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Inngang til byggeprosesser
- hvordan sikre gode kulturlokaler?

Nettmøte for lokale musikk-/kulturråd
16.02.2021

Trond Eklund Johansen
daglig leder
Innlandet musikkråd

Musikkrådenes plass i spillemiddeltildelinger (fylket)
Fram til 2010 var arbeidet med lokaler forankret i kulturdepartementets 
retningslinjer for regionale kulturbygg slik: «Fylkesavdelingen i Norsk musikkråd 
skal forespørres om en vurdering av musikklivets samlede behov, før romprogram 
settes opp, eller som ledd i dette arbeidet.»

Fra 2010 ble ordningen desentralisert, og det ble opp til hver enkelt 
fylkeskommunene å lage retningslinjer for søknad. 

Den gang anbefalte Norsk musikkråd sterkt at dette kravet skulle videreføres: 
«Fylkesmusikkrådet skal ta utgangspunkt i høringsuttalelser fra de lokale 
musikklagene. Også for lokale kulturbygg med et stort omland som skal fungere for 
en hel kommune eller del av en større kommune, skal fylkesmusikkrådet forespørres 
om behovet før romprogram lages.» 
(fra Normer og anbefalinger for musikklokaler – 2009-utgaven)
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Formelt grunnlag i Plan og bygningsloven (2017)

Fra formål med loven:

- sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig, med blant annet 
muligheter for medvirkning

- universell utforming skal bli ivaretatt i planleggingen og 
kravene til det enkelte byggetiltak

- hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene skal ivaretas

Formelt grunnlag i Plan og bygningsloven (2017)
§ 3-1 har bestemmelser om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. 

I første ledd i bestemmelsen fremgår det i bokstav a at planer etter loven 
skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene 
skal løses. 
Etter bokstav e skal planer etter loven legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode 
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet. 

§ 5-1. bestemmelse om medvirkning

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette 
er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 
skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
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Om å komme i posisjon (handler ofte om timing)

Alle saker om bygging skal ut på høring 
– og berørtes interesser skal sikres

Det kan være gunstig å formalisere en slik 
rolle gjennom en samarbeidsavtale med 
kommunen. Se www.musikk.no/lokmr

Få kunnskap om hvordan årshjul og 
rullering av planer er i egen kommune. 
Spør byggesaksavdelingen. 

Mer generell informasjon – se 
www.planlegging.no – og for all del, 
bruk ditt fylkesmusikkråd 

Hovedmålsettinger for å påvirke

Publikum skal kunne Brukere/leietakere skal få Eier/utleier skal få

 Se godt

 Høre godt

 Sitte godt

 Rom som passer

 Enkel tilgang

 Enkel logistikk

 Kunnskap til å bestille tydelig

 Valuta for pengene

 Enkel administrasjon
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Hvorfor er akustikken i rommet så viktig?

Sitat Mariss Jansons (1943-2019): 

En god sal utvikler orkesteret. Musikerne hører seg selv 
bedre, de hører hva de andre spiller, og de kan føle det, 
også. 

Det forandrer samspillet fullstendig, så klart. 

Men det er få gode konsertsaler, og langt mellom dem, 
så vi må ofte forholde oss til middelmådige saler 
(dvs. på turné). 

Oversatt fra:
https://www.br-so.com/sound-and-space/mariss-jansons-wish-and-reality/

Store forskjeller i lydtrykket fra ulike ensembler

1. Strykeorkester (23 musikere) =   20 k

2. Blandakor (40 sangere) = 140 k

3. Symfoniorkester (80 musikere) = 320 k

4. Lite janitsjarkorps (36 musikere) = 400 k

5. Brass band (29 musikere) = 500 k

6. Stort janitsjarkorps (80 musikere) = 810 k

K = effekttall (summert – jf NS 8178, tabell 1A beregning av lydeffektnivå) 
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Romvolum som passer til antall og type musikk

God lyd må planlegges fra start – og kan ikke «ettermonteres»
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Ulike ståsted = ulike behov som må vektes – i et øvingsrom:

Utøver Dirigent/instruktør Lagets styre

 Medhør (monitor)

 Balanse i gruppa

 Siktlinje mot dirigent  

 Intonasjon

 Enkel sjauing

 Lys nok til notelesing

 Klarhet 

 Balanse - totalt

 Kontakt med utøvere

 Volumkontroll (Gain)

 Lite bakgrunnsstøy

 Perspektiv (avstand nok)

 Tilgang

 Enkel sjauing

 Pris

 Lager

 Arkiv

 Møterom (kaffetrakter?)

Hva sier byggforskriftene (TEK)? 
Skole-/kulturbygg er svært komplekse bygg, kan sammenlignes med helsebygg.

