Teknisk spesifikasjon for
Forsvarsbyggs næringslokaler,
utleielokaler og uteområder

VI LEIER UT

Indre festning

Type lokale: Utendørsarena

Publikumskapasitet:

Indre festning er området på innsiden av
festningsmurene, og består av flere små arenaer som
kan leies ut hver for seg eller samlet. Arenaene er
egnet for teater, spel, konserter, bryllup, små og store
events etc. Området har Trondheims beste utsikt i
historiske omgivelser.

1. Dobbelte tenalje: Ca. 500 pers.
2. Kongens bastion: Ca. 100 pers.
3. Lavereliggende tenalje: Ca 100 pers.
4. Kronprinsessens batteri: Ca 100 pers
5. Kronprisnens bastion: Ca 100 pers
6. Arnolds batteri: Ca 100 pers
7. Portkurtinen: Ca 500 pers
Totalt: Ca 2000 personer.
Se arenakart for plassering av arenaer

I tillegg kan man leie selskapslokaler i
Kommandantboligen og Kasemattene i
festningsmuren av vår restaurantør.
Det finnes også eget vigslet kapell i en kasematt som
kan brukes til vielser. Kruttkjelleren i Donjonen er
også et særegent lokale som kan brukes til vielser
eller andre selskaper.

Kontakt oss for mer informasjon
Anbjørn Viem
+ 47 930 66 762
anbjorn.viem@forsvarsbygg.no
Festningsforvalter Kristiansten festning

Se detaljer om utleieobjektet

Festningsparken, Place d`Armes og Indre festning
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Finnes på
arenaen

Finnes IKKE
på arenaen

Spesifikasjon

Kontakt til
leverandør
kan formidles
Lys, Lyd, scene
Vannuttak

Strømuttak Festningsparken
Strømuttak Place d`Armes

x

x

Gymsalbygget, Haubitzmagasinet og
Kommandantboligen

x

Mulighet for tilkobling på trafo i kjelleren
på gymsalbygget. Ukjent kapasitet
1 x 63A 230V bak Haubitzmagasinet

x

Strømuttak Indre Festning

x

Backstagefasiliteter (som
oppholdsrom, kontorer,
garderober, toalett/dusj)

x

2 x 63A og 1x 32A 230V i sortiport nord
1 x 32A 230V ved trappa på Donjonen
Kontor/møterom i 2. etg på
Haubitzmagasinet kan leies. Har
garderobe/toalett/dusj og 2-4
kontorplasser med internett.

Hjelpemannskap
opp-/nedrigg, vakthold m.m

x

Tribuner og stoler

x

Mobile toalett

x

Søppelbokser og containere

x

Sperremateriell

x

Beskyttelsesdekke for plener

x

Serveringstelt

x

Overnattingsmuligheter

x

Eksisterende
bespisning/bevertningstilbud

Trådløst nettverk

Mange hoteller i nærheten
Restaurantør drifter Kommandanten og
Haubitzmagasinet, og tilbyr
catering/servering osv.

x

x

Festningsparken, Place d`Armes og Indre festning
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Tilleggstjenester
Alle tilleggstjenester må spesifiseres og avtalefestes i forkant av arrangement, og vil bli fakturert leietaker.
Priser fastsettes iht forespørsel.
Leiepriser
Etter nærmere avtale iht type arrangement.
Parkering på festningen
Ca 100 plasser på Place d`Armes. Også mulig å leie parkeringen til skolene i Festningsgata ved forespørsel.
Gode kollektivforbindelser, og kort vei til parkeingshus mm i sentrum.
Backstage-fasiliteter
Forsvarsbyggs kontor i 2. etg på Haubitzmagasinet kan leies. Dette har 2-4 arbeidsplasser, internett, te-kjøkken,
dusj/wc.
Restaurantør kan på foresørsel leie ut hele Haubitzmagasinet med spisesal, kjøkken og toaletter. Fint til crewcatering/produksjonskontor, intimscene mm.
Kommandantboligen er et betjent selskapslokale som også kan leies av vår restaurantør. Godt egnet som VIPområde, green-room etc.
I tillegg finnes det 3 kasematter i festningsmurene som kan brukes som produksjonskontor/backstage/VIP-rom.
Universell tilgjengelighet
Det er mulighet for adkomst til alle arenaer med rullestol.
HC-toalett i Indre festning og på Haubitzmagasinet.
Generell info om bruk av området:
Hele Kristiansten Festning er fredet etter kulturminneloven, og det påligger en del vernebestemmelser og føringer
rundt bruk av festningen. Dette går på ulike miljøhensyn som bevarelse av biologisk mangfold, økologisk
bærekraft, avfallshåndtering, støy, energiforbruk, antikvariske verdier osv. Videre er det en del adferdsregler rundt
at besøkende må ha respekt for bygningene og de tilhørende uteområdene, samt festningens rike og spesielle
historie. Adferdsreglene gjelder for alle aktiviteter på anlegget, og arrangører har ansvar for å sikre at alle følger
disse reglene. Det er f.eks en del restriksjoner på bruk av installasjoner, reklamemateriell, droner, støy, bål,
flammer, konfetti etc.
Følgende er arrangørs eget ansvar:
-

Miljøhensyn og avfallshåndtering/opprydding,

-

Forholdet til offentlige tillatelser (skjenkebevilling, mattilsyn, ROS-analyser etc)

-

Forsikringer

-

Sikkerhet

