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KARTLEGGINGSSKJEMA 
 
 

HUSET 
 
Fylles ut ved enkel befaring. 
 

 
Husets navn: 
Husets offisielle navn, som samsvarer med GPS-
koordinatene som registreres 

 

Hustype: 
Kryss av for én, evt kommenter i feltet ”Øvrige kommentarer” 
 

Skole 
 Barn 
 Ungdom 
 Barn- og ungdom 
 Videregående 
 Høyskole 

Kulturskole 
   Kulturskole 

Kulturlokale 
   Samfunnshus/grendehus/ungdomshus 
   Kulturhus 
   Fritidsklubb 
   Konsertsted 
   Bibliotek 
   Galleri 
   Museum 

Annet 
   Idrettslokale (ikke skole) 
   Serveringssted/bar/restaurant/kafé/selskapslokale 
   Kirkebygg (Den norske kirke) 
   Menighetshus (Den norske kirke) 
   Lokaler for øvrige livssyn 
   Eldresenter/sykehjem 
   Barnehage 
   Annet (husk å kommenter under ”Øvrige kommentarer”) 
 
 
Eiertype: 
Ved frivillig lag/org, skriv også eiers navn 
              Kommentar eiertype: 

 Offentlig – kommune   
 Offentlig – fylkeskommune 
 Offentlig – stat 
 Frivillig lag/organisasjon 
 Privat 
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Byggeår: 
Ved relevante ombygginger el., kommenter 
under ”Øvrige kommentarer” 

 
Adresse: 
Husets gateadresse, inkl. postnummer og 
poststed 

 
 
Kommune: 
 
 
 
Kontaktpersons navn og rolle: 
Navn og rolle/funksjon til kontaktpersonen på 
huset. OBS: Kontaktperson må samtykke til at 
navn føres i skjema 
 
 

 
Husets e-postadresse: 
Stedets e-post, hvis tilgjengelig 

 
 
Husets kontakttelefon: 
Stedets telefonnummer, hvis tilgjengelig (ikke 
personlig mobilnummer) 
 
 

Øvrige kommentarer: 
Evt. nettstedsadresse, eller andre kommentarer 
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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 
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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. 
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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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BRUKERERFARINGER 
 
Fylles ut av eller i dialog med bruker, evt. intervju. 
 
 
Svaret er avgitt av: 

 Utøver/deltaker/medlem 
 Dirigent/lærer/fagperson 
 Tillitsvalgt 

 
 
BRUKER 
 
Navn på lag/gruppe/enhet/org el. som 
har aktivitet i rommet: 
Hvis bruker har flere aktiviteter, bruk ett skjema 
per aktivitet 
 
 

Antall utøvere/deltakere: 
Gjennomsnitt for den aktuelle aktiviteten 
 
 

Lagtype: 
Kryss av for én 

 
 Musikk – lydsvak – kor   Musikk – lydsvak – annet 
 Musikk – lydsterk – korps   Musikk – lydsterk – annet 
 Musikk – forsterket – band  Musikk – forsterket – annet 
 Teater     Dans 

 Annet (kommenter under) 
 
 
 
 
 
 
ROMMET BRUKES TIL 
 
Navn på hus og rom: 
Til kontrollformål 

 
  
 
Rommet brukes til øving/undervisning/produksjon uten publikum:   Ja  Nei 
Dager per måned: Timer per måned: 

 
Gjennomsnittstall 

 
Rommet brukes til framføring/forestilling/konsert med publikum:   Ja  Nei 
Antall per år:  

 
Gjennomsnittstall 
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Kommentar bruk: 
 
 
 
Beskriv kort aktiviteten i rommet: 
Gjerne 1-10 ord, f.eks. fellesøvelse, 
stemmeprøve, ensemble, kurs, gruppeøvelse 

 
 
Hvor fornøyde er dere med: 
Brukernes subjektive oppfattelse av rommet og hvor godt det fungerer til den bruk det har. 
1 = meget misfornøyd, 2 = ganske misfornøyd, 3 = ganske fornøyd, 4 = helt fornøyd 

    1  2  3  4 
Lysforholdene i rommet        
Lydforhold/akustikk         
Ventilasjon/varme         
Tilgang til lokalet         
Lagerforhold          
 
 
 
Hva fungerer godt med rommet til den 
bruken det har? 
Ikke obligatorisk 

 
 
Hva fungerer dårlig med rommet til den 
bruken det har? 
Ikke obligatorisk 

 
 
Har dere konkrete forslag til 
forbedringer? 
Ikke obligatorisk 

 
 
Øvrige kommentarer: 
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TILLEGGSSKJEMA FOR ORGANISASJONSEIDE HUS 
 
Fylles kun ut der en frivillig organisasjon eier huset, i samarbeid med leder/eier. 
 
 
Husets navn: 
Husets offisielle navn 

 
Eiers navn: 
 
 
 
Huset har behov for oppgradering/reparasjon/utskifting av: 

 Vann/avløp 
 Elektrisk anlegg 
 Tak 
 Gulv 
 Vegger 
 Isolering 
 Vindu 
 Dører 
 Kjøkken 
 Toalettfasiliteter 
 Annet (beskriv under ”Øvrige kommentarer”) 

 
 
Husets bruttoareal (m2): 
 
 
Estimerte kostnader ved de antatt 
nødvendige oppgraderinger: 
 
 
Øvrige kommentarer: 
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