
 

 
 
            Tekniske spesifikasjoner 
 

 
Storstuggu er kultur og konferansesenteret på Røros. Bygget eies av Røros kultur og 
konferansesenter AS, som igjen eies av Røros kommune og Røros Hotell.  
Bygget åpnet i januar 2000, og har blitt jevnlig oppdatert – sist høsten 2020.  
Røros kommune ivaretar kulturvirksomhet og utleie til lokale lag og foreninger, Røros 
Hotell ivaretar konferanser, eventer ol. RørosTeknikk AS leverer tekniske tjenester. 
   

 



 
 
Storstuggu 
Røros Kultur og Konferansesenter  
Teknisk ansvarlig :  Lars Inge Sevatdal    

   97 76 15 26              
   larsinge@rorosteknikk.no  
 
 
Røros kommune virksomhet for kultur og fritid 
Kulturhusleder : Anne Linn Vingelsgård Schärer 
    95 01 75 88 
    annelinn.scharer@roros.kommune.no 
 
Røros Hotell  
Salgssjef :   Tarjei Flor Olsen 
    48 32 18 80 / 72 40 80 00 
    tarjei.olsen@roroshotell.no 
 
 
 

Teknisk utstyr 
Storstuggu ønsker å tilby gode fasiliteter, og er utstyrt med profesjonelt lyd– og lysanlegg, 
AV system og stremaing muligheter.  
Ulike rom har ulikt utstyr - se detaljer.  
VI er også behjelpelig med å skaffe det som måtte trenges til ditt arrangement.  
 

Storstuggu 
Røros kultur og konferansesenter AS 
Ol – Klemmetsaveien 50 
7374 Røros 
62.57927029529373, 11.38132414940328 
 

Parkering 
Gode parkeringsmuligheter ved bygget. 
Transport parkerer ved innlast. 
Mulighet for strøm til motorvarmer 
 

Innlast 
Enkel innlast på bakkeplan rett inn på scenen i Falkbergetsalen, via varemottaket.  
 

Internett 
Gjestenett er tilgjengelig på hele bygget (samme som på Røros Hotell).  
Mulighet for kablet tilkopling ved behov.  
 

Backstage 
5 stk. garderober som alle er utstyrt med toalett, dusj, speil, medhør- og medsyns anlegg.  
Mulighet til å benytte mindre møterom ved behov – kontakt utleier.  
 

Hotell 
Storstuggu er sammenbygd med Røros Hotell 
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Falkbergetsalen 
 
Standard scene størrelse 
Bredde 10,0 M 
Dybde    7,0   M 
Høyde  0,0   M 
Takhøyde 5,4   M 
3,0 M ifra sidebein til vegg i scenehuset. 
 
Sidescenen er på SL (tilgjengelig areal er avhengig av oppsett i sal) 
Det er mulighet til å justere scenestørrelsen noe – ta kontakt.  
 
Sort eller grå dansematter finnes på huset.  
 

Scene-elementer 
Nivtec løsning 
Originale bein i ulike høyder 
1 trapp med rekkverk 
3 «uorginale» trapper uten rekkverk 
Rekkverk  
50 stk. 1x2M 
Flere ulike spesialbiter, 3kant, 1x1, sirkel osv. 
 

LYD 
PA pr side  
8 stk. L-Acoustics KARA 
4 stk. L-Acoustics SB18 
1 stk. L-Acoustics 12XT 
2 stk. L-Acoustics 8 XT 
6 stk. L-Acoustics LA4X/12X 
PA ble tunet av leverandør september 2020. 
 

FOH 
DigiCo SD12 
8 XLR Mic line IN 
8 XLR Line Out 
4 XLR AES in 
4 XLR AES out 
DMI 1 DMI-DANTE 64@96 
DMI 2 DMI-WAVES 
SD-Rack : 
56 mic preamp in 
24 line out 
8 AES out (8x2) 
 

Monitor 
8 stk. L-Acoustics HiQ15 
4 stk. L-Acoustics LA8 
2 stk. L-Acoustics 112P 
 
Trådløst system 
10 stk. Sennheiser ew500 G3 A-range 
10 stk. Bodypack Transmitter SK 500 G3, med div bøyler (DPA, Sennheiser, ARS) 
4 stk. Handheld Transmitter SKM 500 G3, 2 stk. 935 + 2 stk. 965 
 

 
 
 



Mikrofoner og DI-bokser 
Assortert utvalg 
 

Teleslynge 
Teleslynge  i gulvet, og et Williams Sound wifi system med 16 mottakere m/ halsslynge.  
 

Strøm 
400V  
1 x 63 AMP med fordelings skap til lyd og backline  
1 x 63 AMP benyttes til lys 
Gjeste strøm 
1 x 63 AMP 
I tillegg finnes det flere muligheter – ta kontakt  
 

Løst utstyr og instrument 
Utstyr som kan benyttes på hele huset 
Monitorer 6 stk Electro Voice ZX1A 
Skjermer 2 stk NEC 42 skjermer. HDMI, VGA 
Trådløst 2 rack med 4 kanaler Sennheiser ew500 G3 G-Range 
   (4 stk. bodypack + 2 stk. Haneheld transmitter i hvert rack) 
Instrument Yamaha GT-2 digital flygel 
  Yamaha CP-5 stage piano 
   Husflygel er et mindre Petro. Tilgjengelig i første etasje.  
Storstuggu har tilgang til Vinterfestspill i Bergstaden sine flygel, men her vil påløpe ekstra 
kostnader.  
Stemming av flygel organiseres av Storstuggu, men belastes leietaker. 
 
