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     - erfaringer 

 
presentasjon av Kristian E. Meisingset 



 
Hvem - hva 

• Kristian E. Meisingset, sivilingeniør NTH1975 

• Reinertsen AS (før 13 år i COWI), industristøyerfaring tilbake fra 1975 

• Deltar i standardiseringskomite (regi av Standard Norge) for øvings- og 
fremføringslokaler for all type musikk 

• Styremedlem i Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK), i samme 
bydel spiller jeg fiolin + andre styreverv (TEKNA+SVIB) 

• SVIB Gøteborg 12-14 november, forslag til norsk styremedlem ønskes 

• Norsk Bergindustri’s Miljøkonferanse 16.10.2012 
• Kartlegge støyforhold og identifisering av lydlekkasjer med akustisk kamera  

• søk på «Reinertsen akustisk kamera» (www.youtube.com) 

• Erfaringer/utfordringer/observasjoner 
• musikklokaler for øvelse og fremføring + kirker 

• Målsetting : dele erfaringer 
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http://www.youtube.com/


Takk for oss 

Spørsmål? 

 

 

  

• 2350 medarbeidere TOTALT 

• 1450 medarbeidere Engineering/Arkitekt: 

• 900 medarbeidere Entreprenør og 
fabrikasjon:   

SAMMEN OMSETTER VI FOR 3 MRD 

REINERTSEN er en familie eid bedrift 

som kjennetegnes av langsiktig strategi 

og korte beslutningsveier. w 

Vi har over 2350 medarbeidere.  
Lite akustikkmiljø (6 stk) 

* Offshore + SINUS og Lifetec ++ 

Vi leverer prosjekter både over og under vann og på 

land.  

Prosjekteringsledelse og RIB på Operaen og 

Gardermoen, Bygging og prosjektering: PIR Syd, 

OBOS (Kværnerbyen+Snarøya), Haslum T-bane 
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Utfordringene med akustikken i dagens lokaler 

• Norge har ca 6000 lokaler for øvelse og fremføring 

• Ulike musikk krever ulik romakustikk 

• Kunnskapen om akustikk er minimal i kommune Norge 

• Det bygges og rehabiliteres lokaler som ikke fungerer 

• Det spilles og synges i lokaler som er helt uegnete 

• Fare for hørselsskader 

• Motivasjonen for å spille reduseres når det spilles i uegnete lokaler 

• Motivasjonen for å spille økes når lokalene fungerer akustisk 

• Det pågår omfattende kartlegging av akustikken i lokaler i Norge i regi 
av Norsk Musikkråd 

• Eksisterende lokaler skal brukes til det lokalene er egnet til 

• Meningen er at uegnete lokaler skal utbedres 
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      Måleresultater NAMK++ (ref. Norsk Musikkråd) 

 

*Korsvoll filmsal med teppe 

*Korsvold gymsal 

* 

Nordberg kirke, forsamlingssalen* 

Korsvoll filmsal uten teppe* 

Nordberg kirke   * 

*Trikkestallen 

* Nordberg kirke ungdomssal     Engebråthen 

*     Trikkestallen HipHop 

*Lørenskog 

   NAS 2007 

   T=1,4 s (?) 

Greverud kirke   * 

Grefsen kirke   * 
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Salvolumer, etterklangstider (Tmid) 

Volum 

(m3) 

Tmid 

(sekund) 

Engebråthen skole, forsamlingssal 1600 0,89 

Grefsen kirke, kirkeskipet 4446 2,68 

Nordberg kirke, kirkeskip 5364 1.71 

Nordberg kirke, ungdomshuset 494 0,86 

Nordberg kirke, forsamlingssal (kirkestua) 1028   1,1 

Trikkestallen, store sal 1050 1,05 

Trikkestallen, HipHop 43 0,4 

Korsvoll, filmsalen med teppe 477 0,54 

Korsvoll, filmsalen uten teppe 477 0,87 

Korsvoll, nye gymsal med amfi og scene ute 1143 0,63 

Greverud kirke 2212 2,37 

Lørenskog 5500 0,77 

Vålerenga 1008 1.02 
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 Greverud kirke – Oppegård kommunes beste konsertlokale (?) 

fra målerapport utført av Norsk Musikkråd 
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Korsvoll skole, filmsalen med teppe 
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Korsvoll skole, filmsalen med og uten teppe 
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OFF - for akustisk musikk 
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ON – for rockemusikk (forsterket musikk) 
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Verdenslansering 27.03.2012 på musikkskole Nykøping-Falster 

OFF - for akustisk musikk og ON - for forsterket musikk 

test utført av Clas Møller Petersen, Acoustica, Grontmij 
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Absorpsjon for et menneske 
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Musikkrom Vålerenga skole - før montering av bassmembranabsorbenter 
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Musikkrom Vålerenga skole - etter montering av bassmembranabsorbenter 
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Musikkrom Vålerenga skole - etter montering av bassmembranabsorbenter 
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Musikkrom Vålerenga skole - etter montering av bassmembranabsorbenter 
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Musikkrom Vålerenga skole - etter montering av bassmembranabsorbenter 
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Elektroakustisk regulering av etterklangstiden – klanganlegg, Rommen kultursal 

planlagt alternative innstillinger etterklangstider - presentert på NAS i 2007 
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Kultursalen Rommen  (NAS 2007) 
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Rommen kultursal - måleresultater med dagens innstillinger  

ref. PanPot - hjemmeside 
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• Takk for oppmerksomheten 


