 

innefattar samtliga mätpositioner.  

3.3.2 Presentation av data 

Det vanligaste sättet att presentera mätdata över konsertsalar är genom 

medelvärdesbildningar, eftersom det är vad som rekommenderas i ISO3382. Det är en korrekt 

metod för att bestämma efterklangstiden, eftersom den är oberoende av mätposition i ett 

diffust ljudfält. Nackdelen med medelvärdesmetoden är att andra akustiska parametrar 

varierar stort, beroende på mätposition, vilket gör att lokala avvikelser inte syns. Därför kan 

två salar ha samma objektiva mätvärden, men ändå upplevas helt olika. Det som skiljer dem 

åt är att en bra sal ger besökaren en upplevelse av bra akustik, oavsett var denne sitter. I en 

dålig sal kan egenskaperna skilja kraftigt mellan de olika platserna, men dessa brister döljs i 

ett medelvärde.  
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I denna rapport kommer mätdata att presenteras både individuellt och genom medelvärden. 

Individuella mätdata ger information om lokala avvikelser i salen, medan 

medelvärdesbildningarna kan användas för att göra jämförelser med andra salar. 

Medelvärdena presenteras i kapitel 4 och individuella mätdata i bilaga 1-3. Individuella 

mätdata redovisas endast för källposition 1 dvs. med ljudkällan på mitten av scenen. 

Medelvärdesbildningarna avser samtliga ljudkällor.  

Avsikten från början var att mäta och redovisa styrkeindex enligt ISO3382. Vid mätningarna 

i Luleå och Umeå visade det sig att det inte gick att använda ISO3382-metoden i WinMLS 

2004. Mätprogrammet gav helt orealistiska resultat och anledningen till detta är okänd. 

Därför används i stället den andra metoden med direktljudet som referens, så att det går att 

jämföra resultaten i de tre hallarna. Mätningarna av Glow gav orimligt höga värden och 

utelämnas därför. Mätningar av Gmid däremot, fungerade bra. I bilaga 1 anges korrekt 

styrkeindex för Piteå, beräknat med ISO3382-metoden. 
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4 Resultat 

4.1 Studio Acusticum, Piteå 

 

Bild 1. Konsertsalen i Studio Acusticum, Piteå 

4.1.1 Om konsertsalen 

”Trästaden” Piteå bygger helst i trä. Kring arkitekten Gunnar Grönlund vid Arkitekthuset 

Monarken i Luleå skapades en projektgrupp vilken projekterade konserthuset, som byggts 

mestadels i trä. Väggarna består invändigt av 120 mm limträelement. Med viss ytbehandling 

av materialet kunde gynnsamma egenskaper för ljudreflektion åstadkommas inom ett stort 

frekvensområde. Normalt är trä ett ”mjukt” material som absorberar ljud, något som inte är 

önskvärt i en konsertsal. Scengolv och gradänger för salong och läktare är likaså av trä. Taket 

består av fem sektioner med bredden 20 m. Höjden kan justeras mellan 10 och 15 m med 50 

stycken synkroniserade kedjevinschar. Hela takkonstruktionen väger 94 ton. Även det rörliga 

taket består av limträfackverk med ytskikt av plywood och gips. Yttertaket bärs upp av 

prefabricerade limträbalkar utvecklade av Martinsons i Bygdsiljum. För att skapa erforderlig 

ljudisolering i ytterväggarna har limträelementen kompletterats med 340 mm mineralull och 

tre lager gips- och plywoodskivor, samt plåt. 
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Konsertsalen (Bild 1) har en klassisk utformning enligt det s.k. ”shoebox”- konceptet. Den 

maximala rumsvolymen är ca 8000 m
3
. Med nedsänkt tak blir rumsvolymen ca 4700 m

3
. 

Sidoväggarna är svagt vinklade för att undvika stående vågor. Tak och väggar har försetts 

med diffusorer av trä och betong (Bild 2).  

  

Bild 2. Diffuserande väggar av trä och betong 

Över scenen hänger svagt vågformade reflektorer, för att förbättra den akustiska 

medhörningen för musikerna. Scenen har en golvyta på ca 180 m
2 

och ligger i plan med 

omgivande lokaler på musikhögskolan. Bakom körläktaren finns ett utrymme på ca 300 m
3
 

reserverat för en orgel. Salongen rymmer 420 platser och gradänglutningen är 10
°
, vilket är 

en kompromiss med hänsyn till att scenen inte är upphöjd. Läktarna rymmer 210 platser. Om 

man väljer en mindre scenyta kan ytterligare 150 platser ordnas. Stolarna är vadderade på 

dynan och mot ryggen.  

4.1.2 Om mätningen 

Sal Konsertsalen i Studio Acusticum, Piteå 

Datum 2007-12-19 

Temperatur 21° C 

Luftfuktighet 37 % 

Utförd av Rikard Ökvist, Lennart Tunemalm 
Tabell 2. Information om mätningen 

4.1.3 Akustiklägen 

Mätningarna har utförts i tre av salens akustiklägen dvs. med taket högt, lågt och lågt med 

samtliga draperier (Bild 3). Dessa tre lägen representerar hallens extremlägen och visar det 

maximala spann som efterklangstiden kan förändras. Vid mätningarna var scenen omöblerad, 

förutom flygeln som stod vid scenens mitt nära väggen.  
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Bild 3. Olika akustiklägen i konsertsalen 

4.1.4 Mätpositioner 

För samtliga mätningar av efterklangstid och klarhetsgrad användes de käll- och 

mätpositioner som anges i Figur 2, samt två platser på balkongen.  För att snabba upp 

mätförfarandet gjordes mätningarna med två kanaler. På det viset kunde två positioner mätas 

per sinussvep. Vid mätningarna med konsthuvudet och MILAB-mikrofonen gjordes inga 

mätningar på balkongen. De laterala parametrarna (LFE4, LGmid) mättes endast med 

ljudkällan på scenens mitt.  

