
KARTLEGGING AV KULTURLOKALER 

ROMMET 

Fylles ut ved enkel befaring, samtidig tas 2-3 bilder. 

GENERELT 

Husets navn: 

Romnavn: 
F.eks. klasserom 418 

Rommet brukes til: Øving Fremføring 
Fyll ut begge  Ja  Ja 

 Nei  Nei 

Publikumskapasitet: Ca antall framføringer per år: 

Etasje: Heis: Trapp: 
 Ja  Ja 
 Nei  Nei 

Størrelse: Lengde (m): Bredde (m): Høyde (m): Volum (m3): 
Gjennomsnittstall, evt kommenter 
under ”Øvrige kommentarer” 

Dersom sceneåpningen er under 50% av salens bredde/høyde, regnes scenen 
som eget rom, og målene tas ikke med under lengde/volum.  

Lydanlegg:         Hvis ja, beskriv kort. Er det oppheng for lyd/lys/scenerigg? 
 Ja 
 Nei 

Lysanlegg:         Hvis ja, beskriv kort. 
 Ja 
 Nei 

Piano/flygel: 
 Ja 
 Nei 



KARTLEGGING AV KULTURLOKALER 

SCENEFORHOLD 

Rommet har scene/sceneområde: Titteskap: 
 Ja  Ja 
 Nei  Nei 

Scenestørrelse: Dybde (m): Bredde (m): Høyde (m): Scenekant (m): 
Høyde = innvendig på scenen 
Scenekant = høyde over gulv 

Kommentar/beskrivelse av scene: 

ROMAKUSTIKK 
Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet. 

Bakgrunnsstøy:         Kommentar bakgrunnsstøy (f.eks. type støy): 
 Ikke hørbar 
 Hørbar 
 Sjenerende  

Etterklang:        Kommentar etterklang (f.eks. ”meget tørt”): 

 Tørt 
 Klangfullt 

TIPS:  
For å få en indikasjon på om et rom er tørt eller klangfullt, kan man ta i bruk stemmen sin eller klappe med hendene 
og høre på gjenklangen/ekkoet i rommet. Er det kort gjenklang/ekko er rommet på den tørre siden av skalaen. 
Henger lyden igjen lenge vil rommet vurderes som klangfullt. 

LAGERMULIGHET 

Rommet har tilgang på lager: 
 Ja 
 Nei 

Hvis ja, beskriv størrelse og 
plassering/adkomst: 

Titteskap: 
Delvis innebygd scene med liten 
sceneåpning (under 50% av salens 
bredde/høyde), slik at scene og sal 
utgjør to ulike rom. 



KARTLEGGING AV KULTURLOKALER 

TILGJENGELIGHET 

Er rommet tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne? 

 Dørbredde fri bredde på minst 0,9 m (karmmål 1 m) 
 Trinnfri adgang 
 Teleslynge 
 HC WC i nærheten 

Kulturalliansen vil oppfordre kartlegger til å informere om Tilgjengelighetsmerket til alle som leier ut lokaler eller 
leier lokaler til kulturaktivitet. 
Tilgjengelighetsmerket er en merking av kulturarrangører som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Merket ble lansert i 2018 av Norske konsertarrangører. 
Les mer på Tilgjengelighetsmerket.no 

Øvrige kommentarer: 

HUSK! 
Det tas i tillegg 2-3 bilder av hvert rom. 
Bildene skal ha en oppløsning på 1-3 MB, og vise mest mulig av rommet. 
Bildene kan lastes opp i jpg- eller png-format. 
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