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DRAMMEN KULTURRÅD 

Drammen kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune og skal arbeide for kulturlivets og 
kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser. Rådet ble opprettet 10. Desember 2020.
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HOVEDMÅL I STRATEGIPERIODEN 2022-2025

4. Bidra til at vilkårene for fremføring-
og visningsarenaer er tilpasset 
behovet og rammene til frivillige 
kulturaktører

4. Sikre at Drammen kulturråd skal 
være en synlig organisasjon som tar 
medlemmene sine på alvor og en være 
organisasjon kulturaktører kan stole 
på.

3 DRAMMEN KULTURRÅD 2022

1. Etablere Drammen kulturråd som 

kulturlivets budbringer mot det 

politiske miljø.

2. Legge til rette for samarbeid på 

kulturfeltet. Dette gir kulturrådet 

kunnskap for å fremme og gi 

uttalelse i kultursaker. Drammen 

kulturråd skal sikre kvalitet i 

kulturfaglige beslutninger

3. Sikre at Drammen kommune har 

øvings- og produksjonslokaler 

som er tilpasset kulturformål



Kunnskapsgrunnlag



HVA ER AKUSTIKK OG ETTERKLANG?
Akustikk er læren om lyd. I dagligtale brukes ordet for å 
omtale lydforholdene i rom.

Romakustikk

I romakustikken ser man på lydutbredelsen i rom og hvilke faktorer som er viktige for 
å få best mulig gjengivelse av musikk og tale. Viktige faktorer er etterklangstid, 
lydabsorpsjon, reflekterende flater, romform og så videre. Kunnskap om romakustikk 
er for eksempel avgjørende for å kunne lage gode opera- og konsertsaler.

Bygningsakustikk

I bygningsakustikken ser man på hvordan lyden forplanter seg gjennom en 
bygningskonstruksjon, for eksempel lydgjennomgang gjennom fasaden eller mellom 
naborom og overføring av vibrasjoner gjennom bygningskonstruksjonen.

Undervannsakustikk

I undervannsakustikk (marin akustikk) ser man på lydutbredelse i vann og hvordan lyd 
kan brukes til å måle dybde (ekkolodd) eller å oppdage fisk eller andre objekter under 
vann (sonar).

Elektroakustikk

Faget elektroakustikk omfatter elektronisk opptak, lagring og reproduksjon av tale og 
musikk. Viktige komponenter her er mikrofoner og høyttalere. Som lagringsmedium 
har man benyttet analoge grammofonplater og lydbånd eller kassetter, men disse er 
nå stort sett erstattet av digitale media som CD-, DVD- og Blu-ray-plater, eller lagring 
direkte på PC eller liknende.

Miljøakustikk

Miljøakustikk omhandler i hovedsak utendørs lyd, først og fremst støy fra ulike kilder 
(samferdsel, industri og så videre), mens psykoakustikk omhandler hvordan lyden blir 
oppfattet og hvordan den påvirker mennesker. En ny retning innen miljøakustikken 
kalles soundscaping (norsk: lydlandskap). Her bruker man lyd på en aktiv måte, for 
eksempel lyden av springvann, for å fremskaffe det ønskede lydmiljøet. Soundscaping 
kan ses på som en utvidelse av arbeidet med støybekjempelse. Akustisk økologi og 
kunstnerisk tenkning rundt soundscape ble utviklet fra 1960-tallet og er tett knyttet 
til dette og er en bro mellom miljøakustikk og lydkunst, utviklet særlig av den 
kanadiske komponisten Raymond Murray Schafer (1933–2021).

Teknisk akustikk

Teknisk akustikk omfatter aktiv og passiv bruk av lyd til tilstandsovervåking.

Medisinsk akustikk

Medisinsk akustikk omfatter passiv (stetoskop) og aktiv (fosterundersøkelse) bruk av 
lyd for observasjon og diagnose, og terapeutisk bruk av ultralyd for eksempel 
oppvarming av muskler og knusing av nyresten.

Etterklang

Etterklang, det fenomenet at lyden i et rom ikke forsvinner momentant, men først dør 
bort etter en viss tid. En lydimpuls vil reflekteres mellom vegger, tak og gulv i 
rommet, men ved hver refleksjon vil noe av lydenergien suges opp i veggen 
(absorberes), slik at lyden etter en tid ikke lenger er hørbar. Etterklangstiden er viktig 
for å karakterisere de akustiske forholdene i et rom. I folkelig tale betegnes ofte 
etterklangstiden feilaktig som akustikk: «Kirken hadde mye akustikk».

https://snl.no/romakustikk
https://snl.no/bygningsakustikk
https://snl.no/ekkolodd
https://snl.no/sonar
https://snl.no/elektroakustikk
https://snl.no/CD/compact_disc
https://snl.no/DVD
https://snl.no/Blu-ray_Disc/(BD)
https://snl.no/st%C3%B8y
https://snl.no/lydlandskap
https://snl.no/lydkunst
https://sml.snl.no/stetoskop


ISO 23591 

13. august 2021 ble ISO 23591 "Acoustic quality 

criteria for music rehearsal rooms and spaces" 

vedtatt.

