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»Artifon är en tekniskt mycket kunnig 
och professionell firma. Artifon har 
gedigen kunskap med duktiga, kun-
niga och seriösa konsulter. De tar ett 
helhetsansvar och lämnar inget arbete 
kvar åt slumpen. Dessutom till rimliga 
priser, faktiskt.» 

sven-ove fransson, teknisk chef, Backa teater

Backa teater hör till Stadsteatern i Göteborg, med uppdrag att spela teater för barn och 
unga. I de tidigare verkstadslokalerna, spelas teater i en stor salong och i en mindre 
replokal. 

Stora salongen

Under sommaren 2011 byggdes stora salongen om för att få förbättrad akustik. Artifon 
stod för projekteringen. Salongen är en 750 kvadratmeter stor, flexibel black box som 
länge har haft rumsakustiska problem. Ljudmiljön behövde förbättras samtidigt som det 
var det viktigt att behålla blackboxens flexibilitet och hålla en hög estetisk nivå. 
Artifon genomförde en grundlig projektering som började med behovsanalys och 
mätningar och sedan gick vidare i beräkningar i programmet CATT samt projektering av 
åtgärder. Resultatet redovisades i rivningsbeskrivning, bygghandlingar och budgetkalkyl, 
vilka användes som upphandlingsunderlag. Under hösten 2011 följdes projekteringen 
upp med mätningar och intervjuer med verksamheten. I uppdraget ingick även att ta 
fram ett förslag för finjustering av akustik efter att den stora ombyggnaden genomförts.

Foajé och kafé

Artifons arbete fick en fortsättning när verksamheten även önskade bygga om foajé 
och kafé. Lokalen behövde förbättras i vissa aspekter samtidigt som ett starkt önskemål 
var att behålla industriprägeln. Artifon fick förtroendet att ansvara för såväl akustikfrågor 
som ljus och inredning i projekteringen.

I den rymliga foajén, med en takhöjd på tolv meter, finns spår av verkstadstiden kvar 
med travers, rör och industrigolv. Det är en viktig del av både områdets och Backa tea-
ters identitet. Samtidigt upplevde verksamheten att foajén inte gick att använda fullt ut 
som kafé, foajé- och mingelyta. Dessutom saknade man en naturlig plats för presenta-
tion av föreställningar. En viktig målsättning var att ge lokalerna varmare karaktär, både 
vad gäller ljud och ljus. Tack vare helhetstänkandet och ett gränsöverskridande arbete 
med akustik, ljus och inredning kunde flera frågor lösas på samma gång. 

Möblerna valdes även för att förbättra akustiken. Utsmyckning i kafédelen, med 
mönster speciellt framtagna för teatern, gjordes i form av ljudabsorbenter. I den stora 
foajén byggdes en liten scen med infällda bashögtalare inunder. Ovanför publikytan 
monterades två trossramar med dukar i, belysta ovanifrån: Ett enkelt sätt att definiera 
publikrummet och samtidigt skapa plats för scenbelysning. Detta fungerar både som 
en enkel scen med publikyta och som en förlängning av kaféet. En ny, kompaktare 
kassadisk ritades också vid entrén. Lokalens befintliga kvaliteter lyftes fram genom ny 
ljussättning, vilket också bidrar till att rummets olika ytor och funktioner blir tydligare 
markerade för besökarna.
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Foajén

Kaféet

Blackboxen har väggar med omväxlande per-
forerad och slät gips för lagom absorption och 
diffussion. Vertikala ankarskenor ger en enkel 
infästning.
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