
Lokstallarnas beskaffenhet i Karlshamn och verksamhetens flödesbeskrivning 
för Regionteatern Blekinge Kronoberg

Dokumentet är skrivet av Regionteaterns fd.tekniska chef Urban Klingeteg och har godkänts av VD 
Therese Willstedt. Ny teknisk chef som kommer att från den 14 maj 2018 överta från Urban är Simon 
Runsten. 

Inledning
Jag kommer att beskriva ett önskvärt läge för hur lokalen kan fungera optimalt och jag delar in detta i 
rubriker för att det ska bli mer förståeligt.

 
Scen och inlastning
Oftast kommer det en lastbil med utrustningen som ska användas, det betyder att tillfarten och 
avlastningsstället är lättillgängligt för en fullstor lastbil. 
Vi och även andra aktörer strävar alltid efter att sätta hjul på allting så att det går att rulla in, men 
lyckas inte alltid.

Inlastningsporten ska vara minst lika stor som öppningen bak i lastbilen.

Vid kall väderlek är det bra med en varmluftsridå över porten, det är oftast öppet rakt in på scenen i 
minst 1 timme, det kyler ner hela lokalen och är om inte annat väldigt oekonomiskt energimässigt. 
Det ska finnas yta i anslutning till inlastningen som kan fungera som förvaring av tomma lådor och 
annat transportmaterial. Önskvärt skulle också vara att ha en bakscen där man kan ställa/förvara 
scenografi vid tillfälle av snabba byten av föreställningar (- Att spela i repertoar).  

Det måste finnas ett lager där vi kan förvara den utrustning som hör till huset.

Scenen är en arbetsplats för tekniker och skådespelare, därför är det viktigt att den sköts och ingår i 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi jobbar alltid under hängande last och har rutiner för att 
instruktioner följs gällande skyddsåtgärder som t ex att lampor som hängs upp alltid är säkrade med 
vajer förutom skruvfästet.

Att ha lingångar i taket som kan köras upp och ner både förkortar arbetsmomenten och ökar 
säkerheten, du behöver inte klättra eller åka upp med utrustningen som ska hängas. Personalen 
jobbar då i normala arbetsställningar och slipper jobba med armarna rakt upp. 
Att ha lingångar gör det också enklare att ställa om scenen för olika arrangemang.

Alla textila material som tas in på scenen ska vara brandklassade och impregnerade.

Även om vi går mot en tid av mer energisnål utrustning så är vi inte där ännu att vi klarar rent 
spänning/strömmässigt köra på vanliga 10 A vägguttag, därför måste det finnas 2 st separat säkrade 
63 A uttag, 1 styck 32A och ett flertal 16A uttag placerade i lokalen.

Golvet måste vara av trä och ha sviktande egenskap, det är ett krav för dansföreställningar och även 
bra för andra evenemang på scenen.

I och med att vi använder oss av ljus på flera olika ställen i rummet så ska det finnas fördragna 
elkablar som man kan koppla in sig på, dessa går till en korskoppling där man kan adressera till vilken 
lampa som ska lysa. Och till detta behövs en fast dimmerinstallation som i sin tur styrs från 
teknikplatsen längst bak i salongen.

Detsamma gäller ljudet/högtalarna/PA-system, kärt barn har många namn, det är ett antal högtalare 
utplacerade i rummet och dessa kopplas samman för att också styras från teknikplatsen. 

Därför ska det finnas kabelkommunikation mellan scenen och teknikplatsen med fördragna kablar, 
som ljud och ljuskablar, jag går inte in på de olika tekniska benämningarna för dessa här.

Det ska finnas en fastmonterad allmän och publikbelysning som går att kontrollera från olika punkter i 
lokalen, den fasta belysningen över scenen och publikplatsen används när vi jobbar med allt som inte 
är under föreställning.
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Loger och personalutrymmen
Det behöver finnas loger med spegel och belysning, ca 5–6 stycken beroende på verksamheten med 
dusch/wc inom räckhåll, alltså inte i någon annan del av byggnaden.  
Det ska vara separerat för kvinnor och män.

Uppvärmningsrum är viktigt för aktörerna och dansarna - ett rum där man kan värma upp sina röster 
och sin kropp. 

Det ska också finnas ett personalutrymme med ett fungerande kök.

Annan personal än själva aktörerna ska också ha möjlighet till eget utrymme för ombyte och toalett.

Ett par kontorsplatser är viktigt.

Det ska finnas uppkoppling i fastigheten och wifi.

För publiken ska det finnas angenäma lokaler att vistas i innan och efter föreställning, servering är 
mycket nödvändigt för att öka attraktionskraften.

En liten scen i foajén är också önskvärt. Där kan man så hålla introduktionssamtal och eftersamtal 
samt föreläsningar eller små konserter för publiken - som ett kvalitativt kringarrangemang. 

På sikt, om man önskar att producera produktioner i Lokstallarna, är även en mask/peruk och 
sminkloge nödvändig - där en maskör kan arbeta och även sminka skådespelare/dansare innan 
föreställning. 

Repetitionslokaler 
Som nämnt ovan så behövs minimum ett större uppvärmningsrum för dansare inför dansföreställingar.  
 
Om man önskar att producera produktioner i Lokstallarna kommer repetitionsrum att vara en 
nödvändighet. Dansgolv och en stor yta är ett nödvändigt.  
Likaså ett PA-system och enkelt repetitionsljus.  
En fördel är alltid, för allas bästa, att rummen är väl ljudisolerade - så att man inte stör annan 
verksamhet i huset. 

Lokalerna ska uppfylla krav på tillgänglighet
De publika och personella lokalerna ska vara tillfredställande anpassat ur ett tillgänglighets-perspektiv. 
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