ISO-standarden bygger i stor grad på den norske 

standarden for musikkrom, kjent som NS 8178 

“Akustiske kriterier for rom og lokaler til 

musikkutøvelse”

ISO-standarden sier noe om:

● Romstørrelse (volum)

● Romform og -dimensjoner (lengde, bredde og høyde)

● Etterklangstid

● Akustisk behandling av vegger og tak

● Bakgrunnsstøy





Status 
kulturlokaler 





VIDERE KARTLEGGING AV KULTURLOKALER

DEL 2: Hva har kommunen av tilgjengelige lokaler og hva trenger kulturorganisasjonene?

Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som 
bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har.

Vår erfaring:

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv i 
hele Drammen. Dessverre er dette mangelvare, spesielt for de lokale frivillige 
kulturorganisasjonene.

Mange kommunale lokaler står tomme deler av døgnet. Kartlegging må derfor inneholde:

● SKOLE-, HELSE-, OG FORSAMLINGSLOKALER



Kartleggingsarbeidet kan utføres av kommunen selv, av et lokalt lag/forening, eller som et honorert 
oppdrag eller et prosjekt i regi av for eksempel musikk/kulturråd, frivillighetssentral eller lignende. Det er 
flere mulige løsninger på dette lokalt – men et samarbeid mellom de frivillige lagene, kulturaktører og 
kulturadministrasjonen i kommunen er optimalt. I en mellomstor kommune vil det som regel være 
tilstrekkelig at 1-2 personer over en periode på 2-4 måneder bistår. Dette kan gjøres heltid eller 
deltid, avhengig av antall aktører og tilgjengelige ressurser. Erfaring viser at det er mest hensiktsmessig 
hvis arbeidet gjøres forholdsvis samlet, og ikke spres over for lang tid. 

Arbeidet består konkret av følgende: 

• Utfylling av skjema 
• Befaring av lokalene 
• Bildedokumentasjon 
• Registrering i databasen

Kartleggingen tar utgangspunkt i tre enkle skjema, for henholdsvis huset der lokalene ligger, rommet 
som brukes, samt hvem brukerne er og deres erfaringer. Det er også et tilleggsskjema for 
organisasjonseide hus, hvor man kan registrere behov for oppgraderinger og estimerte kostnader for 
dette.

Ønsket er å finne fram til: 

• Alle kulturgrupperinger i kommunen 
• Alle rom som disse bruker 
• Andre lokaler som brukes/kan brukes til kulturformål



KARTLEGGING I SEKS TRINN

1.   IDENTIFISERE ALLE KULTURGRUPPERINGER SOM BRUKER KULTURLOKALER

2.   IDENTIFISERE DE ROMMENE SOM BRUKES AV DISSE

3.   IDENTIFISERE ANDRE LOKALER SOM BRUKES/KAN BRUKES TIL KULTURFORMÅL

4.   BEFARING OG DOKUMENTASJON AV LOKALENE

5.   INNHENTING AV BRUKERERFARINGER

6.   REGISTRERING I DATABASEN



Eksempelsak: 

DKO - Drammen konsertorkester 

Deltar i NM Janitsjar 

- Øvingsted: 1. etasje Harmonien 

- Uegnet akustikk for lydsterkt 
ensemble 

- Svak belysning
- (Horn 80 lux, Sax, 120 lux, Fløyter 100 lux, Dirigent 

100 lux, klarinetter 150 lux, tuba 150lux. Ifølge 
lyskultur, har øvingsrom for musikk anbefalt lux nivå på 
300lux.For voksenopplæring benyttes som normalt et 
høyere tall.

- Dårlig ventilasjon 
- Mister medlemmer 

Midlertidig flyttet øvingslokale til 
Vaksinesenteret på Bragernes. 



09.06.22

Regjeringen, sammen med LNU og 

KS, har sendt brev til 

fylkeskommuner og kommuner med 

oppfordring om å stille sine lokaler til 

rådighet for frivillige organisasjoner.

“Frivillig kulturliv har uttrykt behov for egnede lokaler til 
kulturformål, herunder øvingslokaler og lagerrom”



VEIEN TIL BEDRE LOKALER 

LANGSIKTIG 
- Politisk vedtak: 

Rom til kulturformål skal prosjekteres når 
kommunen bygger sine formålsbygg 

- Politisk vedtak: 

ISO 23591 skal legges til grunn når man bygger 
eller rehabiliterer rom til kulturformål 

MÅL: 

- Minst et lokale i hver kommunedel som 
tilfredsstiller kravspec ift romvolum, akustikk, 
ventilasjon, langring osv. 

KORTSIKTIG 

- Kartlegge hvilke bygg kommunen har tilgang til i dag
- Kartlegge hvilke behov kulturaktørene har i dag  

- Åpne opp kommunale bygg etter ordinær åpningstid 

- Gjøre akustiske/tekniske tiltak i utvalgte bygg  

- Priser - Leiekostnader 

- Gratis bruk av kommunale bygg etter ordinær 
åpningstid 