LYS 
1 x GrandMa 3 compact XT 
1 x 8 port node 
40 dimmerkanaler à 2,5 kW m/ krysskoblingsfelt 
14 stk. ETC SourceFour 15-30° 
14 stk. Fresneller, 1200  
16 stk. ETC Colour Source CE PAR 
6 stk.  Martin Aura XB 
3 stk.  Clay Paky Alpha Wash 300 
6 stk.  Clay Paky Alpha Spot 300 
6 stk  Clay Paky Axcore 300 Spot 
1 stk.  følgespott, 2 kW. 
1 stk  MDG ATME 
I tillegg finnes det et utvalg eldre lamper og rigg utstyr – ta kontakt. 
 

VIDEO 
1 x Panasonic MZ16KLBEJ projector, 16K lumen  
8x5 meter lerret på bakvegg 
5m bredt lerret midt på scenen foran mellomteppet.  
HDMI input på scene og FOH. 
Biamp AV system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Falkbergetsalen har følgende standard rigg: 

 
 
Pyroteknikk 
All bruk av pyroteknikk skal godkjennes av teknisk ansvarlig på Storstuggu. Vi vurderer type 
effekter og plassering og har varslingsrutiner med det stedlige brannvesen. 
All bruk av effekter må være i henhold til kravene i fra miljøfyrtårn.  
 
Teknikere 
Husets teknikere rigger og avvikler lyd, lys, AV og scene etter behov.  

    Hvis leietaker har egne teknikere, samarbeider denne/de med husets tekniker( e ).  
 
Ved arrangementer hvor det trenges mer eller annet utstyr enn hva som finnes på huset, er 
vi behjelpelige med å skaffe det som trengs.   
 



 

 
 
 
 
 
 

(Dette er en gammel tegning, det er ettermontert 2 stk 250kg lystrekk som ikke er inntegnet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AV Teknisk  

 
 

Generelt: 
Høsten 2020 ble det installert ny AV løsning på hele Storstuggu.  
Dette ble levert av Scandec systemer.  
Løsningen gir mange ulike muligheter – ta kontakt for nærmere informasjon.  
 

Falkbergetsalen: 
1 x Panasonic MZ16KLBEJ projector, 16K 
2 x Projction design for side projeksjon (motorisert lerret henger på galleri) 
1 x lerret på bakvegg, 8x5 m 
1 x 5m bredt lerret midt I scenerommet foran mellomteppet  
2 x HDMI input SR 
1 x HDMI input FOH 
1 x HDMI prompter output SR 
1 x Cynap for trådløs tilkopling 
1 x Aux input SR 
2 x XLR Lineout (PA LYD) SR 
Selvkjør via kontrollsystemet 
4 trådløse bøyle micer, 4 trådløse håndmicer, 6 svanemicer 
 

Christianus Sextus 
(beskrivelsen under er når Christianus og Sextus er 2 rom, ved hel sal er Sextus master).  
1 x Panasonic PT-VMZ60 
2 x NEC monitor 
1 x HDMI input ved lerret 
1 x Cynap for trådløs tilkopling 
4 x Biamp Parle Beamtracking mikrofoner I taket for videokonferanse 
1 x Avonic PTZ kamera for videokonferanse 
1 x USB tilkopling av rommet for videokonferanse ved lerret 
8 x IR teleslynge løsning med nakkeslynge 
Fast installert lydanlegg 
1 x trådløs hodebøyle 
1 x trådløs håndmic 
2 x svanemikrofoner (settes frem ved behov) 
Sextus 
2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer. 
2 x lineout (PA lyd) 
 

Kinosalen 
1 x Christie CP2220 (samme som benyttes til Røros Kino) 
1 x HDMI input ved lerret 
1 x Cynap for trådløs tilkopling 
1 x USB tilkopling av ekko kanselert lyd ifra rommet. (Biamp) 
8 x IR teleslynge løsning med nakkeslynge 
Fast installert lydanlegg 
1 x trådløs hodebøyle 
1 x trådløs håndmic 
2 x svanemikrofoner (settes frem ved behov) 
2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer. 
 

Gropa 
2 x L-acoustics X12 
2 x L-acoustics SB18 
1 x L-acoustics LA8 
1 x trådløs hodebøyle 
1 x trådløs håndmic 
2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer 
1 x Aux input ved rack 



1 x Panasonic PT-VMZ60 
1 x HDMI input ved siden av lerret 
1 x Cynap for trådløs tilkopling 
Enkel konvensjonell lysrigg.  
 
Når Gropa og Falkbergetsalen er slått sammen, så fungerer lydanlegget i Gropa som en 
delay sone.  
 

Kølfogden, Smeden, 596 
1 x Ctouch Riva skjerm, HDMI input 
1 x Biamp Devio system for videokonferanse, koples til via USB 
1 x Avonic kamera (fast) 
 

541, 542, 597, Bergmesteren, Stigeren 
  1 x Ctouch Riva skjerm, HDMI input.  
 
 
Finner du ikke svar på det du lurer på, ta kontakt ! 
 