 

Figur 2. Mät- och källpositioner i Studio Acusticum 
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4.1.5 Efterklangstid 

 

Figur 3. Efterklangstid vid olika akustiklägen 

I Figur 3 syns styrkan med det höj- och sänkbara taket: Efterklangskurvan förflyttas parallellt 

över alla frekvenser när volymen ändras. Kurvan har en puckel i basen vilket anses vara bra, 

då det ger en fylligare ton. Det är anmärkningsvärt att draperierna dämpar så jämnt över alla 

frekvenser. Förkortad efterklangstid medelst absorberande draperier påverkar vanligen höga 

frekvenser mest, vilket ger upphov till överdriven bas. Detta är inte fallet i Piteå, draperierna 

fungerar bra i hela registret.   

4.1.6 EDT 

 

Figur 4. Early Decay Time vid olika akustiklägen 

Vid mätningen av EDT ser det ännu bättre ut. Parallellförflyttningen av kurvan är nästan 

perfekt för samtliga frekvenser. Man ser fortfarande en puckel i basen. Vid 125 Hz är 

draperiernas dämpning något sämre men i stort så fungerar de bra.  
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4.1.7 Akustiska parametrar 

Värdena som anges i Tabell 3 är medelvärden av samtliga mätpositioner.  

Akustikläge C80 (dB) Gmid (dB) 1-IACCE3 1-IACCL3 LFE4 
 LGmid (dB) 

Högt tak -1,2 9,0 0,58 0,88 0,42 4,0 

Lågt tak 0,6 8,9 0,60 0,88 0,40 3,6 

Lågt tak med draperier 3,0 6,5 0,51 0,82 0,29 -2,0 
Tabell 3. Akustiska parametrar för Studio Acusticum 

Klarhetsgraden beror av efterklangstiden, denna ökar då efterklangstiden minskar. Ökningen 

av klarhetsgraden är störst när draperierna används. Det beror på att den procentuella 

förändringen i efterklangstid är större, när man sänker ner draperierna, än när man sänker 

taket från högt till lågt.  

Styrkeindex påverkas nästan inte alls av volymändringen. Det tyder på att absorptionen på de 

ytor som exponeras vid takets högsta läge är liten. Ljudnivån blir lägre vid stor volym men 

kompenseras av längre efterklangstid. Salens integrerade impulssvar blir alltså detsamma i 

båda lägena. När draperierna används ökar absorptionen och styrkeindex minskar. Mätningen 

av styrkeindex enligt ISO3382, med kompenserad ljudkälla, visar samma resultat (se bilaga 

1).  

Mätningarna tyder på att tidig interaural korskorrelation är ett mått som är starkt beroende av 

lateralt ljud. Ändringen av takhöjd påverkar bara lite grand, men med draperier blir 

skillnaden markant. Det beror på att det laterala ljudet dämpas. Den upplevda bredden av 

ljudkällan minskar med draperier.  

Sen korskorrelation påverkas inte av volymändringen. En intressant observation som kan 

göras är dock att den är märkbart lägre med draperier än utan. Det måste betyda att salens 

diffusivitet är lägre då draperierna används. En sak som talar för att detta är en korrekt 

slutsats är; väggarnas ytor är kraftigt diffuserande och draperierna täcker för en stor del av 

dem. För höga frekvenser så är draperiet en akustiskt ”slät” yta jämfört med väggen.  

Förhållandet mellan lateral och total energi påverkas främst av sidoväggarna. När taket är i 

högt läge är LFE4 som störst. Värdet minskar något när taket sänks, eftersom sidoväggarnas 

reflekterande yta minskar. Med draperier så minskar den laterala energin avsevärt. Även 

lateralt styrkeindex, LGmid, påverkas främst av draperier men inte av takets höjd. Skillnaden 

med och utan draperier är hela 5,6 dB, medan volymändringen bara ger en skillnad på 0,4 dB.  
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4.1.8 Individuella mätdata 

I bilaga 1 finns ritningar över salen med individuella mätresultat av 1-IACCE3 och LFE4. När 

man studerar 1-IACCE3 individuellt ser man att värdet är högre nära väggar och lägre i 

mitten. Värdet ökar också ju längre bak i salen man mäter. De högsta värdena finner man 

längst bak i lokalen. Där har även bakväggen och balkongen betydelse. Att värdet blir högre 

nära en reflekterande yta är naturligt, då de akustiska förhållandena för de båda öronen skiljer 

sig åt ordentligt. Mätningar nära ljudkällan får en större del direktljud och därför minskar 

skillnaden mellan öronen. Det bidrar också till att värdet på 1-IACCE3 blir större ju längre 

bak i lokalen man mäter. Distributionen av värden i lokalen är så gott som oförändrad då 

taket sänks. Med draperierna nere så är värdet fortfarande lägst i mitten av salen och högst 

längst bak, dock så sjunker samtliga värden. Värt att notera är att skillnaden mellan de främre 

och bakre raderna minskar, troligen därför att många tidiga reflektioner släcks ut av 

draperierna runt scenen och sidorna. Det gör att samtliga mätpositioner får en större del 

direktljud och mindre lateralt ljud.  

För alla tre akustiklägen så är värdet på den laterala energifördelningen LFE4 lägst i mitten av 

salen och högst nära väggar. Eftersom LFE4 inte tar hänsyn till direktljudet är variationen med 

avstånd liten. På sista raden nära balkongen blir värdet något högre. När taket sänks ökar 

värdena i mitten av lokalen och värdena nära väggarna sjunker. Medelvärdet av hela lokalen 

förändras inte. Med draperier så sjunker LFE4 på samtliga mätpositioner. De lokala 

avvikelserna från medelvärdet blir små.  
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4.2 Kulturens hus, Luleå 

 
Bild 4. Konsertsalen i Kulturens hus, Luleå 

4.2.1 Om konsertsalen 

Kulturens hus ligger vackert beläget i norra hamn i Luleå. Det invigdes i januari 2007 och är 

designat av Tirsén & Aili arkitekter i Luleå. I samma byggnad som konsertsalen finns även 

en mindre konsertlokal och ett bibliotek, vilket ställer stora krav på ljudisoleringen. Därför 

har salen dubbla betongväggar, där den inre är täckt med träpaneler. Översta delen av 

väggarna nära taket är av betong. Över scenen finns reflektorer för musikernas akustiska 

medhörning.  

