
 

Peer Gynt salen  

 
En stor sal i 2. etasje som hovedsakelig blir brukt til møter, konferanser, forestillinger og 

konserter, men kan også brukes til utstilling. Utenfor salen finner du Peer Gynt foajeen.  

 
Areal:     750 m2 (utnyttelse til stands = 200 m2) 

                                              Eksempel: maksimum antall stands med 2x3 meter = 36 stands 

 

Gulv:     Gulparkett 

 

Strøm:   220V - 400V. Grieghallen kan levere alle typer strøm 

 

Data / internett:  Trådløs IP-sone / tilknytning. Det finnes mulighet til egen 

profilering ved å navngi nettverk samt passord mot et gebyr. 

 

Video / Audio:  Tilknytning til distribusjonsnett i hele huset  

(for eksempel ved streaming) 

 

Avfall:  Alle arrangementer med ekstra avfall må bestille inn containere 

som plasseres på Edvard Griegs plass utenfor (gjelder papp / 

papir / restavfall). Ta kontakt med din prosjektleder. 

 

Varetransport / 

inngangsparti 1) Fra ordinær inngangsparti:  

Via 3 doble dører (h= 2,02m / b= 1,60m mål per dør) og videre 

med trapper eller bruke personheis til mindre ting.   

 

2) Vareheis (via Peer Gynt salen):  

Mål på døråpning i fasaden ved vareheisen: bredde 185 cm / 

høyde 223 cm.  

Mål på vareheisen: bredde 259 cm / lengde 380 cm (effektiv 

bruk).  

 

 

 

 

 

Peer Gynt hall 

 

 



 

Peer Gynt foajeen  

 
Området rett utenfor Peer Gynt salen egner seg godt til mindre utstillinger i tilknytning til 

møtesalen, Peer Gynt. Her er det plass til både enkle stands i tillegg til pauseområde med 

kaffe og lett bevertning.  

 

Areal:   570 m2 (utnyttelse til stands = 200 m2) 

Eksempel: ved 2x3m. stands – plass til 22 stands 

 

Gulv:     Teppe i hele etasjen 

 

Strøm:   220V - 400V. Grieghallen kan levere alle typer strøm 

 

Data / internett:  Trådløs IP-sone / tilknytning. Det finnes mulighet til egen 

profilering ved å navngi nettverk samt passord mot et gebyr. 

 

Video / Audio: Tilknytning til distribusjonsnett i hele huset  

(for eksempel ved streaming) 

 

Avfall:  Alle arrangementer med ekstra avfall må bestille inn containere 

som plasseres på Edvard Griegs plass utenfor (gjelder papp / 

papir / restavfall). Ta kontakt med din prosjektleder. 

 

Varetransport / 

inngangsparti 1) Fra ordinær inngangsparti:  

Via 3 doble dører (h= 2,02m / b= 1,60m mål per dør) og videre 

med trapper eller personheis til mindre ting.   

 

2) Vareheis (via Peer Gynt salen):  

Mål på døråpning i fasaden ved vareheisen: bredde 185 cm / 

høyde 223 cm.  

Mål på vareheisen: bredde 259 cm / lengde 380 cm (effektiv 

bruk).  

 

 

 

 

 

 


