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Vasaloppet är världens största 
skidtävling. I år antog nästan 
14 000 skidlöpare utmaningen att 
skida de nära nio milen från Sälen 
till Mora, något bättre utrustade 
än Gustav Vasa när han flydde för 
dansken från Mora mot Norge år 
1521.

Självklart har det även hänt en hel del 
på tekniksidan sedan den första Vasa-
lopptävlingen 1922. Sedan länge till-
baka visas Vasaloppet i SVT, en fem 
timmar lång direktsändning. Det är 
också möjligt att följa vasaloppslöpar-
nas framfart i resultatlistorna i realtid 
även via Internet och SMS.  

En som har koll på det mesta när 
det gäller SVTs radiokommunikation 
under direktsändningen är Jan Wre-
denberg som varit med sedan 1980, 
med undantag för det år som han fyllde 
50. Han tyckte att han kunde få vara 
ledig då. 

Jan har ett förflutet på Telever-
ket, fortsatte på Sundsvalls flygplats 
som radioansvarig och hamnade så 
småningom på Mobile Link – ett av-
knoppningsföretag till Teracom som 
jobbar uteslutande med ”outside bro-
adcasting”. Vasaloppet och Stockholm 
Marathon är bara två exempel.  

Idag är organisationen runt direkt-
sändningen av vasaloppet ett väloljat 
maskineri där i princip samma perso-
nal och utrustning från ett antal SVT-
stationer och ett antal andra företag 
årligen samlas.    

– Internet och mobiltelefoni till 
trots är det traditionell radiokommu-
nikation som håller ihop TV-sänd-
ningen av Vasaloppet, berättar Jan. 
Utan denna skulle det vara omöjligt 
att genomföra fem timmars direktsänd 
TV, dessutom i två TV-kanaler paral-
lellt.

TV-bilden och ljudet går numera i 
den nio mil långa fiber som Malungs 
Elnät har lagt ned längs med spåret. 

– Tidigare använde vi 35 länkar 
längs spåret för att hålla ihop sänd-

ningen, berättar Jan. Något som sedan 
ersattes med satellitlänkar. 

Varje sändningsstation längs spå-
ret kopplade då upp sig mot satellit-

ranspondrarna 
efter ett ytterst 
noggrant tids-
schema för att 
minimera kost-
naderna. 

– Det skulle 
helt enkelt bli-
vit för dyrt om 
flera stationer 
skulle varit län-
kade mot satel-
liten samtidigt, 

berättar Jan. Dessutom skulle det vara 
svårt att boka tillräckligt många trans-
pondrar.

En annan fördel med fibern är att 
kommunikationen säkras även om 
tävlingen skulle bli extra långdragen 
eftersom man inte behöver beställa tid 
på satelliterna. 

Ryggraden i radiokommunikatio-
nen de senaste åren består av tre bas-
stationsplatser  - Transtrand, Blyberg 
och Mora. Den senare på 200 m höjd 
över marken. Knutpunkten för teleför-
bindelserna är Mora.

Basstationerna sänder på 170 MHz 
med 25 W effekt och används för det 
första av sändningsledningen, med an-
dra ord TV-producenten i OB-bussen 
i Mora som bestämmer över kameror 
och inslag. För det andra för kommu-
nikation mellan sändningstekniker. 
För det tredje för separat envägskom-
munikation från TV-producenten till 

Analog komradio viktig när Vasaloppet TV-sänds

en eller flera skidåkare i spåret.
– TV-producenten meddelar skidå-

karen var närmaste skoter väntar, berät-
tar Jan. Där får han eller hon en trådlös 
mikrofon av sändningsteknikern som 
åker med skotern och skidåkaren kan 
ge en direktrapport om föret eller stäm-
ningen i skidspåret under åkning.   

Kommunikationen mellan produ-
centen och de två skotrarna sker via 450 
MHz. Även de sändarna är placerade i 
de tre nämnda masterna. 

– Man har valt att skilja på kom-
munikationen till skotrarna och övrig 
kamerapersonal, berättar Jan.

Tre helikoptrar är i luften under 
hela sändningen. Den första har en gy-
roupphängd TV-kamera monterad på 
utsidan av flygkroppen, i en wescam-
kula som kan styras från inifrån heli-

koptern. Den andra helikoptern flyger 
strax över den aktiva TV-skotern. 

Den tredje helikoptern hovrar på 
hög höjd och agerar länkstation för de 
två andra. Helikopterlänkningen tas 
emot på tre platser, Transtrand, Bly-
berg och Mora.

Finessen med tre helikoptrar är säk-
rare TV-överföringar och att helikop-
tern med TV-kameran kan flyga extra 
lågt för bästa kameravinkel. 

Kommunikationsantennerna är 
monterade under helikoptrarna och är 
1/4-vågs GP. För 450 MHz kommuni-
kationen används en 4-stackad dipol-
antenn uppe i masterna. För 170 MHz 
används en enkel dipol för helikoptern 
och en tvåstackad dipol för kommuni-
kationen med skidåkaren. 

Men varför använder man inte 

mobiltelefoner istället för radio?
– Det skulle inte fungera. Ett tag 

användes NMT450 för kommunika-
tion mellan skoter, helikopter och pro-
ducent, men det fungerade inte särskilt 
väl, säger Jan. 

Topografin och antalet telefoner 
som är i bruk längs spåret gör det allt-
för osäkert att överhuvudtaget kunna 
koppla upp ett samtal via GSM-nätet. 
Dessutom byter en mobiltelefon bas-
station längs spåret. 