I Luleå varieras akustiken i konsertsalen (Bild 4) genom att ändra absorptionen. På väggarna 

finns träpaneler monterade med absorbenter bakom. Med motorer kan träpanelerna föras åt 

sidan och på så vis exponera absorbenterna (Bild 5). Panelerna kan positioneras i fem lägen. I 

taket hänger paneler som är absorberande på ena sidan och diffuserande på den andra. 

Absorbenten exponeras endast i nerfällt läge, i uppfällt läge fungerar de enbart som 

diffusorer. Dubbla lager draperier kan fällas ner runt hela scenen och längs sidoväggarna.  
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Bild 5. Motoriserade väggpaneler för variabel absorption 

Konsertsalen har klassisk shoebox-form och väggarna är svagt vinklade. Över scenen hänger 

vågformade reflektorer för musikernas akustiska medhörning. Volymen är ca 10800 m
3
. 

Salen rymmer upp till 950 åskådare beroende på scenkonfiguration. Stolarna är helt 

vadderade. I Luleå har man valt en ganska brant golvlutning vilket medför att alla åskådare 

har bra överblick över scenen. Det bidrar också till att efterklangstiden i Luleå är kortast av 

de tre salar som jämförs.  

4.2.2 Om mätningen 

Sal Konsertsalen i Kulturens hus, Luleå 

Datum 2008-02-25 

Temperatur 21° C 

Luftfuktighet 34 % 

Utförd av Rikard Ökvist 
Tabell 4. Information om mätningen 

4.2.3 Akustiklägen 

Vid mätningarnas genomförande fungerade inte den motoriserade omställningen av 

väggpanelerna. Vissa paneler kunde inte stängas ordentligt. Takabsorbenterna gick inte att 

ändra läge på, då en takabsorbent ramlat ner under en konsert och personalen inte tilläts 

använda dem före felet inspekterats och åtgärdats. Detta medförde att lokalens efterklangstid 

blev kortare än vad som är lämpligt i konsertsammanhang. En jämförelse med de övriga 

hallarna blir orättvis. Därför har endast ett akustikläge analyserats.  

Mätningarna utfördes med minsta möjliga absorption, dvs. uppfällda draperier och stängda 

väggpaneler. Samtliga takabsorbenter var helt exponerade. Scenen var helt omöblerad. Vid 

mättillfället fanns tre extra stolsrader framför scenen.  

Tunemalm Akustik genomförde mätningar av salen i januari 2007 då all utrustning 

fungerade. Resultat från dessa mätningar kommer att presenteras som referens, för att kunna 

uppskatta hur mycket det absorberande taket påverkar. De akustiklägen som redovisas från 

dessa mätningar är maximal och minimal efterklangstid.   
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4.2.4 Mätpositioner 

Mätningarna utfördes på de positioner som är utmärkta i Figur 5. Eftersom salen är stor 

användes fler mätpunkter än i de andra salarna. Stolsraderna längst bak i salen skärmas av 

pga. den stora balkongen och har därför avvikande akustik. Endast MILAB-mikrofonen och 

konsthuvudet användes vid mätningarna.  

 

Figur 5. Mät- och källpositioner i Kulturens hus, Luleå 
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4.2.5 Efterklangstid 

 

Figur 6. Efterklangstid, Kulturens hus, Luleå 

Efterklangstiden i Kulturens hus är kortare än i de andra salarna som studerats i denna 

rapport. Tunemalms mätningar från 2007 visar att takets påverkan inte är stor. Att 

väggpanelerna inte stänger sig ordentligt bidrar också till att efterklangstiden är lägre. 

Efterklangskurvan är relativt rak, även i låga frekvenser där den borde vara något längre. En 

tänkbar förklaring är att de motoriserade väggpanelerna fungerar som panelabsorbenter, när 

de är i stängt läge. För klassisk musik kan denna sal upplevas aningen ”torr”. Det finns 

möjligheter att kraftigt sänka efterklangstiden i Luleå med draperier längs alla sidoväggar. 

Detta i kombination med den branta golvlutningen gör salen till ett bra val för elförstärkt 

musik.  

4.2.6 EDT 

 

Figur 7. Early Decay Time, Kulturens hus, Luleå 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

125 250 500 1000 2000 4000

T-
3

0
 (

s)

Frekvens (Hz)

Max. efterklangstid

Absorberande tak

Min. efterklangstid

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

125 250 500 1000 2000 4000

ED
T 

(s
)

Frekvens (Hz)

Max. efterklangstid

Absorberande tak

Min. efterklangstid



31 

 

Den tidiga efterklangstiden EDT är kortare än T-30. Efterklangskurvan är även här rak, utan 

någon tydlig ”puckel” i basen. Särskilt när lokalen dämpas maximalt ligger EDT långt under 

T-30. Det beror på att mycket av det tidiga ljudet absorberas av draperierna vid scenen och 

väggpanelerna. Det låga värdet på EDT medför att ljudbilden i salen blir tydlig, en önskvärd 

egenskap för tal och elförstärkt musik.  

4.2.7 Akustiska parametrar 

Värdena som anges i Tabell 5 är medelvärden av samtliga mätpositioner.  

Akustikläge C80 (dB) Gmid (dB) 1-IACCE3 1-IACCL3 LFE4 LGmid (dB) 

Absorberande tak 2,1 6,2 0,68 0,85 0,49 -1,5 
Tabell 5. Akustiska parametrar för Kulturens hus, Luleå 

Klarhetsgraden är hög pga. den relativt korta efterklangstiden. Under balkongerna ökar den 

eftersom balkongen ”skärmar av” efterklangen. Det är också många ytor (bakvägg, 

sidoväggar och tak) som gynnar de tidiga reflektionerna. Det är anmärkningsvärt att Luleå, 

som är den största konsertsalen av de tre, har tydligast ljud och kortast efterklangstid. 

