
Rogaland musikkråd
- et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon 

for musikklivet i fylket

- fylkesledd av Norsk musikkråd og 

Musikkens studieforbund

- lokale musikkråd (Sandnes og Egersund)



NS 8178 

«Akustiske kriterier for rom 

og lokaler til musikkformål»

• Planlegging av nye 

bygninger og rehabilitering 

av eksisterende bygninger. 

• Vurdering av egnetheten av 

eksisterende lokaler til ulike 

musikkformål.



Lydsvake 

akustiske grupper:

- Lydsvake 

instrumenter: 

Strykeorkester, 

grupper med 

strengeinstrumenter

- Sang

Lydsterke akustiske 

grupper: 

Grupper som produserer 

mye lyd: 

- Brassband, 

janitsjarkorps, storband, 

symfoniorkester 

m/blåsegruppe

- Slagverk

- Operasang

Forsterket musikk: 

Omfatter alle typer sang 

og musikk som formidles 

via forsterkeranlegg. 

NB: Akustiske grupper 

som spiller via PA-

anlegg regnes også som 

forsterket musikk.





Hvorfor er egnede øvingslokaler viktig?

• Akustikken i et lokale kan virke både som med- og 

motspiller

• Feil akustikk skaper problemer under øving

- utøvere tvinges til å kompensere volum, klang 

og balanse

- dirigenten og utøverne klarer ikke å høre 

skikkelig

• Øke trivsel, øke musikkglede, flere barn/unge blir med 

videre

• HMS – skadelig med for høyt lydtrykk



• 85% uegnet til bruken: Akustikk, innemiljø, 

størrelse, lys, ventilasjon, gammelt og slitt.

• 600 lokaler målt i Norge

• Lagringsplass og tilgjengelighet.

• Lagringsplass korps: 18-24 m²

• Ting «på stell» → rekrutteringen øker, men 

minker der det er mer tilfeldig



Hva er egnede lokaler?

• Romvolum (L x B x H)

• Høyde

• Romgeometri (skoeske best, horisontalt tak)

• Etterklangstid – tiden lyden henger igjen i rommet 

• Bassfaktor – forholdet mellom etterklang i bass og 

mellomtone

• Romforsterkning – romrespons, lydtrykknivå ulike steder i 

rommet

• Klarhet – hvor tydelig detaljer oppfattes

• Lav bakgrunnsstøy – lyden i rommet med lys og 

ventilasjon på





Romforsterkning



Etterklang

• Eksempel på etterklang

• Gode lokaler til musikkformål - taletydelighet

http://www.mcsquared.com/music.htm
http://www.musikklokaler.no/sfiles/4/11/46/66/5/file/musikkno_endelig-versjon-film.mp4






Hvorfor måle akustikken?

• Gir en objektiv vurdering av lokalets 

egnethet for ulike ensembler

• Gir lokaleier kunnskap om hvilke 

ensembler lokalet passer for, og hva 

det evt. ikke er egnet for



Målerapporten

• Tilstandsrapportr av

lokalet

• Vurderer hvem lokalet

er egnet for

• Grunnlag for 

akustikers

anbefalinger av tiltak



Steder vi har målt:

• Sandnes, Sola og Stavanger

• 15 lokaler målt



Noen tips:

• Se etter et rom med tunge vegger og stor 

takhøyde. Jo større gruppe, jo større takhøyde (5-

7,5 m er gunstig).

• Skoeskeform, 1,3:1 – 1,6:1

• Spill på tvers av rom med saltak eller pulttak

• God plass mellom utøverne, spesielt i dybden

• God avstand til vegger – også bak/sidene (> 2 m)

• Seksjoner/grupper som har like stemmer bør 

plasseres nær hverandre for god kommunikasjon

• Men – stol på egne ører – det finnes ingen fasit 

som passer alle ensembler



Ressurser:

• Musikklokaler.no

• musikk.no/rogaland

• #kulturmåfinnested

http://www.kulturmåfinnested.no/

