
Oslo musikkråd
40.000 medlemmer 

40 sjangerorganisasjoner



Hovedvekt av frivillige lag og foreninger, Utøver-
og arrangørorganisasjoner og også profesjonelle 

utøvere/instruktører



Vi arbeider for at Oslos innbyggere får oppleve 
og delta i musikalsk aktivitet



Kartlegging av lokaler



Hovedfunn

• For lite romvolum. 

• For lav takhøyde. 

• Store utfordringer med lagerlokaler

Få lokaler for lydsvake og lydsterke grupper
(Kor, korps og orkester mv.)



Store rom på skoler



2 prosjekter i 2014

Kartlegging av lokaler kultur øves og framføres i
• 400 steder med 900 rom kartlagt i 15 bydeler
• Alt fra klasserom til kirker og puber
• Dårlig forfatning/og tilgjengelighet
Skolen som lokale kulturhus
• Konseptbeskrivelse som mål
• Fagpanel med Involvering av fagfolk og 

bestillere i og utenfor Oslo kommune





Bystyrevedtak 397/10 2010

Ved planlegging og bygging av nye skoler skal 
det foretas en konkret vurdering av hvordan 
skolen kan ivareta viktige funksjoner som lokal 
møteplass og kulturhus for nærmiljøet. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Etter mange års arbeid fikk vi endelig gjennomslag hos politikerne



Bystyrets vedtak i 2013
skolebehovsplan 2014-2024

«Bystyret ber byrådet sikre at skolenes funksjon 
som lokale kulturhus ivaretas i framtidige 
skolebehovsplaner, og at det tilrettelegges for 
dette i et tidlig stadium når nye skoler 
planlegges og større rehabiliteringer skal 
gjennomføres.»



www.musikklokaler.no

http://www.musikklokaler.no/


Systematisk nedbygging

færre store egnede og tilgjengelige rom fordi:

• Aula   =>   Atrium / vestibyle
– uegnet pga. bakgrunnsstøy
– utilgjengelig pga. trafikkareal

• Skolegymsal => Fleridrettshall
– uegnet pga. utforming
– utilgjengelig pga. idrettslig bruk



FKOK – hovedfunksjonalitet

• Lokalisering i sone for utleie/-lån

• Henvisning til NS8178 på relevante områder

• Trafikk og aktivitet skilles for å muliggjøre 
parallellbruk



Utfordring

Tilbakeprioritering av areal og volum til Allrom 
som er egnet til og tilgjengelig for kultur.









NS8178 Akustiske kriterier…
Angir volum, form og etterklang 

etter formål og omfang









Frivillighetsmeldingen favner vidt

• Idrett
• Kultur
• Integrering
• Helse og sosial
• Eldre og pensjonister
• Miljø- , natur- og dyrevern
• Barn og unge
• m.fl.



Om oss i frivillighetsmeldingen









Mål og tiltak i meldingen
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