Eftersom konsertsalen är stor, är styrkeindex lägre än i de andra salarna. De helt vadderade 

stolarna, det absorberande taket och väggpanelerna medför att konsertsalens medelabsorption 

är större, vilket också bidrar till ett lägre styrkeindex.  

Mätningen av den tidiga korskorrelatationen ger ett 1-IACCE3-värde på 0,68 vilket är högt. 

Det tyder på att den upplevda bredden av ljudkällan är stor. Troligen ger mätningen ett lite 

för högt värde av 1-IACCE3 eftersom taket absorberar. Även stolarnas absorption påverkar. 

Det innebär att lateralt ljud framträder bättre, och korskorrelation är ju starkt kopplad till 

lateralt ljud.  Sen korskorrelation, 1-IACCL3, är något lägre än i Piteå, vilket förmodligen 

innebär att graden av diffusivitet är lägre i Luleå.  

Den laterala energifördelningen påverkas av det absorberande taket och stolarna. Värdet blir 

därför högt. Mätningen av lateralt styrkeindex ger däremot ett lågt resultat, vilket delvis beror 

på den kortare efterklangstiden och stora volymen.  

4.2.8 Individuella mätdata 

I bilaga 2 finns ritningar över salen med individuella mätresultat av 1-IACCE3 och LFE4. De 

akustiska parametrarna varierar stort mellan mätpositionerna. Man ser tydligt balkongens 

påverkan av de lokala variationerna. Värdet på 1-IACCE3 ökar med avstånd och skillnaden är 

stor. Det är underligt att värdet är högre i mitten på de främre raderna då det borde vara 

tvärtom. På de mellersta raderna är värdet i mitten ungefär samma som på sidorna. Stolsraden 

under balkongen får sämre värden än resten av salen.  

Den laterala energifördelningen ökar svagt med avståndet i salen, för att minska något under 

balkongen. Skillnaden mellan mitten och sidorna är ganska liten. På mätpositionerna närmast 

scenen är LFE4 något lägre i mitten än vid sidorna. Den största avvikelsen är positionerna 

nära mitten strax framför balkongen. Där är värdet på LFE4 högst i hela salen. Det kan bero på 

reflektioner från balkongen.  
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4.3 Norrlandsoperan, Umeå 

 

Bild 6. Konsertsalen, Norrlandsoperan, Umeå 

4.3.1 Om konsertsalen 

Konsertsalen på Norrlandsoperan invigdes 2002. Den ritades av arkitekt Bertil Håkansson i 

Umeå. Innan dess spelade symfoniorkestern på Idunteatern, det innebar dock 

samordningsproblem eftersom lokalen ofta nyttjades till andra verksamheter. Orkestern 

saknade därför en replokal. Man tänkte först bygga denna replokal, men det visade sig att det 

var lika bra att bygga en riktig konsertsal, med plats för publik, då det inte skulle bli så 

mycket dyrare. På det viset slapp man också samordningsproblemen. Konsertsalen (Bild 6) 

byggdes vägg i vägg med en operasal, på en begränsad tomtyta i centrala Umeå. Därför är 

golvytan inne i salen ganska liten och för att få tillräcklig volym och efterklangstid så lät man 

salen växa på höjden i stället. Salongen rymmer cirka 500 platser. Konsertsalen är i betong 

vilket ger en stadig och orörlig konstruktion. Sidoväggarnas ytor är diffuserande och över 

scenen hänger akustiska reflektorer.  
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4.3.2 Om mätningen 

Sal Konsertsalen, Norrlandsoperan, Umeå 

Datum 2008-02-22 

Temperatur 21° C 

Luftfuktighet 44 % 

Utförd av Rikard Ökvist 
Tabell 6. Information om mätningen 

4.3.3 Akustiklägen 

Den enda möjligheten till förändrad akustik i konsertsalen är de draperier som går att fälla ner 

runt scenen. Dess absorberande yta är relativt liten och ger endast en liten sänkning av 

efterklangstiden för höga frekvenser. Syftet med draperierna är att öka tydligheten och sänka 

ljudnivån vid orkesterns repetitioner. De används inte vid konserter. Därför studeras enbart 

”normalläget” utan draperier. Vid mätningarna var scenen fullt möblerad med podier, stolar 

och notställ.  

4.3.4 Mätpositioner 

För samtliga mätningar användes de käll- och mätpositioner som anges i Figur 8. Inga 

mätningar gjordes på balkongen.  

 

Figur 8. Mät- och källpositioner i Norrlandsoperan, Umeå 
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4.3.5 Efterklangstid 

 

Figur 9. Efterklangstid i Norrlandsoperan, Umeå 

Efterklangstiden i Norrlandsoperan är lång i basen. Kurvan har en liten ”dal” runt 500 Hz 

vilket förstärker intrycket av en akustiskt ”mörk” sal. Minskningen runt 500 Hz beror på att 

väggpanelerna, som även fungerar som absorbenter, blivit aningen feldimensionerade och 

jobbar för högt i frekvens. Framtida förbättrande åtgärder kommer att modifiera 

väggpanelerna så att de jobbar mer i låga frekvenser och på så vis jämnar ut 

efterklangskurvan. Det är bra med en ökning i basen men här sker ökningen på tydlighetens 

bekostnad. Den relativa skillnaden mellan bas och mellanregister är aningen för stor.  

4.3.6 EDT 

 

Figur 10. Early Decay Time, Norrlandsoperan,Umeå 

Kurvan för EDT ser nästan likadan ut som för T-30. Värdet på EDT ligger vanligtvis lägre än 

T-30 men här är skillnaden liten. Detta tyder på att salens efterklang upplevs som lång.  
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4.3.7 Akustiska parametrar 

Värdena som anges i Tabell 7 är medelvärden av samtliga mätpositioner.  

