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BAKGRUNN
Vi har foretatt akustikkmålinger i tre lokaler i Troms i regi av fylkeskommunens
program «Rom for kultur».
Det er levert separate målerapporter for akustikk for salene Sørreisa kulturhus,
Salen (rapport NMR 1925_01), Kanebogen skole, gymsalen (rapport NMR
1903_01) og Skjervøy kulturhus, kulturhussalen (rapport NMR 1941_01).
Troms fylkeskommmune ønsker i tillegg til rapportene en vurdering av
rapportene, samt relevante akustiske tiltak for hvert av lokalene.

SKJERVØY KULTURHUS - KULTURSALEN

DAGENS SITUASJON
Salen er på ca 2750 m3 inkl scenevolum. De sentrale kurvene fra målerapporten viser følgende:

Fig 1a - Etterklang i forhold til romvolum

Fig 1b - Relativ fordeling av etterklang, 100% er
salens gjennomsnitt i frekvensområdet 500-1000 Hz

Fig 2a - Etterklangkurve, gjennomsnittsverdier

Fig 2b - alle målepunkter

Fig 3a - Bakgrunnsstøy, gjennomsnittsverdier

Fig 3a - alle målepunkter

Salen har meget variert bruk, som konsert, kino, korps, foredrag, teater mv. Det er ikke mulig å
tilfredsstille alle disse formålene akustisk sett. NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til
musikkutøvelse fastsetter differensierte kriterier for øvings- og konsertrom ut fra tre
hovedsjangre: Lydvak musikk, lydsterk musikk og forsterket musikk. Tilfredsstillende
kinoakustikk krever kortere etterklang enn forsterket musikk. Tale/foredrag har behov som
forsterket musikk dersom man benytter mikrofon, noe som er relevant i en sal av denne
størrelsen.
Det er mulig å tilfredsstille to musikkformål dersom det benyttes variabel akustikk (tepper,
veggflater el lign evt elektronisk etterklangsanlegg).
Dette betyr at bruker må prioritere mellom bruksformål.

ØNSKET TILSTAND
Salen har med bakgrunn i sin form og størrelse potensiale til enten lydsvak, lydsterk eller
forsterket musikk. Salen har i dag en akustikk som fungerer best for ren forsterket musikk. Vi
har tatt utgangspunkt i at salen skal fungere bra for øving/konsert med lydsterk musikk (korps)
og også fungere bra for forsterket musikk. Dette gjør samtidig at salen akustisk sett ikke vil
fungere tilfredsstillende for lydsvak musikk (kor).
Lokalet har i dag en gjennomsnittlig etterklangstid i det musikalske kjerneområdet som er bra
tilpasset forsterket musikk. For korps bør etterklangen være noe lengre. Dette betyr at det ikke
bør tas inn ytterligere absorbenter.
Etterklangstiden i bassområdet er for lang – spesielt til forsterket musikk, men også for akustisk
lydsterk musikk. I diskantområdet er etterklangstiden for kort, dette gjør rommet overtonefattig.
Det ønskelig å jevne ut etterklangskurvens slik at de varierer +- 5%-10%.
Scenen har et meget uhensiktsmessig proscenium uansett type musikk og teater. Det er ikke
ønskelig med fast proscenium.
Bakgrunnsstøyen er tilfredsstillende lav.
Det er uhensiktsmessig stor forskjell mellom målepunktene. Salen trenger mer diffusjon.

RELEVANTE TILTAK
Det er hovedsakelig behov for å gjøre noe med følgende forhold:
1.
2.
3.
4.

5.

Rommet har i dag en ujevn frekvensfordeling. Det er for mye bass og for lite diskant.
Det er en hovedprioritet å jevne ut denne.
Det er en uhensiktsmessig avgrensning mellom scene og sal.
Det er ønskelig å legge inn mer varierbar absorpsjon i salsområdet.
Det er også behov for å jevne ut de akustiske forhold i salen slik at det ikke er så
stor variasjon fra sted til sted. Dette vil også bidra til å redusere flutterekko som det i
dag er noe av i salen.
Redusere demping av etterklang på scenen.

