
Lokaler – en viktig rammebetingelse
for gode aktiviteter
Hvordan (kan kommunene) jobbe med musikklokaler

Landskonferanse for lokale musikkråd, Hurdal 23.-25. september 2016
Jon G. Olsen – leder NMR og MSFs utvalg for musikklokaler



En HOVEDPRIORITERING
for Norsk musikkråds og Musikkens studieforbund

 Kanskje DET viktigste vi jobber med for tiden på alle nivåer

 Lokalt: konkret arbeid med øvings- og konsertlokaler

 Regionalt: akustikkmålinger, veiledning og motivasjon
• Gjennomført 500 akustikkmålinger til nåe, enestående i verdensmålestokk
• Målinger i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/Oppland,  Buskerud, Rogaland, Hordaland, 

Møre og Romsdal , Sør+Nord-Trøndelag, Troms

 Nasjonalt: departement, nasjonale organisasjoner, nettsted, konferanse, fast utvalg

 Reelt sett, samlet fått gjennomslag i løpet av  de siste 5 årene – jobbet siden 1989 (!)

 Gode eksempler: Hamar kulturhus, gymsal Hammartun, Vormsund, Jansløkka, 
bandrom Rud skole, Disen, Råholt ungdomsskole, Enebakk kultursal



UTGANGSPUNKTET (bevisstgjøring) -
Musikklivet trenger lokaler med kvalitet
 Lokaler DEN viktigste rammebetingelse

 Lokaler til aktivitet

 Lokaler til formidling

 Lokaler til spesielle formål

 Systematisk arbeid

 Registrering, vurdering og utbedring



Mariss Janssons (i portrettintervju på NRK2):

”En god sal er like viktig for et orkester 
som et godt instrument er for en solist”

95% av tida brukes i øvingsrommet..

 Hvor bevisste er vi på våre øvingsrom?
 Hvilke konsertarenaer oppsøker vi?

HVORFOR trengs gode lokaler til 
øving og konsert?



AVGJØRENDE suksessfaktor

Øvingsrommet er:

 Fundament for hele driften (hjemmebanen vår)

Mulighet til å høre meg selv og de andre passe

Mulighet for bli bedre til å spille/synge sammen

 Et sted å trives med aktiviteten vår

 Stedet å rekruttere til – sikrer lagets eksistens

 Avgjørende for lagets kvalitet



Konsertlokalet – vår viktigste arena

Konsertene våre er:

Utstillingsvinduet vårt

 Toppen, det målet vi jobber fram mot

Rekruttering av musikere/publikum

Opplevelser i lokalsamfunnet

Hvordan velger vi konsertlokale?



HVORFOR trenger vi gode lokaler? (kortversjon)

 Gode lokaler skaper god musikalsk kvalitet

 Gode lokaler skaper god sosial kvalitet

 Gode lokaler skaper god opplevelse – både ved øving og konsert

 Lokaler som er TILGJENGELIGE



Musikklivet bruker mange lokaler

Over 10.000 øvingslokaler hver uke
Over 500.000 utøvere, amatører og profesjonelle
 Stort antall lokaler, i MANGE forskjellige typer bygg
Mest av alt lokaler i skoler



Musikklokaler – så mangt

 ”Rene kulturlokaler”
• Hus for kultur
• Konsertlokaler
• Øvelokaler / bandrom /musikkbinger

 Skolelokaler, BRUKES MYE
• aulaer / gymsaler / klasserom

 Øvrige lokaler
• Samfunnshus
• Idrettsarenaer / idrettshaller
• Barnehager - Eldresentre
• Kirker



Skolelokaler spesielt viktige

 Skolen som lokalt kulturbygg og som drivkraft i lokalmiljøet

 Den kulturelle skolesekken
• Arena for kulturframføring

 Elevforestillinger
• Kulturprosjekter i skolen

 Undervisning i musikk / kulturfag

 Kulturskolelokaler



LITT OM AKUSTIKK –
OG 3 GODE HJELPEDOKUMENTER



https://youtu.be/dWNV_JFolLg
https://youtu.be/dWNV_JFolLg


3 typer musikk   – 3 typer lokaler

• Sang

• Kor

• Strykere

• Gitar ol

• Treblåsere

• Blåsere

• Korps

• Slagverk

• Symfoniorkester

• Akustisk storband

• Musikk med høyttalere

• Der lyden bestemmes av 
forsterkingen



3 kjernedokumenter

NS8178 – Norsk standard for akustikk i musikklokaler

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for musikklokaler

Norsk musikkråds anbefaling for arbeid med musikklokaler



Norsk standard: NS 8178 Akustiske kriterier 
for rom og lokaler til musikkutøvelse 