Teknisk byggforskrift (TEK 17) er alene ikke tilstrekkelig som prosjekteringsgrunnlag, og preaksepterte ytelser er i de fleste 

kulturrelaterte lokaler lite egnet om gode kvaliteter for kulturaktivitet er målet.

Musikkrådets anbefaling er å bruke relevante NS-/ISO-standarder til å øke detaljeringsgraden i bestillingen. Det sikrer byggherres 

interesser gjennom hele prosessen, og at den politisk forankrede målsettingen med bygget oppnås.

Dette baseres på Direktoratet for byggkvalitets veiledning til TEK 17:

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/2/2-4/

Fra Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav § 2-4. Dokumentasjon av utførelsen:

«Relevant og gyldig Norsk Standard eller likeverdig standard kan benyttes for å dokumentere at krav og preaksepterte ytelser er 

oppfylt. Dersom forskrift eller preaksepterte ytelser ikke angir konkrete standarder som kan benyttes, er det ansvarlig prosjekterende 

som må vurdere om en standard er egnet og gyldig for å dokumentere oppfyllelse av krav eller ytelser. Vurderingen skal være 

dokumentert. Vurdering av gyldighet omfatter blant annet om standarden er oppdatert i samsvar med gjeldende regelverk.»
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Hva sier byggforskriftene (TEK)? 

NS 8175:2019 ISO/DIS 23591:2021 NS 8178:2014

Bibliotek

Gangarealer

Klasserom

Kontor og -landskap

Minglearealer

Spise- og oppholdsrom

Støttearealer

Utstillingslokaler

Kriterier for øvingslokaler

for musikk og tale

 for øving

 for produksjon

 for undervisning

Kriterier for øvingsrom og framføringssaler der musikk-

og/eller tale inngår i prioriterte bruksområder:

 Allrom og aulaer

 Flerbruksrom

 Gymsaler og dansesaler

 Kultursaler

 Musikkrom i skolebygg og kulturskoler

 Teaterlokaler og blackboxer

 Øvingsrom for små og store ensembler

NB: Kinosaler har egne krav 

(Film & Kino)

Disse standardene sikrer at romvolum, romform, dimensjoner, etterklang, akustikk og 

bakgrunnsstøy tilpasses ønsket antall personer og prioritert(e) bruksområde(r).

Musikkrådet anbefaler at disse standardene legges til grunn for ulike typer lokaler/arealer:

Ta utgangspunkt i behov (eksempel på enkel kartlegging av konsertarenaer)

Konsertlokaler i Hamar – kartlegging fra 1998
- NB: Kirker/menighetshus er ikke med

Publikums-

plasser

Bra for

sjanger
Scene- størrelse

Frimurerlosjen 120 akustisk M

Strandgt 23 – kommunestyresalen 150 akustisk M

Høyvang samfunnshus 200 akustisk S

Strandgt 23 – Festiviteten (kino) 170 Band/PA M

Strandgt 23 – Teatersalen 320 Band/PA M

Scandic Hotell, Hamarhallen 600 Band/PA L

Toneheim fhs – Aulaen 170 kor L

Aulaen, Hedmarksmuseet 224 kor M

Hamardomen (vernebygg i glass) 800 kor XL

Sangen og musikkens hus – Aulaen (revet i 2012) 220 korps L

Folkets hus, Jønsrudsalen (ombygd siden) 270 korps M

Scandic Hotell, Scandic scene 1 100 korps XL
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Ta utgangspunkt i behov (eksempel på bruksoversikt for øvingsrom - Ringsaker)

Lag Antall * Øvelokaler i dag Faste øvetider

Brumunddal mannskor 35 Ringsaker vgs skole, Klasserom Ma 19.00-21.30

Ringsaker janitsjar 60 Moelv kino/Teatersalen, Brumunddal Ma 19.00-22.00

Furnes musikkforening 30 Furnes ungdomsskole, gymsal Ti 18.30-21.30

Brumundkoret 30 Veldre kirke, Kirkestua Ti 19.00-21.00

Furneskoret 40 Kylstad skole, klasserom Ti 19.00-21.30

Solheimkoret 60 Fagerlund skole, klasserom Ti 19.00-21.30

Brumunddal jente- og guttemusikk (hovedkorps) 40 Brumunddal ungdomsskole, klasserom Ti 18.00-20.15

Brumunddal jente- og guttemusikk (junior) 30 Brumunddal ungdomsskole, klasserom Ti 18.00-19.00

Brumunddal jente- og guttemusikk (aspiranter) 20 Brumunddal ungdomsskole, klasserom Ti 1700-18.00

BJGK – drilltropp 15 Brumunddal ungdomsskole, gymsal Ti 17.00-19.00

Siri’us gospelkor 30 Mørkved skole - Klasserom On 19.00-21.30

Furnes skolemusikkorps 25 Furnes ungdomsskole, gymsal ++ To 17.00-19.00

Brumunddal brass 28 Disen kulturveksttun, Hamar To 18.30-21.30

Buttekvern seniordans
https://www.klubbinfo.no/buttekvernsdans/index.html

64 Kylstad/Buttekvern/Teatersal – litt på 
rundgang.

I følge hjemmeside:
On, To og Fr

Brumunddal messingensemble 6 ??