Tiltak 1, 2 og 4 vil også bedre salens egnethet for teater.

Tiltak 1 – ujevn frekvensfordeling
1. Vi vil som et første tiltak foreslå at det monters inn bassabsorbenter (som ikke demper i
diskanten). Det er ikke mange produkter som har disse egenskapene, men
bassabsorbentene fra Flex Acoustics i Danmark kan være aktuelle.
2. Ved å fjerne en del av teppene på scenen vil etterklangen i diskantområdet bli bedre. Vi vil
foreslå å gå til anskaffelse av et sett med scenetepper i Echovelur slik at man har to sett til
disposisjon. Ved å variere mengde av absorberende scenetepper og akustisk nøytral
Echovelour vil etterklangsforholdene på scenen kunne tilpasses til forskjellig bruk.

Tiltak 2 – avgrensning mellom sal og scene
1. Så mye som mulig av eksisterende proscenium bør fjernes. Dette kan være
bygningsteknisk utfordrende, men er et av de viktigste tiltakene i denne salen. Hvis mulig
bør hele prosceniet fjernes og erstattes med fleksible inndekninger, helst i akustisk nøytral
Echovelour.

Tiltak 3 – varierbar absorpsjon i salsområdet
1. De teppene som er montert i salen har en viss akustisk effekt. Imidlertid vil effekten bli
betydelig bedre (bl.a. vil de dempe mer i bassområdet) dersom de flytter 10-15 cm fra vegg.
2. Videre bør arealet utvides bakover i salen, f.eks. til mikserposisjonen.

Tiltak 4 – jevne ut de akustiske forholdene i salen
1. Montering av mer (reflekterende) diffusjon i salen vil både jevne ut lydforholdene og gjøre
lyden mer behagelig for øret. Dette vil samtidig også bedra til å redusere flutterekko i salen.
Diffusjon kan oppnås enten ved å montere flate plater (gips el lign) med en vinkel på over
7% rundt om på veggene (i forskjellig
vinkel slik art lyden spres i rommet) –
gjerne bak de varierbare veggteppene.
Alternativt kan det monteres diffusorer av
tre som festes godt til veggen (se
bildeeksempel, Enebakk kultursal).
For god effekt bør så stor del av
sideveggene ha slik utforming, for god
effekt bør minst 1/3 av veggflaten dekkes
med diffusorer.

Tiltak 5 – Redusering av etterklang på scenen
Tiltak 1.2 vil være det viktigste i denne sammenheng. Videre kan Eechovelouren monteres slik
at sidebeina henger rundt ensemblet som et orkesterkabinett.

OPPSUMMERING
Alle de foreslåtte tiltak vil gjøre salen bedre egnet til musikk og teater. Tiltakene vil fungere hver
for seg – men det er selvsagt en fordel om det er mulig å gjennomføre alle tiltakene.

SØRREISA KULTURHUS - SALEN

DAGENS SITUASJON
Salen er på ca 2000 m3 inkl scenevolum. De sentrale kurvene fra målerapporten viser følgende:

Fig 1a - Etterklang i forhold til romvolum

Fig 1b - Relativ fordeling av etterklang, 100% er
salens gjennomsnitt i frekvensområdet 500-1000 Hz