 Utviklet av landets mest anerkjente akustikere, musikklivet og bransjen

 Ferdigstilt i 2014

 Eneste i sitt slag i verden – stor internasjonal oppmerksomhet

 Offentlig standard, men ingen «lov», likevel utrolig viktig

 Gjelder for alle typer lokaler som brukes til musikk (unntatt store spesialbygg)

 Gjelder når kommunen legger den inn i anbudsdokumenter mm.
NB: Musikkrådene må være pådrivere, god samfunnsøkonomi

 Direkte oppfølger av NMRs arbeid fra slutten av 1980-tallet

 Henviser til NMRs nomer og anbefalinger



Norsk musikkråds normer og anbefalinger 
for musikklokaler
 Nylansert i 2016
 Lastes ned gratis fra www.musikklokaler.no/nmrnorm
 Supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i 

forhold til NS8178
 Basert på musikkrådenes arbeid de siste 25 år
 Bl.a. erfaringer fra 500 romakustiske målinger i musikklokaler
 Mer forklarende enn NS-teksten, ment å være enklere å forstå
 NB: Vi ønsker tilbakemeldinger, legger opp til revisjoner (årlig?)
 «Best practice»
 Primært romakustikk, også andre forhold berørt (lys, tilgang, 

lager etc)

http://www.musikklokaler.no/nmrnorm


Norsk musikkråds anbefaling for 
arbeid med musikklokaler
 6-punktsplan for kommuner og lokale musikkråd

 Veiledning for hvert trinn
1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen
2. Måling av romakustikk
3. Vurdering  av  hvilke  lokaler  som  bør  brukes  til  hvilke formål
4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene
5. Prioritering av tiltak – lage helhetlig plan for kommunen
6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak

 Revideres / ny design 2016



NORSK MUSIKKRÅDS
NORMER OG ANBEFALINGER FOR MUSIKKLOKALER



Innledning

 Det lokale musikklivet bruker hver uke over 10.000 lokaler (mest øvelokaler) – de 
færreste tilrettelagt for musikkaktivitet
 Ulike rom, ulike behov
 Avklare sammen med brukerne lokalt hvilke(t) bruksområde som skal prioriteres
 Alle kommuner har MANGE lokaler som musikklivet bruker – viktig å finne hvilke 

lokaler som kan egne seg til hva
 Høre på de lokale brukerne, og bidra til å gi lokalet realistiske bruksområder
 Skolen som lokalt kulturhus – de fleste lokalene vi bruker er skolelokaler
 Kjepphest: Dokumentasjon og etterkontroll – erfaringer viser at de færreste 

byggherrer krever dokumentert etterkontroll, dette bør være selvsagt – men erfaring 
viser at det må stå tydelig i anbudsdokumentene



De viktigste kriteriene 1-5

Kriterium 1: Romvolum
Uten tilstrekkelig volum er det i praksis ikke relevant å vurdere øvrige kriterier



Korenes øverom – de fleste for små
spørreundersøkelse Norsk sangerforum, våren 2016

• 55%  altfor små
• 20% for små
• 25 % mer eller mindre passende
• Viser meget varierende 

kunnskap, 
få med god forståelse

• Korene er ikke godt vant
• Eks:  Klasserom, 6x4x2,5  (60 

m3), 43 sangere, 1,4 m3 pr 
person, 
«Akustikken er helt ok»)

• Synliggjør hovedproblemene 
godt

<300 m3
54 %

300-700 m3
22 %

>700 m3
24 %



500 målinger – Konklusjon 1: 
For små rom til øving - til dels også konsert
 Vi har nettopp sett på korlokaler - dette stemmer med våre erfaringer fra målingene 

for lydsvake grupper (NS8178 fellesøverom for kor, min 700 m3)

 Den samme tendensen for lydsterke grupper,  korps
(NS8178 fellesøverom for korps: min 1000 m3, 30 m3 pr utøver. 
NMRs anbefalig: + 50% for voksne korps – klar tilbakemelding fra målingene

 Kulturskolelokaler også ofte for små (der det ikke undervises i skole-klasserom)



