
VEILEDNING 
Kartlegging av kulturlokaler 

(fylles ut ved enkel befaring av rommet, samtidig tas 2-3 bilder) 
(ved ja/nei avkrysninger, stryk det som ikke passer) 

 

KULTURALLIANSEN / NORSK MUSIKKRÅD 

Huset  
Husets navn 
Husets offisielle navn, som kan gjenfinnes ved registrering av GPS-koordinatene 
Hus type 
Kryss av i ett felt, evt kommenter i felt «Øvrige kommentarer» 
• Skole  

Barn Ungdom Barn- og ungdom Videregående Høyskole 
• Kulturskole  

Kulturskole 
• Kulturlokale 

Samfunnshus 
/grendehus 

Kulturhus Fritidsklubb 
 

Konsertsted Bibliotek Galleri Museum 

• Annet 
□ Idrettslokale (ikke skole) 
□ Serveringssted/bar/restaurant/kafe / Selskapslokale 
□ Kirkebygg (den norske kirke) 
□ Menighetshus (den norske kirke) 
□ Lokaler for øvrige livssyn 
□ Eldresenter/Sykehjem 
□ Barnehager 
□ Annet (husk å skriv inn kommentar under «Øvrige kommentarer») 

Eier type 
For frivillig lag/org: Skriv inn eiers navn 

 Offentlig Frivillig lag/org Privat 
Marker en Kommune / Fylke / Stat Annet  
Kommen-
tarer (evt) 

Kommentar: 
 
 

Kommentar: Kommentar: 

Byggeår 
Hvis relevante ombygginger el lign: Skriv inn i «Øvrige kommentarer». 
Adresse 
Gateadresse, stedets adresse inkl postnr/poststed (GPS-koordinater registreres i dataskjemaet) 
Kommune 
 
Kontaktperson navn og rolle 
Den som er kontaktet på stedet samt rolle (rektor/vaktmester/ el lign), ikke obligatorisk, men hensiktsmessig 
Kontaktperson epostadresse 
Hvis tilgjengelig, evt stedets epost hvis de har egen adresse 
Kontaktperson/sted telefon 
Hvis tilgjengelig, evt stedets kontakttelefon hvis de har eget nummer 
Evt kommentar vedr stedeier 
Navn på eier for frivillig lag. Evt øvrig nyttig informasjon knyttet til eier. 
Evt Øvrige kommentarer (evt nettstedadresse) 
Hvis relevant   



VEILEDNING 
Kartlegging av kulturlokaler 

(fylles ut ved enkel befaring av rommet, samtidig tas 2-3 bilder) 
(ved ja/nei avkrysninger, stryk det som ikke passer) 

 

KULTURALLIANSEN / NORSK MUSIKKRÅD 

Rommet 
GENERELT 
Hus navn:  Rom navn:   Øving:   Fremføring: 
Samme som   f.eks. klasserom 418   fyll inn begge felt 
skjema sted    
 
Adkomst 
Etasje:   Heis:     Trapp: 
1. 2.- underetasje 
Størrelse 
Skriv inn gjennomsnittstall, evt kommenter i kommentarfeltet nederst 
Bredde:   Lengde:    Gjsn. høyde:  Volum 
 
 
ROMAKUSTIKK 
Etterklang:  Tørt   Klangfullt 
Subjektiv vurdering av den som fyller ut skjemaet (evt «meget tørt», «middels», «svært klangfullt» el lign, bruk kommentarfelt) 
Bakgrunnsstøy: Ikke hørbar:   Hørbar:    Sjenerende:  
Subjektiv vurdering av den som fyller ut skjemaet, evt type støy (ventilasjon, trafikk etc) bruk kommentarfelt 
 
SCENEFORHOLD  Har scene/sceneområde: 
 
Bredde:   Dybde:    Høyde:     Scenekant: 
      Innvendig på scenen Høyde over gulv 
Titteskap:   Flygel/piano:  
 
 
 
Lydanlegg:    Hvis ja, beskriv kort. Beskriv om det er oppheng for lys/lyd/scenerigg. 
 
Lydanlegg:    Hvis ja, beskriv kort. 
 
LAGERMULIGHET 
Hvis ja, størrelse og  
plassering/adkomst: 
 
 
KOMMENTARER (evt bruk baksiden av arket) 

 

JA / NEI JA / NEI 

JA / NEI JA / NEI 

Ant. publikum 

JA / NEI 

JA / NEI JA / NEI 

JA / NEI 

JA / NEI 

JA / NEI 

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

Det tas 2-3 bilder av hvert rom.  
Bildene bør ha oppløsning på ca 1 MB og 
vise mest mulig av rommet.  
Bildefilene navngis på formen 
Kommunenr_Sted_Rom_Løpenr (1 siffer) 
f.eks. 0226_Skansen_Bandrom1_1.jpg. 



Kartlegging av kulturlokaler 
(fylles ut av bruker / i dialog med bruker, evt intervju) 

 
 

KULTURALLIANSEN / NORSK MUSIKKRÅD 

Brukererfaringer 
Svaret er avgitt av  

Utøver / deltaker / medlem Dirigent / lærer / fagperson Tillitsvalgt 
Til orientering 
BRUKER 
Lagets navn (bruker), evt undergruppe 
Hvis laget har flere aktiviteter, bruk ett skjema pr aktivitet/enhet/gruppe 
 
Antall utøvere/deltakere (gj.sn): 
For den aktiviteten brukererfaringen er registrer på vegne av 
 
Lag type 

Musikk Teater Dans Annet 
Lydsvak Lydsterk Forsterket    
Kor Annet Korps Annet Band Annet    

 
Lag type kommentar 
Skriv inn hvilken type lag det er hvis krysset av under «Annet» 
 
ROMMET BRUKES TIL 
Øving/Undervisning/Produksjon   Framføring/forestilling/konsert 
uten publikum      med publikum 
fyll inn begge felt 
Navn på hus+rom 
Samme som på skjema hus + skjema rom (for kontrollformå) 
Hvor ofte bruker dere rommet:  
 

Øving/underv/prod Framføring/forest/kons 
Dag pr mnd: Timer pr mnd: Antall pr år: 

Gjennomsnitt, evt bruk kommentarfeltet nederst for kommentarer 
 
Beskriv kort aktiviteten dere har i rommet 
Helst maks 30 ord (gjerne 1-10 ord) – f.eks. fellesøvelse, stemmeprøve, ensemble, kurs, gruppeøvelse 
 
Hvor fornøyd er dere med  
(sett ring rundt svaret – 1 = meget misfornøyd, 2 = ganske misfornøyd, 3 = ganske fornøyd, 4 = helt 
fornøyd) 
Brukernes subjektive oppfattelse av rommet og hvor godt det fungerer til den bruk de har 
Lysforholdene i rommet 1 2 3 4 
Lydforhold /akustikk 1 2 3 4 
Ventilasjon / varme 1 2 3 4 
Tilgang til lokalet 1 2 3 4 
Lagerforhold 1 2 3 4 
 
Hva fungerer godt med rommet til den bruken dere har? 
Hva fungerer spesielt godt med rommet? (ikke obligatorisk)  
 
Har dere konkrete forslag til forbedringer? (bruk evt baksiden) 
Hvis de har forslag til endringer, noter det ned. (ikke obligatorisk) 
 
Øvrige kommentarer fra brukeren vedr rommet 
Plass for diverse kommenterer fra brukeren. (ikke obligatorisk) 
 
 

 

JA / NEI JA / NEI 
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