Fig 2a - Etterklangkurve, gjennomsnittsverdier

Fig 2b - alle målepunkter

Fig 2c - Etterklangkurve, alle målekurver,
lydkilde i sal 2 m foran scenekant

Fig 3a - Bakgrunnsstøy, gjennomsnittsverdier

Fig 3b - alle målepunkter

Salen har meget variert bruk, som konsert, kino, korps, foredrag, teater mv. Det er ikke mulig å
tilfredsstille alle disse formålene akustisk sett. NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til
musikkutøvelse fastsetter differensierte kriterier for øvings- og konsertrom ut fra tre
hovedsjangre: Lydvak musikk, lydsterk musikk og forsterket musikk. Tilfredsstillende
kinoakustikk krever kortere etterklang enn forsterket musikk. Tale/foredrag har behov som
forsterket musikk dersom man benytter mikrofon, noe som er relevant i en sal av denne
størrelsen.
Det er mulig å tilfredsstille to musikkformål dersom det benyttes variabel akustikk (tepper,
veggflater el lign evt elektronisk etterklangsanlegg).
Dette betyr at bruker må prioritere mellom bruksformål.

ØNSKET TILSTAND
Salen har med bakgrunn i sin form og størrelse potensiale til enten lydsvak, lydsterk eller
forsterket musikk. Salen har i dag en etterklangstid og etterklangsprofil som gjør at den passer
best for forsterket musikk. Den vil også kunne fungere akseptabelt som øverom for lydsterk
musikk (korps) dersom lydforholdene jevnes ut. Vi har tatt utgangspunkt i at salen skal fungere
bra for øving/konsert med lydsterk musikk (korps) og også fungere bra for forsterket musikk.
Dette gjør samtidig at salen akustisk sett ikke vil fungere tilfredsstillende for lydsvak musikk
(kor).
Lokalet har i dag en gjennomsnittlig etterklangstid i det musikalske kjerneområdet som er bra
tilpasset forsterket musikk. Etterklangstiden ligger noe under laveste verdi for øving med
lydsterke grupper (korps). Dette betyr at det ikke bør tas inn ytterligere absorbenter.
Rommets etterklangprofil er forholdsvis flat opp til ca 1000 Hz, men etterklangstiden synker en
del over dette. Det er ønskelig å øke etterklangstiden noe i diskantområdet.
Det er ønskelig med minst mulig spredning av akustikken rundt om i rommet. Måleresultatene
for Sørreisa viser uvanlig stort spredning mellom målepunktene. Dette er den største akustiske
utfordringen i rommet og uhensiktsmessig uavhengig av bruksformål.
Det er betydelig flutterekko i salen, spesielt bak når amfiet er skjøvet bakover. Dette må
korrigeres.
Det er ønskelig med størst mulig sceneåpning. Prosceniet reduserer sceneåpningen til kun
33% - dette gjør at de akustiske forholdene på scenen og i salen blir forskjellige og utøverne
oppfatter ikke kontakt med publikum. Størst mulig sceneåpning er ønskelig.

Bakgrunnsstøyen er i det alt vesentlige tilfredsstillende lav, men enkelte målepunkter (i
hovedsak på scenen i nærheten av strømtrafo og lystavle) har for høy støy. Der er ønskelig at
alle målepunkter ligger under 30 dBA

RELEVANTE TILTAK
Det er hovedsakelig behov for å gjøre noe med følgende forhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Korrigering for flutterekko bak i salen når amfiet er tilbaketrukket.
Reduksjon av forskjell i etterklangstid rundt om i rommet.
Utjevning av etterklangstiden, øking av etterklangstiden i diskanten.
Økning av sceneåpningen.
Redusere, evt justere demping av etterklang på scenen.
For akustisk musikker det ønskelig med lengre etterklang enn salen har i dag,
spesielt for konsertformål.

Alle tiltakene vil også bedre salens egnethet for teater.

Tiltak 1 og 2 – korrigering for flutterekko samt reduksjon av forskjell i
etterklangstid rundt i rommet
Dette er en av hovedutfordringene i rommet. Flutterekkoet kommer av at nedre del bak i salen
er helt reflekterende og med forholdsvis løst festede plater i veggen.
1. Flytte en del av veggabsorbentene bakerst i salen nedover på veggen, slik at fordelingen av
absorbenter og diffusorer (se pkt 2) spres over hele veggen.
2. Montering av mer (reflekterende) diffusjon i salen vil både jevne ut lydforholdene og gjøre
lyden mer behagelig for øret. Dette vil samtidig også bedra til å redusere flutterekko i salen.
Den mest hensiktsmessige diffusorene i denne salen vil være seksjoner av tre som festes
godt til veggen (se bildeeksempel, Enebakk kultursal).