De viktigste kriteriene 1-5

Kriterium 2: Romgeometri - dimensjoner
Hvis tilstrekkelig volum 

a) Tilstrekkelige dimensjoner – lengde, bredde og høyde.
Spesielt takhøyde er viktig

b) Tilfredsstillende romgeometri
Ikke for lang og smal – helst unngå buede/krumme former

c) IKKE TITTESKAPSSCENER

 Hvis dette er på plass går vi videre til kriterium 3:



500 målinger – Erfaringer: 
Ikke så ofte problemer med dimensjoner
 Men enkelte ganger er rommene for lange og smale – noe som gir for liten avstabd

til nærmeste vegg

 Også en del utfordringer med takhøyde, men ikke så ofte som man kanskje skulle tro 
– unntak: Kor som øver i lokaler med altfor liten takhøyde

 En del utfordringer med konsertlokaler med (uttrekkbart) amfi, der takhøyden over 
amfi bakerst blir altfor, altfor lite



De viktigste kriteriene 1-5

Kriterium 3: Etterklangstid 
Hvis tilstrekkelig volum og tilfredsstillende romform/-dimensjoner

a) Gjennomsnittlig etterklangstid (mellomtoneregisteret, 400-1250 Hz) må være 
tilpasset formålet

b) Tilfredsstillende etterklangsprofil – ikke for mye bass (spesielt viktig for forsterket 
musikk), heller ikke for mye diskant (spiss klang i rommet)

 Hvis dette er på plass går vi videre til kriterium 4:.



500 målinger – Konklusjon 2: 
Store etterklangsproblemer
 Alle former for problemer viser seg hyppig og er hocedårsak til uegnede lokaler, både 

øving og konserter.
 Den gode nyheten: Dersom kriterium 1 og 2 er tilfredsstillende, ofte (men ikke alltid) 

ikke svært kostbart å utbedre akustikken (øverom)
 Hovedutfordring for konsertrom: PRIORITERING av ETT hovedbruksformål
 Meget ofte ujevn etterklangsprofil – og stor spredning rundt i rommet (lite diffusjon). 

Dette kan medføre at laget øver seg til dårlig innbyrdes balanse !!
 Hovedutfordring 1: TITTESKAPSSCENER
 Hovedutfordring 2: Kor (lydsvake grupper) altfor kort etterklangstid
 Hovedutfordring 3: Korps (lydsterke grupper ) altfor lang etterklangstid (gymsaler)

NMRs anbefaling: Nedre halvdel av etterklangs-feltet
 Hovedutfordring 4: Bandlokale (forsterket) altfor mye bass



De viktigste kriteriene 1-5

Kriterium 4: Akustisk tilpasning
Hvis tilstrekkelig volum, tilfredsstillende romform/-dimensjoner og etterklangstid

a) Ekko

b) Stor variasjon rundt i rommet

c) Lite diffusjon

d) For sterk romforsterkning (G-faktor)

e) Andre sammensatte akustiske problemer

 Hvis dette er på plass går vi videre til kriterium 4.



500 målinger – Erfaringer 
Store variasjon i rommet
 Mange lokaler har for lite diffusjon

 Forholdsvis ofte ekko-effektere, middels plagsomme

 Spesialproblem ved skyveamfi at n år dette ikke er trukket ut blir de akustiske 
forholdene mye dårligere, ofte meget sterke ekkoeffekter og vesentlig og 
uhensiktsmessig mye lengre etterklangstid pga veggflatene under amfiet



De viktigste kriteriene 1-5

Kriterium 5: Bakgrunnsstøy
Hvis tilstrekkelig volum, tilfredsstillende romform/-dimensjoner og etterklangstid 
samt akseptable øvrige romakustiske forhold:

a) Gjennomsnittlig bakgrunnsstøy må være tilfredsstillende

b) Ikke tydelige enkeltressonnanser som stikker seg ut (f.eks. lysxsdimmere)

 Hvis dette også er på plass er vi i mål rent romakustisk sett.



