SKANSEN
STASJON
Skansen stasjon
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S

kansen har vært et område med trafikk og aktivitet helt siden bymurens dager.
Her ankret frakteskutene i sin tid opp, og varer ble lastet og losset. Folk og fe passerte forbi
gjennom byporten, på veg inn og ut av byen. Etter hvert ble også jernbanen ført fram hit.
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S

tasjonsbygget fra 1893 er vernet, og har beholdt sin opprinnelig drage-stil utvendig.
Innvendig er bygget modernisert, og inneholder blant annet:

•
•
•
•

sal med oppvarmet parkettgulv, samt profesjonelt anlegg for lyd, bilde og wifi
kjøkken
toalett med dusj
2 kontor/grupperom

Stasjonsbygget har lyse, luftige rom med utsikt til de flotte områdene omkring. Inngang m.m. er
tilrettelagt for bevegelseshemmede, og parkeringsplasser finnes i tilknytning til byggets inngang.
For deg som tar miljøhensyn, er trafikk-knutepunktet Skansen stasjon et opplagt møtested.
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SHOWROOM:

For produkt- og firmapresentasjoner, og når du vil lansere dine nyheter.

MØTEROM:

For styremøter og arbeidsmøter. Velegnet når dere skal samle møtedeltakere
fra fjern og nær, eller ønsker å møtes i nye omgivelser.

KURS OG FOREDRAG:

For interne og eksterne kurs.
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KREATIVT VERKSTED:

Stasjonsbygget har lenge vært arena for kreativ virksomhet. Ta med dine medarbeidere og
samarbeidspartnere til idémyldring, og bli inspirert av bygget og omgivelsene!

KONTOR:

For korttidsleie av kontor. Aktuelt når dine kunder og samarbeidspartnere holder til i Trondheim,
eller når du ønsker kontortid utenfor hjemmekontoret.

KORTTIDSPARKERING

For kortere opphold i Trondheim, eller hvis du skal reise videre med toget til Trondheim lufthavn.
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UTENDØRS UTSTILLING OG PROFILERING:

For salgs- og profileringsformål kan også uteområdet benyttes. Vi kan være behjelpelig med
den praktiske gjennomføringen av arrangementet ditt, og vi kan bistå med formidling av
foredragsholdere og kulturelle innslag.

PAUSE OG PÅFYLL:

Utsikten er flott enten du er inne eller ute på Skansen stasjon. Ta med kaffekoppen ut i den flotte
Skansenparken. Fra festningsvollene kan du nyte panoramautsikten over småbåthavna, kanalen og
Munkholmen. Hent inspirasjon fra en rusletur over gangbrua til strandpromenaden på Brattøra
-kanskje med et stopp for et forfriskende sjøbad?
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GANGAVSTANDER:

D

en sentrale beliggenheten gjør det enkelt å
samles på Skansen stasjon. Reisetid og kostnader
kan reduseres til et minimum:

Tog/flytog:
0 meter

Hurtigbåt:
1500 meter

• stoppested for toget, som gir mulighet for å reise
direkte til/fra Trondheim lufthavn

Hurtigrute:
2300 meter

• anløpssted for Hurtigruta og hurtigbåtene en kort
spasertur unna

Cruisebåter:
1600 meter

• i sommerhalvåret anløper mange cruisebåter
Trondheim. Cruisebåt-brygga ligger ved hurtigbåtterminalen.

Buss:
300 meter

• stoppested for buss og trikk i nærheten, med
hyppige avganger

Trikk:
300 meter

   

• gang- og sykkelveg passerer utenfor bygget
Kjøpesenter:
900 meter

• gangavstand til byens utstillingsarena Trondheim
Spektrum, NTNU og St.Olavs hospital.
Trondheim Spektrum:
600 meter
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Skansen stasjon
- stedet for å tenke høyt og fritt!

• Skansen stasjon as
• Besøksadresse: Sandgata 56, 7012 Trondheim
• E-post: post@skansenstasjon.no
• Tlf.: 916 11 967
• Nettside: www.skansenstasjon.no
• Facebook.com/skansenstasjon/
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