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Kort om

• Nils Gunnerud
• Bakgrunn teaterarbeid
• Fulltid kulturfaglig rådgiver siden 1991

kulturhus
kulturbasert opplevelser
kulturprosjekter
Planer
Evalueringer
Andre oppdrag

• Styreleder Lillestrøm kulturbygg AS



Kultursaler jeg jobber / har jobbet med

• Asker kulturhus
• Kolben kulturhus
• Lillestrøm kultursenter
• Ælvespeilet kulturhus
• Union scene
• Kultursal nye Munch museet
• Kultursal nye Deichmanske …
• Kultursaler ved skoler

Drangedal
Råholt
Vilberg

• Kirker / flerbrukskirker
• Auditorier o a rom som benyttes til formidling



Vi skal formidle noe

• Vi kan være opptatt av lyd og akustikk
• Men husk at det kun er en del av en helhet i kommunikasjonen 

mellom sal og scene
• Vil vi tilby avkobling?
• Vil vi tilby tilkobling?



NS 8178

• I mitt arbeid med saler opplever jeg at brukerne har store 
forventninger til etterklang og akustikk

• Jeg opplever at akustikerens rapporter har vært vanskelige for 
brukerne å forstå

• NS 8178 har gitt meg / oss et verktøy som kommuniserer med 
brukerne på en bedre måte



Eksempel på
Bruksområder kultursal skole

• Øvingslokale – for små ensembler, musikk, kor, enkle 
scenekunstforestillinger

• Små forestillinger uten store krav til scene
• Den kulturelle skolesekken
• Skolens bruk
• Foredrag
• Møter
• Annet



Eksempel på 
Bruksområder sentral institusjon

• Populærartister
• Kammermusikk
• Små jazzensembler
• Enkle teaterforest. få aktører
• Performance Kunstinstallasjon
• Små dansegrupper

• Øvested for stort orkester
• Kor
• Foredrag, seminar
• Bankett
• Event / næringsliv/ sponsorer
• TV produksjon
• Annet



Snakker om etterklang i forhold til brukerens 
behov og viktigst de ulike klangområdene



Oppsummert

• I over 25 år har jeg savnet en måte å få brukerne til å forstå hva de får i en 
sal

• At det ikke er snakk om god og dårlig etterklang
• At ingen sal egner seg til alle formål 
• I et lokalmiljø er det langt i mellom kulturinvesteringene og gjør man feil 

må man leve med dem i mange, mange år. Det viktige er å få salen og 
brukernes forventninger til å stemme overens.

• I f eks Danmark er det i en mindre by fire anlegg som har utfyller samme 
funksjon som vi i Norge kaller et kulturhus. Det er klart at vi ikke kan svare 
opp alle behov, men må prioritere.

• Da er konkrete verktøy som NS 8178 svært nyttig – for ikke å si avgjørende!
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