
Snabbfakta 

• Statlig myndighet under 
Näringsdepartementet 

• Anslaget för forskning  
och utveckling är 2 376 
miljoner kronor 2013 

• Nationell kontaktmyndighet för 
EU:s ramprogram för forskning 
och utveckling 

• Drygt 200 personer på 
kontoren i Stockholm och 
Bryssel 

• Generaldirektör är Charlotte 
Brogren 

 



Koppla 

 

Katalysera 

Stimulera 



VINNOVAs program för att stärka 

innovationskraften i Sverige 
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VINNOVA ska bidra till att 

offentlig verksamhet blir en 

drivkraft för både utveckling 

och användning av 

innovationer 

Innovationskraft i 

offentlig verksamhet! 



VINNOVA stödjer offentlig 

innovationskraft i alla mognadsfaser! 

Planering och 
förstudier 

Utveckling och 
verifiering 

Införande och 
användning 
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”Utveckling av beröringsfri överföring av analoga 

skivinspelningar till digitala ljudfiler” 

 

 

  

 

SMART Summit 2014 
Västerås 12-13 nov   

 

Innovationsutveckling – upphandling, PCP 

- Digitalisering 

- Tillgängliggörande  

- Bevarande 

/ Stig L Molneryd, Kungl. biblioteket 



Sidnummer 

Bakgrunden till innovationsprojektet  

• Kungl. Biblioteket (KB) har ca 146 000 grammofonskivor i arkivet 
med svenska inspelningar   

–  78or/schellack, ca 80 000 st 

–  Lackskivor/cellulosalack, direktgraverade, ca 5 000 st 

–  Vinylskivor LP, EP, singel, ca 61 000 st 

5 års kontinuerlig speltid  > 20 år att digitalisera med 
skivspelare  

 

• Sveriges Radios grammofonarkiv (SRF) har ca 285 000 skivor, 
svenska och utländska inspelningar  

 

• Finns ”worldwide” mycket omfattande skivsamlingar 
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Kungl. biblioteket (KB) grammofonarkiv 

• Forskning och bevararande av kulturarv   

• Copyright och upphovsrätt skapar begränsningar för 
tillhandahållande  

• 78-varvare och vinylskivor - bra kondition, stabila och 
beständiga. Tekniken för avspelning är enkel att hålla i 
funktion. 

• Lackskivor – direktgraverade, cellulosanitrat. Riskzonen att bli 
ospelbara och bör snarast digitaliseras. 
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Lackskivor på glasbas 

 är idag ospelbara.   



Sidnummer 

Möjligheter att optiskt avspela grammofonskivor 

• Vad finns kring optisk bildscanning/avspelning? 
–Library of Congress / IRENE 2012 ”Optical Scanning Applied to 

Recorded Sound Preservation and Access” 
 
–Företag i Schweiz, optisk fotografering 1:1, fotonegativ …. 
 
–INA i Frankrike, optisk avspelning, tar 3 tim för 3 min skivsida 
 
–Laserskivspelare för vinylskivor och 78or, avspelning i realtid 
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ELP Laser Turntable 
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Tekniska specifikationer och standards 

• Olika typer och format av grammofonskivor 

– Skillnader i storlek/diameter, hastighet, material/bärare, spårbredd/nål, 

typ av gravering vertikal/lateral, stereo, mono 

 

– Olika Eq-ljudfilter vid avspelning för olika grammofonbolag samt RIIA-

korrektion 
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Sprucken lackskiva på 
kartong-/pappersbas 

Skivspår vinylskiva 
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Innovation och utveckling av nya 

avspelningsmetoder – kontakt med VINNOVA 

• Lyssningsexempel på optisk avspelning av 78-varvare  

 

• KB kontaktade VINNOVA, presenterade utvecklingsmöjligheterna  
Förkommersiell innovationsupphandling 1 jan 2014 – 31 aug 

2015 
 

• Mål med projektet 
”Att göra digitaliseringar av grammofonskivor snabbare än 

realtid med en ljudkvalité som motsvarar normal avspelning. 
Överföringarna ska klara alla skivtyper om resultaten inte 
uppnår önskade kvalitéer ska orsakerna beskrivas och anges.” 
 Slutresultatet skall utvärderas av KB inför fortsatt planering 
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Bedöma resultat – referens- och expertgrupp på KB 

Utvärdering 

• Bedömning av ljudkvalité mot referensmaterial  
–  Överföringshastighet för digitalisering (tidåtgång) 
–  Ljudkvalité utifrån överföringstid 
 

• Utvecklingspotentialen 

 

• Realisering  
–  Hitta möjliga lösningar, föreslå en automatiserad 

digitaliseringsanläggning 
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Förkommersiell innovationsupphandling  

• Förkommersiell innovationsupphandling i offentlig sektor PCP 

 
–  VINNOVA  ger anslag för innovationsprojekt  
 
–  Planering /utveckling / införande 
 
–  Denna FoU-upphandling omfattar inte kommersiell 

utveckling, som serietillverkning, kundanpassning mm 
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Projektets utveckling och fortsatta planering 

• Utformning av ansökan till VINNOVA under hösten 2013 

 

• Projektstart och anslag 1 jan 2014 till 31 aug 2015 

 

• Undersökt och kontaktat marknaden av möjliga 
innovationsföretag inom området optik och bildskanning 

 

• Arrangerat Workshop och presenterat planerad 
innovationsupphandling 

 

2014-11-24 

14 



Sidnummer 

Projektets utveckling och fortsatta planering 

• Utlysning av upphandling på Hemsida och TED,  

 period 15 maj – 8 sep 2014 

 

• Upphandlingen indelad i två faser:  

 Fas 1 – tekniskbeskrivning och förstudie av egen 
innovationslösning, rapport jan 2015 

 Fas 2 – framtagning av fungerande prototyp, slutrapport 3 aug 
2015 

• Status! 8 förslag på innovationslösningar,  5 utvalda till Fas 1 
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Syfte och önskat mål med upphandlingen 

• Vision och slutmål 

 ”Utveckla ett automatiserat system för 

digitalisering och tillgängliggörande av 

grammofonskivor till ljudfiler med tillhörande 

metadata” 

 

• Undersöka/förstå 

 Vad man kan man uppnå med optisk skanning av 
grammofonskivor, potential och begränsningar? 
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 Digitalisering - nya möjligheter - snabbare än realtid 

• Optisk bildscanning och digitalisering – lyssningsprov av  

    78-varvare “stenkaka” 
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Tack! 

2014-11-24 

18 