En annan stor anledning till valet 
av traditionell radiokommunikation är 
att producenten är i behov av att ett 
antal personer samtidigt ska höra de 
order som ges. Då är GSM är inget 
alternativ.

Ovan: Masten vid Blyberg. På bilden syns den avsats på 50 meters höjd där tekniker tidigare fick stå 
under hela direktsändningen och manuellt rikta in en antenn mot helikoptern för att bilden skulle 
kunna nå TV-tittarna. På samma sätt fick man göra vid masterna i Transtrand och Mora. Numera är 
detta inte nödvändigt tack vare den digitala tekniken. Foto: Mobile Link

Vänster: I år antog nästan 14 000 personer utmaningen att skida de nära nio milen från Sälen till 
Mora. Det har hänt en hel del på tekniksidan sedan det första vasaloppet 1922. Idag kan varje enskild 
åkares framfart följas i realtid genom den för varje åkare unika transpondern. Vid varje kontroll regist-
reras den av de antenner som ligger under snön. Foto: Nisse Schmidt, Vasaloppet

Jan Wredenberg

Artikeln fortsätter på nästa sida.
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– Däremot tror jag att teamen som 
är med och tävlar och Vasaloppet som 
organisation använder mobiltelefoner 
flitigt under loppet, säger Jan.

Till sändningen har uteslutande di-
gital TV-utrustning använts de senaste 
tre åren. Det ger bättre och stabilare 
bild- och ljudkvalitet. Tidigare hade 
man personal som stod på avsatser 30-
40 meter uppe i de masterna med rikt-
antenner under hela TV-sändningen. I 
och med den digitala tekniken är detta 
inte längre nödvändigt. 

Det samma gäller länken mellan 
skoter och helikopter som blivit be-
tydligt stabilare. 

– Tidigare kunde till och med 
blötsnö på trädgrenar störa länken 
mellan skoter och helikopter, berättar 
Jan. Den analoga tekniken var också 
väldigt känslig för reflektioner av ra-
diovågor. 

När det gäller radiokommunikatio-
nen används fortfarande analog teknik. 
Anledningen är främst den installerade 
basen befintlig utrustning, men också 
att digital kommunikationsradiout-
rustning i dagsläget inte skulle ge några 
avgörande kvalitetsfördelar.

Tekniken bakom radiokommuni-
kationen sköts från Evertsberg, det vill 
säga ungefär vid halva loppet. Där är 
även skotergaraget för de två skotrarna 
och tankstället för de tre helikoptrar-
na. 

Mobile Link har färdiga ”lådor” 
med all nödvändig elektronik och 
snabbkopplingar som jackas in vid de 
tre masterna lagom till Vasaloppet. Det 
mesta av kablarna och antennerna sit-

ter kvar året om för att spara tid. Mas-
terna är höga och extra ogästvänliga 
vintertid, dessutom är utrustningen 
rätt tung. 

Ledningsgruppen för sändningen 
av Vasaloppen träffas i januari-februari 
där både representanter för TV, radio-
kommunikation och arrangörer ingår. 
Mobile Link börjar packa sin utrust-
ning några veckor innan tävlingen och 
dagarna innan loppet kollas utrust-
ningen en sista gång.

Men har ni inte råkat ut för några 

tekniska missöden under åren?
– Jo, en tidig vasaloppsmorgon 

fungerade inte sändaren uppe i Trans-
trand. Den var stendöd, men vi hann 
upp med en reservsändare innan TV-
sändningen drog igång, berättar Jan.

Det är annars inte helt okomplice-
rat att röra sig i området under täv-
lingsdagen. Vägen mellan Evertsberg 
och Sälen stängs av tidigt på morgonen 
och vägarna är igenkorkade av bilar 
och bussar.

Det slår mig att det är en sann ra-

dioentusiast som sitter framför mig och 
ritar kartor och skisser. Det gäller att 
hänga med. Han hinner även med att 
beskriva hur TV-sändningen av Stock-
holm Marathon styrs via Kaknästornet 
under den dryga timme vi träffas. När 
vi skiljs åt undrar jag om han kommer 
att hyras in även nästa år.

– Vi får se om de ringer...
Det har de gjort de senaste decen-

nierna. 
För SKEFs redaktion 

Anders Edström Frejman

Överst: Utsikt från masten i Mora i januari 
2008. Notera skogen under. Mastkuren ligger 
på cirka 200 meters höjd, dvs ungefär 50 meter 
högre än Kaknästornet på Gärdet i Stockholm. 

Mitten: Jan Wredenberg väl påpälsad för arbete 
i friska luften.

Lilla bilden till Vänster: Moramasten med 
mastkuren synlig. På grund av den stora effekten 
måste TV-sändarna vara avstängda när tekniker 
vistas högre upp än mastkuren. Strålningen från 
antennerna skulle annars vara farlig.

Vänster: Utrustningen utsätts för nära nog 
arktiskt klimat uppe i masttoppen.

Foton: Jan Wredenberg och Lars Thörnqvist
 

Ovan: Skotrar med 
länkhelikopter kom-
mer till Evertsberg för 
tankning. Normalt be-
hövs bara en tankning 
av Osterman Aeros 
tre helikoptrar för att 
kunna bevaka hela 
Vasaloppet. 

Nedan: Helikoptern 
som länkar bilden åt 
kamerahelikoptern 
tankas under gång i 
Evertsberg. Här tar 
Piloten Bo Melan-
der en välförtjänt 
bensträckare medan 
tankning sker.

Foton: Stefan Larsson, 
Osterman Aero
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