Akustikläge C80 (dB) Gmid (dB) 1-IACCE3 1-IACCL3 LFE4 LGmid (dB) 

Normal -0,8 8,6 0,70 0,87 0,29 2,3 
Tabell 7. Akustiska parametrar för Norrlandsoperan, Umeå 

Värdet på C80 är medelvärdet av frekvensbanden 500-2000 Hz och säger ingenting om hur 

salen beter sig för låga frekvenser. Efterklangstiden i Norrlandsoperan är betydligt längre i 

basen vilket ger en fyllig ton. Problemet är att här kommer fylligheten på tydlighetens 

bekostnad. Attacken i instrumenten maskeras av basrik efterklang.  

Styrkeindex i salen är relativt högt, vilket är rimligt då salen är liten och absorptionen är låg. 

Att salen är relativt liten innebär att samtliga åskådare hamnar nära orkestern. Avståndslagen 

säger att ljudnivån är starkare ju närmare ljudkällan man befinner sig. Under sådana 

förhållanden är det möjligt att orkestern spelar för starkt för att en behaglig upplevelse ska 

kunna uppnås.  

Den tidiga korskorrelationen visar att den upplevda bredden hos ljudkällan är stor i Umeå. 

Värdet 0,70 är mycket högt. En tänkbar förklaring är att salens små dimensioner gör att man 

alltid befinner sig nära en reflekterande yta. Den sena korskorrelationen tyder på att salens 

diffusivitet är hög.  

Även om korskorrelationen visar på en bred ljudbild, ger mätningarna av lateral 

energifördelning ett lågt resultat vilket tyder på motsatsen. Av de tre salarna som jämförts så 

är förhållandet mellan lateral och total energi lägst i Norrlandsoperan. Det beror förmodligen 

på att salen är liten, men har högt till tak. Mycket av efterklangen äger rum ”på höjden”.  En 

annan möjlig orsak är att mikrofonen vinklas kraftigt relativt stolsryggen pga. salens små 

dimensioner. Det gör att loberna för den bidirektionella mätningen inte pekar mot väggarna 

annat än på de mittersta stolarna. Vinkeln blir ännu extremare när ljudkällan står på sidan av 

scenen.  

4.3.8 Individuella mätdata 

I bilaga 3 finns ritningar över salen med individuella mätresultat av 1-IACCE3 och LFE4. 

Variationerna av 1-IACCE3 är ganska stora och det är svårt att se några tydliga samband. 

Eftersom salen är symmetrisk, borde spridningen vara mindre. En tänkbar orsak är att scenen 

var fullt möblerad vid mätningen. Nära väggarna är värdet mycket högt, de enda 

mätpositionerna som har ett lågt värde är de två i salens mitt på mittersta raden. Det är också 

de enda positioner som inte ligger nära någon reflekterande yta.    

Spridningen av den laterala energifördelningen är liten. Värdet på LFE4 är ganska konstant i 

hela salen. Värdet är något lägre nära mitten och ökar med avstånd, men dessa förändringar 

är små och mindre än differenslimen.  
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4.4 Publikens påverkan av akustiken 
Ett vanligt antagande är att stolarna i en konsertsal har samma absorptionsfaktor oavsett om 

det sitter någon i dem eller ej. Om detta vore ett korrekt antagande skulle efterklangstiden 

vara densamma i en lokal oavsett om den är fullsatt eller tom. Så är inte fallet, 

efterklangstiden blir märkbart kortare när lokalen är fullsatt. För att kunna ge en rättvis bild 

av hur en konsertsal verkligen låter är det därför viktigt att även mäta med publik. Det är ju 

på det sättet salen kommer att uppfattas av lyssnaren. Mätningar utförs som regel i en tom sal, 

eftersom det är svårt att organisera mätningar med publik. För att kunna studera alla akustiska 

parametrar, skulle det krävas att man har tillgång till flera hundra statister som kan sitta tysta 

i timtal, vilket är svårt att genomföra. Därför är det lämpligt att mäta i samband med en 

konsert. Mätningar under en konsert måste ske snabbt och smärtfritt för publiken. De mätbara 

parametrarna begränsas då till efterklangstid, eftersom det är den enda parameter som är 

konstant i hela lokalen och kan beskrivas rättvist av endast ett fåtal mätpositioner.  

Fenomenet har studerats på en konsert i Studio Acusticum den 18 dec 2007. Två olika 

akustiklägen användes under konserten. Under första delen var salen inställd på maximal 

efterklangstid, dvs. taket i högsta läget och inga draperier. I pausen innan andra delen sänktes 

taket till sitt näst lägsta läge och draperiet framför orgelutrymmet fälldes ner. Mätningarna 

utfördes strax före konsertens början och direkt efter pausen.  

För att göra mätningarna så smidiga som möjligt placerades all mätapparatur på en vagn. På 

så sätt kunde utrustningen avlägsnas snabbt så att konserten kunde fortsätta efteråt. Två 

mätkanaler användes samtidigt, och två medhjälpare flyttade mikrofonerna mellan 

mätningarna. På det viset gav varje sinussvep upphov till två impulssvar. Totalt gjordes två 

sinussvep vilket motsvarar fyra mätpositioner per akustikläge.  