Tiltak 3 – utjevning av etterklangstiden
1. Reduksjon av etterklangstiden i bassen vil skje ved utskfting av en del av teppene på
scenen med Echovelour (se tiltak 6.1)

2. Det kan også være aktuelt å fjerrne noe av absorbentene i taket. For å vurdere dette er
det behov for å identifisere hvilket absorberende materiale som er brukt og dettes
akustiske egenskaper.
3. Ved å fjerne en del av teppene vil etterklangen i diskantområdet bli bedre. Vi vil foreslå
å gå til anskaffelse av et sett med scenetepper i Echovelur slik at man har to sett til
disposisjon. Ved å variere mengde av det ene/andre settet vil etterklangsforholdene på
scenen kunne tilpasses til forskjellig bruk.

Tiltak 4 – økning av sceneåpning
1. Så mye som mulig av eksisterende proscenium bør fjernes. Dette kan være
bygningsteknisk utfordrende, men er et av de viktigste tiltakene i denne salen. Hvis mulig
bør hele prosceniet fjernes og erstattes med fleksible inndekninger, helst i akustisk nøytral
Echovelour.

Tiltak 5 – etterklangsforholdene på scenen
1. Ved å fjerne en del av teppene i sceneområdet vil etterklangen i diskantområdet bli bedre.
Vi vil foreslå å gå til anskaffelse av et sett med scenetepper i Echovelur slik at man har to
sett til disposisjon. Ved å variere mengde av det ene/andre settet vil etterklangsforholdene
på scenen kunne tilpasses til forskjellig bruk.

Tiltak 6 – lengre etterklangstid i salen for akustisk konsert
Dersom man ønsker lengre etterklangstid i salen vil det være aktuelt å fjerne deler av
veggabsorbentene og takabsorbentene. Dette vil samtidig gjøre salen mindre egnet for kino,
forsterket musikk og konferanser – og er således en vurdering eierne av salen må gjøre. Ut fra
de samtalene vi hadde ved målingen kan det virke som om dette ikke er prioritert. Tiltaket kan
evt vurderes etter at de andre tiltakene er gjennomført dersom man ønsker en lengre
gjennomsnittsetterklang i salen. I så fall kan man prøve seg fram og i første omgang kun fjerne
et mindre areal.

OPPSUMMERING
Alle de foreslåtte tiltak vil gjøre salen bedre egnet til musikk og teater, tiltak 6 er kun relevant
dersom man ønsker å prioritere akustisk musikk isterkere grad enn i dag. Tiltakene vil fungere
hver for seg – men det er selvsagt en fordel om det er mulig å gjennomføre alle tiltakene.

KANEBOGEN SKOLE - GYMNASTIKKSAL

DAGENS SITUASJON
Salen er på ca 1000 m3 – det er ingen scene i rommet. De sentrale kurvene fra målerapporten
viser følgende:

Fig 1a - Etterklang i forhold til romvolum

Fig 1b - Relativ fordeling av etterklang, 100% er
salens gjennomsnitt i frekvensområdet 500-1000 Hz

Fig 2a - Etterklangkurve, gjennomsnittsverdier

Fig 2b - alle målepunkter

Fig 3 - Bakgrunnsstøy, gjennomsnittsverdier

Salen brukes som gymnastikksal, i tillegg til korpsøving og forestillinger fra Den kulturelle
skolesekken. Dette er formål som lar seg forene akustisk sett. Dersom salen dempes slik at
den blir egnet til korpsøving, blir den også vesentlig bedre til gymnastikk og til DKSforestillinger. NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse fastsetter
differensierte kriterier for øvings- og konsertrom ut fra tre hovedsjangre: Lydvak musikk,
lydsterk musikk og forsterket musikk. I denne salen er det mest hensiktsmessig å prioritere
øvingsformål for akustisk lydsterk musikk (korps), siden dette også gjør salen mer
tilfredsstillende til gymnastikk.