500 målinger – Erfaringer 
Mye bakgrunnsstøy
 De aller fleste lokalene har for høy bakgrunnsstøy i forhold til NS8178/NS8175

 Mye problemer med ventilasjonsanlegg og varmepumper

 Også mye problemer med støy fra lystransformatorer BÅDE i øvelokaler og 
konsertlokaler

 Til dels også problemer med liten lydisolasjon (problem både med lyd inn i lokalet og 
lyd fra lokalet til omgivelsene)



De viktigste kriteriene 1-5

 Kriterium 1: Romvolum
 Kriterium 2: Romgeometri og romdimensjoner
 Kriterium 3: Etterklangstid
 Kriterium 4: Akustisk tilpasning
 Kriterium 5: Bakgrunnsstøy



ANDRE FORHOLD

 Høyttalere/lys – sikkerhet
 Delaysystemer
 Flygel
 Lager
 Andre forhold

 Stoler i konsertlokaler
 Lysforhold konsertlokaler 

/mørklegging
 Scenelys
 Øveromslys



www.musikklokaler.no
«Her har vi målt»

• 500 målinger over hele landet

• 13 fylker operative når det gjelder 
målingene

• Standardisert metode og rapportmal –
siste generasjon innfases i disse dager

• Målingsrapportene kan lastes ned

• Arbeider med oppdatering av kartet

http://www.musikklokaler.no/akustikk/her-har-vi-malt


Norsk musikkråds anbefaling 
for arbeid med musikklokaler

For lokale musikkråd, kommuner mm



6 trinn for bedre musikklokaler

1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen 

2. Måling av romakustikk

3. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål 

4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene

5. Prioritering av tiltak – lage helhetlig plan for kommunen

6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak

 Veiledninger / nasjonalt register



Helhetlig lokal plan - hensikten

 God utnyttelse av lokalene og arenaene i kommunen

 ALLE deler av musikk/kulturlivet

 Øvingslokaler, framføringsarenaer, sosiale møteplasser

 Registrering / analyse / prioritering / tiltak



Trinn O - Forberedelse

 Forankre prosessen

 Vedta «Dette skal vi gjøre»

 Avklare forhold mellom musikklivet (musikkrådet) og kommunen

 Hvis mulig inngå formelt samarbeid

 NB: Motivere og entusiasmere det frivillige musikklivet



Trinn 1 - Registrere

 Utføres av personer med lokalkunnskap

 Komplett liste
• Musikklivet – ALLE DELER
• De lokalene som brukes til øving/konsert
• Evt andre lokaler til vurdering

 Registrere formell eier

 Produkt: Enkel samleoversikt

 Avsluttes med prioritering av lokaler til neste fase, akustikkmåling



Trinn 1b – Registrere volum

 Utføres av personer med lokalkunnskap

 Registrere areal og volum av alle lokaler

 Volum helt grunnleggende for evt videre vurdering

 Evt korte kommentarer på hvert lokale

 Produkt: Samleoversikt med volum

 Avsluttes med prioritering av lokaler til neste fase, akustikkmåling



Trinn 2 – Måling av romakustikk

 Utføres av personer med fagkunnskap, musikkrådets standard målemetode

 Bør ta med alle relevante lokaler (mer eller mindre regelmessig bruk)

 Produkt: Enkeltrapporter som beskriver de romakustiske forholdene i hvert lokale

 I praksis glidende overgang til trinn 3

 Avsluttes med samlerapport for kommunen



Trinn 3 – Vurdere evt rokkeringer

 Utføres i samarbeid av personer med lokalkunnskap og akustisk kompetanse

 Hvilke lokaler passer til hva
(erfaringer, målerapporter, lokalt musikkliv)

 Produkt: Evt flytting av øvelser (konserter) for enkelte grupper

 Avsluttes med prioritering av hvilke lokaler det skal prosjekteres utbedringer/tiltak i, 
samt bruksformål for disse og ambisjonsnivå



Trinn 4 – Vurdere tiltak

 Utføres i samarbeid av personer med akustisk spisskompetanse

 Vurdere relevante akustiske tiltak, overflater, absorbenter/reflektorer/diffusorer, 
demping vakgrunnsstøy, tepper, gardiner etc

 Grovbudsjettere tiltakene, evt prioritere mellom fler tiltak

 Produkt: Tiltakspakke med grovbudsjett for hvert lokale

 Avsluttes i trinn 5



Trinn 5 –
Prioritering av tiltak, lage helhetlig plan
 Utføres i samarbeid i kommunen (musikkliv+kommune=sant)

 Vurdere lokalene, kostnader, foreta lokal prioritering mellom tiltak/lokaler

 Evt lage en helhetlig plan for kommunen

 Produkt: Prioriteringsliste, med økonomibehov

 Listen skal følges, evt rulleres – f.eks. hvert annet år 



Trinn 6 – Gjennomføre tiltak

 Framskaffe økonomi

 I henhold til prioriteringslisten

 Forprosjektere, og sette i gang

 Anbefalt: Kontrollmåle at tiltakene virker

 Fortsette til neste tiltak



Lykke til !
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