Under konserten var lokalen så gott som fullsatt och på scenen fanns stolar, notställ, 

förstärkare, monitorer och musikinstrument. När salens motsvarande tomma läge mättes var 

scenen helt omöblerad.  
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4.4.1 Efterklangstid 

 

Figur 11. T-30 beroende av publik, högt tak 

 

Figur 12. T-30 beroende av publik, sänkt tak med orgeldraperi 

Om en konsertsal saknar grova akustiska avvikelser kan efterklangstiden anses konstant och 

oberoende av mätposition. Därför bör noggrannheten i de jämförande mätningarna av T-30 

vara god. En skillnad mellan tom sal och sal med publik kan observeras i Figur 11 och Figur 

12. Det verkar som om publiken påverkar låga frekvenser mer. Skillnaden med publik är 

mellan 250 och 500 ms vilket är mer än differenslimen på 5 %. Alltså kan man tydligt 

uppleva en skillnad i efterklangstid jämfört med en tom sal.  
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4.4.2 EDT 

 

Figur 13. EDT beroende av publik, högt tak 

 

Figur 14. EDT beroende av publik, sänkt tak med orgeldraperi 

Den tidiga efterklangstiden EDT påverkas också av publiken, se Figur 13 och Figur 14. Det 

verkar som att publikens absorption är som störst runt 250 Hz. Även skillnaden i EDT är 

större än differenslimen. Den procentuella skillnaden är större då taket är sänkt. Det beror på 

att publikens absorberande yta utgör en större del av salens totala yta då volymen minskar. En 

ökning av publikabsorptionen har därför större effekt i en liten sal.  

4.4.3 Bass ratio 

Bass ratio (BR) är förhållandet mellan efterklangstiden T-30 vid 125 och 250 Hz relativt 500 

och 1000 Hz. Det är önskvärt att efterklangstiden i basen ska vara något längre för att ge en 

fylligare ton. En jämförelse mellan de olika mätningarna redovisas i Tabell 8.  
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Akustikläge BRtom BRpublik 

Högt tak 1,16 1,08 

Lågt tak 1,23 1,18 
Tabell 8. Bass ratio för olika akustiklägen 

Beräkningarna av BR visar att publiken absorberar basfrekvenser. Efterklangstiden i basen 

sjunker mer än efterklangstiden för mellanregistret, när salen är fullsatt. Det innebär att en del 

av fylligheten går förlorad jämfört med en tom lokal. Värdet på BR är ca 1,1-1,2 med publik 

vilket är bra värden. Publikens basabsorption beror förmodligen på ett fenomen känt som 

”seat-dip effect”. När en ljudvåg träffar en vinklad publikyta absorberas låga frekvenser, då 

deras våglängd kan stämma överens med avståndet mellan stolsraderna. Ju mer vinklat golvet 

är desto mer direktljud absorberas. Våghastigheten nära publiken blir lägre än om ljudet 

fortplantar sig obehindrat, vilket gör att ljudvågen böjer av nedåt.  

4.5 Utvärdering av mätapparatur 

4.5.1 Ljudkälla 

Mätningarna som gjordes för att bestämma referensnivån för styrkeindex ger även 

information om hur kubhögtalaren sprider ljud. Kubhögtalarens ljudutstrålning presenteras 

med polärdiagram i Figur 15 och Figur 16.  

 

Figur 15. Ljudutstrålning från kubhögtalaren, 125-500 Hz, 10 dB/div. 

0

10

20

30

40

50

60

70

125 Hz

250 Hz

500 Hz



40 

 

 

Figur 16. Ljudutstrålning från kubhögtalaren, 1000-4000 Hz, 10 dB/div. 

Ljudkällan är helt rundstålande upp till 1000 Hz. Vid 2000 Hz börjar små avvikelser att synas 

och vid 4000 Hz syns att lober bildats i ljudutstrålningen. De flesta mätdata presenteras i 

området 125-2000 Hz och i detta frekvensområde fungerar ljudkällan bra. Felaktigheter i 

mätningarna kan därför inte skyllas på kubhögtalaren. Trots att lober börjar märkas vid 4000 

Hz så påverkar det inte resultatet nämnvärt, eftersom mätningarna gjorts med flera 

källpositioner och på många olika åskådarplatser.  

4.5.2 Mikrofoner 

Den parameter som känns mest tveksam är lateral fraction. Vid mätningar av LF och LG 

används oftast studiomikrofoner med omkopplingsbar karakteristik. Sådana mikrofoner har 

inte samma toleranser som mätmikrofoner och deras ljudupptagningsförmåga kan bli 

oförutsägbar. Därför utfördes en kontrollerande mätning av karakteristiken hos mikrofonen 

som användes för mätningarna av LF och LG i ett ekofritt rum.  

Mikrofonen placerades på en motoriserad snurrskiva med membranet riktat rakt mot 

ljudkällan (Genelec 8020, 3 m avstånd). Därefter genomfördes en mätning var 10:e grad, 

totalt 36 mätningar. Mätningarna utfördes med sinussvep i WinMLS 2004. Känsligheten för 

omnidirektionell och bidirektionell karakteristik redovisas i Figur 17.  
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Figur 17. Polärdiagram för MILAB VIP-50, 125-4000 Hz, 10 dB/div.  
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För att kunna mäta ”rätt” värden på LF och LG måste känsligheten vara densamma oavsett 

vilken karakteristik som mikrofonen är inställd på. Mätningarna visar tydligt att så inte är 

fallet. Värdena ser bra ut endast vid 250 Hz. Vid 125 Hz är skillnaden mellan 

omnidirektionell och bidirektionell för liten och vid 1000 Hz är mönstret för omnidirektionell 

karakteristik förskjutet. Vid 500 Hz ser värdena ännu sämre ut, där skiljer känsligheten nästan 

10 dB och ljudupptagningen är skev. Skevheten kan bero på att de båda membranen inte är 

matchade. Resultaten anges endast i frekvensbanden 125-1000 Hz och det är bra, för vid 

2000 Hz och uppåt så blir det bara värre. Mätningar av LF och LG så högt i frekvens är 

därför meningslösa, i alla fall med den här mikrofonen.  

Nu står det visserligen i ISO3382 att känsligheten måste kalibreras, så att den är lika för båda 

karakteristikerna. Det är dock inte så enkelt. ISO3382 ger ingen förklaring hur en sådan 

kalibrering går till och mätprogrammet WinMLS 2004 har inte något stöd för 

känslighetskompensation. Hur man gör är upp till användaren att lista ut. Även om 

mikrofonen kalibreras så att känsligheten är densamma i 0° riktning, kvarstår problemet med 

upptagningsmönstret. En ”åtta” som är skev och 10 dB större på ena sidan mikrofonen går 

inte att kompensera. För att kunna mäta LF på ett bra sätt krävs bättre mikrofoner. 

