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Avisklipp..
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Norsk standard – Et stort skritt fremover

• Norske miljøer med Norsk Musikkråd i spissen tok initiativ til Norsk 
standard - 33 musikkorganisasjoner stod bak

• I 2011 ble det satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som jobbet 
tett sammen i 2 år 

• NS 8178 ble resultatet
• Standarden har vakt interesse i utlandet
• Oversatt til engelsk 
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Arbeidsgruppens medlemmer
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Etat/organisasjon/
virksomhet Medlem
Sinus AS Sivilingeniør Svein Folkvord, leder
AroKam Lydproduksjon Lydtekniker Stig Aron Kamonen
Brekke & Strand Akustikk as Sivilingeniør Magne Skålevik
Cowi as Sivilingeniør Bård Støfringsdal
Multiconsult AS Ph.D. Jens Holger Rindel
Musikernes fellesorganisasjon 
(MFO) Forbundsleder Hans Ole Rian

Musikkens studieforbund Daglig leder Jon G. Olsen
Musikkutstyrsordningen Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards
Norsk Musikkråd (NMR) Seniorrådgiver Erlend Rasmussen
Oslo kommune, plan- og 
bygningsetaten Sivilarkitekt Sigmund Omang

Radøy kommune Ordfører Jon Askeland
Rambøll Ingeniør Christian Magnusson
Reinertsen as Sivilingeniør Kristian Meisingset
Statsbygg Sivilingeniør Tor Halmrast
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Formålet – Kriterier for rom for ulike musikkformer

• Alle rom er ikke egnet for alle 
musikkformer

• Mange typer bygninger brukes til 
musikkformål

• Skille primær anvendelse for musikk 
og flerbruk

• Planlegging av nye bygninger
• Rehabilitering av eksisterende 

bygninger
• Ikke konsertsaler e.l. med spesialisert 

akustikk
• Logistikk ikke med

• Musikkformer:
akustisk lydsvak
akustisk lydsterk
forsterket

• Romtyper:
øveceller
små ensemblerom
mellomstore ensemblerom
store ensemblerom

• Flerbrukssaler
• Framføringssaler

UTGANGSPUNKT INNDELING ETTER
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Kriterier for lydsvak musikk

• Romstørrelse
• Tilstrekkelig romhøyde
• Tilpasset etterklang
• Kontroll av repeterte refleksjoner
• Romforsterkning tilpasset lydstyrken
• Lav bakgrunnsstøy
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Kriterier for lydsterk musikk

• Romstørrelse
• Tilstrekkelig romhøyde
• Tilpasset etterklang
• Kontroll av repeterte refleksjoner
• Romforsterkning tilpasset lydstyrken
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Kriterier for forsterket musikk

• Romstørrelse
• Tilstrekkelig bassabsorpsjon
• Kort etterklang, jevn etterklang
• Jevn frekvensrespons
• Kontroll av repeterte refleksjoner
• Ikke for fremtredende romresonans
• God lydisolasjon mot tilstøtende rom

FORSTERKET MUSIKK
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Hvilke kriterier er brukt?
- Tabeller med egenskaper og parametere
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• Antallet utøvere/ensembletyper
• Netto midlere romhøyde
• Nettovolum
• Nettoareal
• Romgeometri
• Akustisk behandling
• Etterklangstid
• Bakgrunnsstøynivå
• Luftlydisolasjon
• Sceneareal
• Andre krav til scener
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Hvilke kriterier er brukt?
- Andre ting som er med

• Bestemmelse av romforsterkning (G) av lydnivå fra musikkinstrumenter 
som funksjon av volum og etterklangstid

• Måling av etterklangstid og støynivå
• Rapportering
• Lydeffektnivå fra musikkinstrumenter for beregning av lydnivå
• Retningslinjer for planlegging
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Etterklangstid vs volum for forskjellige musikkformer
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Framføringslokaler
Lydsvak musikk

Lydsterk musikk

Forsterket musikk

Øvelokaler
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Volum og etterklangstid må tilpasses – optimalt område
– Eksempel med lydsvak ensemble
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Frekvensavhengig etterklangstid 
- Eksempel med et framføringslokale
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Ref. JH Rindel, Multiconsult as
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Frekvensavhengig etterklangstid
- Sammenligning med rom for tale
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Ref. for tale: Byggforsk 527.300 (1998) Romakustikk

Ref. JH Rindel, Multiconsult as



15

Hvilken forskjell gjør standarden? 

• Skiller mellom behovene for musikkøverom til ulike musikkformål
• Bidrar til bestillerkompetanse for de som skal bygge øverom for musikk
• Gir mulighet for riktig planlegging i tidlig fase, spesielt viktig for planlegging av 

romstørrelse og romhøyde
• Byggeherre/tiltakshaver kan sammen med brukerne gjøre viktige/riktige valg for 

bruksformålet – brukermedvirkning!
• Gir brukerne mulighet for å vurdere om et rom/lokale er egnet for deres 

musikkformål
• Gir mulighet for å forbedre lokaler til ulike musikkformål
• Standarden forbedrer møtet mellom musikk og rommet
• Gir bedre mulighet for øving og samspill 
• Lokalet vil ikke være begrensingen for hvor godt det låter
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