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Tekniske data: Underhuset 
Oppdatert Ove Borgersen 25.08.2015 

 

Kontaktinformasjon 
 

Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen mob 95 15 72 04 
E-post: ove.borgersen@baerum.kommune.no 

Sal: 

      Kapasitet        120 personer (rømming til 240 pers)  
 
      Rommets utførelse Svart malt tak, svarte trosser 

Vegger er malt i ren lys grå farge, men fastmonterte diffusorer for akustikk 
Gulv er godt dempet sportsgulv, vel-egnet for dans lakkert og lys trehvit farge. 
Rommet er bygd «boks-i-boks», avskilt fra tilliggende rom. 
Skyveamfi for bakre del av publikum (kan fjernes).62 plasser 
OBS: ingen festing til gulv, vegger eller tak utover trosser tillatt. 
 

 
Størrelse Rommet er på ca 256 m2 

Høyde 4 meter til fast trossegrid i tak 
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Bredde 10,8 meter i åpent rom og 10,4 meter når teppene er for  
Lengde 19,8 meter i åpent rom, og 18,5 med tepper for 

 
Når skyveamfi er i bruk vil lengden være justerbar fra ca 10 til 14 meter 
spillområde.  

 
Det må tas hensyn til rømningsveier ved bruk av lokalene.  
Det er rømning i begge ender av lokalet, og det må være fri passasje på 1,20m 
langs sidevegg. 

 
 
Tepper Fast teppeskinne rundt med svart 450g/m3 foldet velour 

i full høyde som kan trekkes frem og som sammen med bakteppe gjør om 
rommet om til black box, med unntak av kortvegg ved publikumsdør (lys grå 
vegg). 
Sceneområdet ved kortvegg har et fastmontert bakteppe på ca 7,5m bredde. 
 

 
Garderober 16 speilplasser fordelt på 3 garderober med bildemonitoring fra scene. 

3 toalett/dusj fordelt på hver garderobe 
1 felles HC-WC/dusj 
 

Annet Vaskemaskiner/tørketromler/tørkeskap tilgjengelig på forespørsel. 
 

Lys: 
Lyskilder: 8 x Clay Paky a.leda B-Eye K10 easy 

10 x Chauvet Colordash Par quad 18 
10 x ADB Europe F101 Fresnel 13-59° 1200W 
Øvrige lyskastere etter avtale 

 
Dimmere: 60 x Okero patchbare dimmere (13A ??) 

 
Lysbord: Etter avtale/sambruk med øvrige scener på huset. 

1 x MA-lighting -MA on PC Commander wing 
1 x Asus Laptop touch 
1 x Elo touchscreen 
1 x Avolite Pearl Tiger 

 
Røykmaskin:1 x MDG Atmosphere 
 
DMX: 4 DMX XLR linjer fra foh patch til DMX, samt 2 CAT6 RJ-45 

3 x DMX splittere 
13 x uttakspunkt for dmx med to linjer til hvert punkt. 

 
Lyd: 
Mikser: 1 x Soundcraft Vi 1 - 32 mikrofon-innganger  

1 x Soundcraft 16/4 
Lyd: 
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8 x Meyer M1D 
2 x Meyer HP 600 

Monitor: 
4x Meyer MJP-210  
Meyer UPM monitor etter behov 
AIS Monitor på 4 kurser etter behov 

 
 
 
 
Tilkoblingspunkter: 

TBA  
 
 
 
Scene/AV: 
 
 
AV-utstyr: Panasonic PT-DZ770ELKJ - 6000 ANSI lumen 

Linse: ET-DLE150 
Motorisert konferanselerret, fastmontert i tak ved kortvegg. Str:  
 

Digital AMX matrisescaler med 4 tilkoblingspunkter 
for kilder. Mulighet for input via hdmi, vga eller kompositt samt lyd. 

 
Kamera over scene med overføringsmulighet til garderober. 

 
Godt nettverk for føring av signaler internt i rommet via cat6A, cat6 og BNC, 
samt fiberlinjer til store sal.  

 
Ta kontakt for flere detaljer vedr AV. 
 

 
Intercom: TBA 

Salen er tilkoblet husets callinganlegg. 
 

Strømuttak: 2 x 63A 400V (rødstrøm) 
120 patchbare punkter for faststrøm/dimmerkurser 
Faste strømkurser ved gulv. 
Egne strømpunkter for lyd (powercon). 
 

Trosser: Faste trosser i tak, delt i 4 seksjoner 

 
 
Dansematter: Sorte/hvite Vario 1,2mm matter, tverrgående. Dekker ca 11 x 19m.  

  
Personløfter: Genie Upright MX 19. Max arbeidshøyde 7,8m 
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