Teater P.U. 15 Ungdomsklubben (Teatersalen, Br.dal) On

Nå-situasjon for lag i søndre 
Ringsaker

* antall er basert på dagens medlemstall 
+ litt ekstra for å ta høyde for vekst i nye 
lokaler

I tillegg har alle lagene behov for stor 
sal til ekstra øvinger og 
helgeseminarer gjennom skoleåret.

Betalingsviljen er variabel, utfra hvor 
god dagens situasjon er, vurdert av 
laget.

Eksempel på innspill til kommunedelplan - oppvekstsektor
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Eksempel på innspill til kommunedelplan – forslag til tilleggstekst

Detaljer verdt å kjempe for i øverom
1. Tilstrekkelig romvolum per utøver fra NS 8178 og ISO 23591:

8-10 m3/person for forsterket musikk 
20-40 m3/person for lydsvak akustisk musikk – (NB for stort ensemble: minimum 700 m3)
30-50 m3/person for lydsterk akustisk musikk - (NB for janitsjar >1000 m3, for brassband >1500 m3,
for symfoniorkester >1800 m3)

2. Romgeometri som sikrer god avstand til vegg (lengde:breddeforhold høyst 1,6:1 og ikke 1:1)
se ISO 23591 for gunstige forhold

3. Areal nok til avstand mellom utøvere - husk å ta med en buffer for utstyr, instrumenter og inventar.

4. Akustikk tilpasset aktivitet og brukstid – spesielt i lokaler der arbeidstakere oppholder seg over lang 
tid, som f eks kulturskoleundervisning og profesjonelle ensembler.

5. Dagslysinnfall og nok lysstyrke (fra >400 for ungdom til >750 lux for voksne) i rommet (NS-EN 12464-1)

6. Lydisolasjon, så ikke tilstøtende aktivitet forstyrrer eller forstyrres (NS8175:2019, tabell 7, klasse C). 
Spesielt viktig for forsterket og akustisk lydsterk musikk.

7. Ventilasjon tilpasset aktiviteten (2-4 MET) – etter (NS-EN 15251)

8. Lagertilgang ved flerbruk og sambruk – terskelfri adgang og brede nok dører

9. Tilgangskontroll og fleksibelt nøkkelsystem
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Detaljer å se opp for i konsertlokaler
1. Tilstrekkelig romvolum pr person (for å sikre god avstand til vegg/tak, og liten forskjell på tom/full sal)

fra NS 8178: 4-8 m3/person for forsterket musikk

minst 12 m3/person for lydsvak akustisk musikk

minst 10 m3/person for lydsterk akustisk musikk.

2. Sceneareal nok til avstand mellom utøvere, husk å ta med en buffer for utstyr, instrumenter, inventar og 

scenetekstiler. 

Må vurderes opp mot minste areal i NS 8178 og aktuelle brukere.

3. NB: Titteskapscene med fast proscennieåpning vurderes som uegnet for musikk (jf NS 8178) – på grunn av dårlig

akustisk kobling mellom scene og sal.

4. For stor avstand til bakerste rad, og mindre enn 4 m romhøyde ved bakerste rad i saler til akustisk musikk (og tale)

5. Bratt amfi (10° - 18° gir gode toveis siktlinjer) – vær obs ved skyveamfi, som ofte havner nær taket

– blir det brattere demper amfiet mye, og gir dårlige siktlinjer. Buet amfi er en stor fordel framfor rette rader.

6. Lysinnslipp. Salen må kunne blendes totalt, slik at lyssetting kommer til sin rett. 

Sluse er i de fleste tilfeller nødvendig.

Sukk fra grasrota (den som har skoa på)
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Regn med at 
Ting
Tar
Tid

og mye 
motstand 
underveis

Hamar 
kulturhus

Utgangspunktet 
– fra 1998 =>

Åpningsfesten
- mars 2014 =>
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Tips til videre lesning

Her er nettstedet for deg som vil lese mer om lokaler: https://www.musikklokaler.no/

Her er noen eksempler på prosjekter Innlandet musikkråd har hatt en rolle i:
https://www.musikk.no/innlandet/tjenester/musikklokaler-og-lyd/gode-eksempler

Regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Kontakt oss om du lurer på mer

Trond Eklund Johansen
Daglig leder

trond.johansen@musikk.no

Eirin Lien
Konsulent

eirin.lien@musikk.no

www.musikk.no/innlandet     •     innlandet@musikk.no     •      400 36 425
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