Studiomikrofoner går inte att använda till detta ändamål. Man måste använda en mikrofon där 

man vet att upptagningsmönstret verkligen ser ut som en åtta för de aktuella frekvenserna, 

och någon sådan mikrofon finns inte idag. Det är därför inte möjligt att reproducera 

mätningar av LF med olika mikrofoner. Ett mått som inte går att reproducera hör inte hemma 

i en ISO-standard. Allt detta betyder inte att LF är totalt meningslös, den ger trots allt 

information om relativa skillnader mellan olika salar, så länge som samma mätutrustning 

använts. Felet blir då konstant i samtliga mätningar.  

Undersökningar (10) visar att även mätningar med konsthuvud ger olika resultat beroende på 

tillverkare, dessa modellerar öronen på olika sätt. Till exempel använder Neumann öron som 

påminner om mänskliga, medan HEAD Acoustics öron är grovt förenklade modeller. 

Neumanns öron ger stor realism vid inspelningar om lyssnarens öron har samma form, medan 

HEAD Acoustics öron ger något lägre realism, men fungerar bra oavsett lyssnarens 

öronform. Avvikelsen mellan olika modeller av konsthuvud är dock inte alls lika stor som för 

bidirektionella mikrofoner. Därför är konsthuvud det bästa sättet att mäta lateralt ljud idag.  

Monaurala mätningar med en omnidirektionell mätmikrofon är tillförlitliga. Mätmikrofoner 

har en jämn frekvenskurva och deras riktningskarakteristik är rund. De har en hård 

kravspecifikation vid tillverkningen. Det är därför enkelt att reproducera monaurala 

mätresultat även med annan utrustning. Även en studiomikrofon som MILAB VIP-50 ger bra 

resultat för monaurala mätningar med rundtagande karakteristik. Om det är möjligt bör dock 

en dedikerad mätmikrofon användas.  
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4.5.3 Avvikelser i efterklangstid 

 

Figur 18. Standardavvikelse för efterklangstid, högt tak 

Medelvärdet i Figur 18 och Figur 19 baseras på mätningar (42 st.) av efterklangstid i Studio 

Acusticum. De streckade kurvorna avser medelvärdet ±1 standardavvikelse. Kurvorna visar 

att efterklangstiden är svår att mäta i låga frekvenser. Spridningen mellan de olika 

mätningarna vid 63 Hz är stor, därför anges i regel endast 125 Hz och uppåt. Skillnaden 

mellan största och minsta värdet i frekvensbandet 125 Hz är ca 8 % vilket är signifikant. 

Avvikelsen för höga frekvenser är å andra sidan nästan obefintlig.  

 

Figur 19. Standardavvikelse för efterklangstid, lågt tak 

Med lågt tak blir den procentuella skillnaden för låga frekvenser ännu större. Därför kan man 

anta att mätningarnas noggrannhet för låga frekvenser blir bättre i en stor konsertsal. Det 

beror på att ljudfältets diffusivitet går lägre i frekvens ju större volymen är. Osäkerheten vid 

63 Hz blir mycket stor i en liten sal. I frekvensbandet 125 Hz är skillnaden mellan högsta och 

lägsta värdet ca 10 %.  
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5 Slutsatser 
Detta arbete har visat hur svårt det är att objektivt beskriva de akustiska förhållandena i en 

konsertsal. För att kunna hitta subjektiva motsvarigheter till objektiva parametrar är det ett 

krav att de fysiska förhållandena beskrivs på ett korrekt och reproducerbart vis. Felkällorna 

måste minimeras och för att åstadkomma detta behövs en uppdatering av ISO-standarden. 

Det måste tydligt framgå hur mätningarna ska genomföras och hur mätdata ska presenteras. 

Idag är det endast efterklangstiden som beskrivs på ett bra sätt.  

Den bästa parametern idag för mätning av lateralt ljud är 1-IACCE3. Sen korskorrelation, 1-

IACCL3, ger nästan samma värden i alla konsertsalar och är därför inte särskilt användbar. 

Parametern LFE4 behöver mogna ett tag till genom forskning och utvärdering. Det finns i 

ISO3382 angivet hur ljudkällans direktivitet ska se ut med tillåtna avvikelser. På samma sätt 

behövs villkor för mikrofoner för att kunna mäta LFE4.  

Arbetet har bekräftat antagandet att endast efterklangstiden är konstant i hela konsertsalen 

och att övriga parametrar varierar stort beroende på mätposition. Styrkeindex, klarhetsgrad 

och i vissa fall även EDT är beroende av avstånd. De laterala storheterna 1-IACCE3 och LFE4 

varierar också, men beror mer på närheten till reflekterande ytor och deras karaktär.  

Att presentera mätdata individuellt i en ritning över salen så som i bilaga 1-3 visar tydligt hur 

parametrarna varierar i salen. Problemet är att det blir svårt att jämföra olika mätningar. För 

att enkelt kunna göra jämförelser är det lämpligare med ett ensiffrigt mätetal. En intressant 

tanke är att ange styrkeindex och klarhetsgrad som en funktion av avstånd från ljudkällan, för 

att kunna göra rättvisa jämförelser. Klart är att mer forskning behövs på detta område innan 

ISO3382 från 1997 kan uppdateras.  

Eftersom konserter avnjuts med publik är det viktigast att konsertsalen låter bra då den är 

fullsatt. Publikens påverkan är en faktor som man måste ta hänsyn till vid utvärdering av 

mätresultat och vid akustisk design av konsertsalar. Efterklangstiden blev ungefär 10 % 

kortare med publik i de här mätningarna. För att bedöma hur de övriga storheterna påverkas 

krävs att man gör omfattande mätningar, som inte är möjliga i samband med en konsert.  