ØNSKET TILSTAND
Salen har med bakgrunn i sin form og størrelse potensiale til å bli et velfungerende lokale som
øvingsrom for akustisk lydsterke grupper (korps) opp til 30-35 utøvere (standarden legger til
grunn 30 m3 pr utøver, minst 1000 m3). Vi tar derfor utgangspunkt i at salen skal fungere godt
for øving med lydsterk musikk (korps). Den er noe liten for konsert med lydsterke grupper, men
dersom korpset er av moderat størrelse (20-25 utøvere) vil den også fungere akseptabelt som
konsertrom for denne gruppen.
Lokalet har i dag meget varierende etterklangstid over frekvensområdet, og kurven utgjør en Sform med variasjon fra 1,1 til 1,9 til 1,1 sekunder. Det er ønskelig med en jevn etterklangskurve
med variasjon +- 5%-10% i forhold til gjennomsnittet.
Gjennomsnittlig etterklang i det musikalske kjerneområdet er i dag 1, 7 sekunder. Denne bør
reduseres til 1,0-1,2 sekunder. Etterklangstiden er for lang i hele frekvensområdet, men spesielt
i 250-1250 Hz.
Bakgrunnsstøyen er tilfredsstillende lav.
Det er forholdsvis stor forskjell mellom målepunktene i bassområdet, ellers er det akseptabelt
med diffusjon i rommet.

RELEVANTE TILTAK
Det er hovedsakelig behov for å gjøre noe med følgende forhold:
1.
2.

Det er behov for å dempe etterklangen over hele frekvensområdet.
Det er behov for å jevne ut frekvenskurven slik at den blir så flat som praktisk mulig.

Begge disse tiltakene vil også bidra til at salen blir vesentlig mer egnet til
gymnastikkundervisning.

Tiltak
Relevante tiltak er å fastmontere absorbenter som har egenskaper som i første rekke demper
mellomtoneområdet. Normalt vil dette også dempe diskanten noe mye, men det er trolig
akseptabelt dersom hensikten er å gjøre rommet bedre egnet, men ikke fullgodt. Til
idrettsformål er en noe lav diskant lite problematisk. De tre foreslåtte tiltakene er alternativer
med noe forskjellig materialbruk og utforing.
Ved bruk av 70 m2 Rockwool Rockfon Samson 40 mm mineralullplate nedforet/utforet 50 mm
vil etterklangstiden endres fra den lyseblå til den mørkeblå kurven. Den røde kurven viser ideell
etterklangskurve. Dersom man ikke utforer vil det være behov for noe større areal.

Dersom man i stedet benytter 70 m2 Glava Echofon Super-GPlus vil denne rett på vegg/tak gi
følgende effekt:

Det kan også være hensiktsmessig å benytte tepper i skinne foran vinduene. Dette vil medføre
at areal med faste absorbenter kan reduseres, men effekten vi da i første rekke oppnås når
veggteppene dekker det meste av vinduene. Ved bruk av 25 m2 500 g scenemolton (f.eks.
Gerrits Woolserge 500) foldet 100% (montert ca 15 cm fra vegg/vindu) og 40 m2 Glava Echofon
Super-GPlus får man følgende resultat:

Det må uansett valg av absorbent avklares hvor mye demping det er i eksisterende tak.
Dersom dette er effektivt dempende må de nye absorbentene festes på veggen, ellers kan det
meste monteres i tak.

OPPSUMMERING
Det må avklares hvilke materiale som er benyttet i tak og den delen av vegg som er
spaltepanel. Deretter velges kombinasjon av fast demping og evt gardin/teppe foran
vindusflatene.

Jon G. Olsen
29.05.2015