Analysen av Studio Acusticum visar fördelarna med att ändra volymen, i stället för att variera 

absorptionen. Efterklangstid och klarhetsgrad förändras utan att någon av de andra akustiska 

parametrarna påverkas nämnvärt. Med absorberande draperier påverkas samtliga akustiska 

parametrar.  

Till slut avgörs ändå en konsertupplevelse av musikernas prestation. Därför bör akustikern ha 

scenakustiken som högsta prioritet när en konsertsal designas. Salen ska underlätta för 

musikerna att göra sitt bästa.  
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Bilaga 1 - Mätdata Studio Acusticum 
Studio Acusticum, Piteå, Högt tak 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

RT, tom (s) 3,08 2,90 2,51 2,63 2,50 1,97 

RT, publik (s) 2,59 2,47 2,27 2,4 2,23 1,73 

EDT, tom 2,50 2,70 2,42 2,43 2,30 1,77 

EDT, publik 2,29 2,33 2,15 2,15 2,01 1,54 

IACCA 0,86 0,65 0,22 0,23 0,16 0,16 

IACCE 0,85 0,71 0,46 0,47 0,32 0,28 

IACCL 0,87 0,63 0,17 0,11 0,07 0,07 

C80 (dB) -2,6 -3,9 -2,2 -0,6 -0,7 0,6 

G (dB) 8,7 8,4 7,9 7,7 8,7 9,6 

LG (dB) 1,7 3,0 3,3 2,4 1,3 0,9 

LF 0,51 0,36 0,34 0,46 0,28 0,18 

 
      

Studio Acusticum, Piteå, Lågt tak 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

RT (s) 2,15 2,13 1,83 1,84 1,76 1,48 

EDT (s) 1,88 1,96 1,73 1,71 1,61 1,32 

IACCA 0,86 0,63 0,25 0,24 0,17 0,17 

IACCE 0,85 0,67 0,45 0,44 0,31 0,26 

IACCL 0,86 0,61 0,16 0,12 0,07 0,07 

C80 (dB) -1,6 -1,9 -0,5 0,9 1,4 2,1 

G (dB) 8,6 8,2 7,9 7,8 8,8 10,0 

LG (dB) 2,2 3,0 2,8 2,1 1,1 0,7 

LF 0,43 0,39 0,33 0,43 0,25 0,18 

 
      

Studio Acusticum, Piteå, Lågt tak med draperier 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

RT (s) 1,77 1,60 1,28 1,27 1,19 1,01 

EDT (s) 1,53 1,37 1,18 1,17 1,09 0,93 

IACCA 0,89 0,72 0,43 0,37 0,27 0,23 

IACCE 0,89 0,73 0,54 0,54 0,39 0,32 

IACCL 0,9 0,74 0,3 0,14 0,11 0,09 

C80 (dB) -0,5 0,1 2,4 3,1 3,4 4,4 

G (dB) 7,4 5,6 5,6 5,6 6,5 8,1 

LG (dB) -1,4 -1,4 -3,2 -2,6 -3,6 -3,8 

LF 0,31 0,35 0,22 0,29 0,17 0,13 
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1-IACCE3 med högt tak 

  

0,620,450,31
0,56

0,66 0,58 0,61 0,77

0,770,710,650,75
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1-IACCE3 med lågt tak 

  

0,600,450,42
0,62

0,74 0,61 0,59 0,69

0,720,720,640,77



49 

 

 
1-IACCE3 med lågt tak och draperier 

0,530,410,35
0,55

0,54 0,50 0,45 0,57

0,600,540,510,59
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LFE4 med högt tak

0,48
0,34

0,51 0,29

0,490,39

0,34
0,48

0,29
0,51

0,390,49
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LFE4 med lågt tak 

  

0,41
0,35

0,34

0,410,45

0,42

0,35
0,41

0,340,42

0,450,41
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LFE4 med lågt tak och draperier 

0,32
0,25

0,22

0,330,35

0,28

0,250,32

0,220,28

0,350,33
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Bilaga 2 - Mätdata Kulturens hus 
Kulturens hus, Luleå 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

RT (s) 1,72 1,45 1,40 1,54 1,50 1,30 

EDT (s) 1,60 1,39 1,31 1,27 1,26 1,11 

IACCA 0,92 0,70 0,25 0,24 0,17 0,15 

IACCE 0,93 0,72 0,34 0,36 0,25 0,22 

IACCL 0,89 0,69 0,20 0,14 0,09 0,08 

C80 (dB) -1,9 -0,3 1,5 3,0 1,9 2,9 

LF 0,68 0,43 0,43 0,44 0,41 0,51 
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1-IACCE3 i Kulturens hus 

0,54
0,67

0,68
0,65

0,82
0,81

0,80
0,68

0,67
0,54

0,68
0,65

0,81
0,82

0,68
0,80
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LFE4 i kulturens hus 

0,45
0,39

0,46
0,46

0,50
0,64

0,54
0,52

0,39
0,45

0,46
0,46

0,64
0,50

0,52
0,54
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Bilaga 3 - Mätdata Norrlandsoperan 
Norrlandsoperan, Umeå 

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

RT (s) 2,68 2,27 2,04 2,10 1,94 1,54 

EDT (s) 2,46 2,23 1,94 2,01 1,88 1,39 

IACCA 0,87 0,68 0,24 0,16 0,13 0,12 

IACCE 0,85 0,72 0,35 0,32 0,24 0,19 

IACCL 0,87 0,66 0,21 0,11 0,07 0,07 

C80 (dB) -2,6 -2,6 -0,7 -0,9 -0,8 1,3 

LF 0,23 0,28 0,33 0,34 0,25 0,21 
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1-IACCE3 med i Norrlandsoperan 

0,81
0,440,87

0,80

0,86
0,500,46

0,62

0,69 0,70 0,71 0,80
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LFE4 i Norrlandsoperan  

 

0,27
0,180,24

0,28

0,40
0,250,24

0,28

0,29 0,30 0,32 0,38


