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Växjö innebandyarena AB 



Välkommen till Fortnox Arena 

Här samsas breddidrotten med elitidrotten. Vi har knattelag, flicklag, 
damlag, seniorlag, alla möjliga divisioner och alla är lika välkomna. Under 
vinterhalvåret är anläggningen först och främst vigd åt innebandy och är 
hemmaplan för föreningarna IBK Vöikers och Växjö Vipers, men även om 
det är huvudsyftet så står arenan redo för konserter, stora mässor, 
skolidrott och TV-evenemang. 

 

Grundfakta 

Öppettider : Mån – fre 8-21, lör-sön (helgdagar) 8-18 

Adress : Hejaregatan 5, 352 46 Växjö 

Telefon : 0470-51 50 50 

E-post : info@fortnoxarena.se 

Webbplats : www.fortnoxarena.se 

 

 

 

Fortnox Arena består av 

Hall A – arenahallen 

Innebandyplan med matchstorlek 40 x 20 meter, 8.10 m frihöjd över plan. Runt planen 
är det ytterligare minst 3 meter fri yta på varje sida. Så en total golvyta på 46 x 28 
meter, samt ett mjukt och dämpande taraflex sportgolv.  

Inlastningsmöjligheter finns vid en lastkaj på östra sidan. Ingång från lastkaj in i hallen 
är 240 x 230 cm. 

Hallen har 1250 fasta sittplatser, runt 250 ståplatser och om man vill använda golvet för 
publik så kan man ta in max 2000 personer. Det finns även 20 handikapplatser uppe på 
läktaren. Hallen har även 6 närliggande omklädningsrum, 2 för 2-3 pers och 4 för 20-25 
pers. 

Hallen har även följande extrautrustning som går att tilläggshyra. 

• 14 kvm LED-skärm på ena kortsidan 
• 100 m LED-sarg runt om planen 
• 2 Vip-loger, fullutrustade för konferens för 25 pers/rum, går att göra om till ett 

större konferensrum för 60 pers 
• Fullutrustad TV-studio 
• Mediabås med bra utrustade journalistplatser 
• Fullgod ljudstudio med högtalare över hela hallen 

 

 

 



Hall B – träningshallen 

Idrottshall med golvytan 46 x 25 meter, 8 m frihöjd över plan. Taraflexgolvet har linjer 
för sporterna innebandy, 6 badmintonplaner, volleyboll samt handboll. Där finns även 
sportutrustning för ovan nämnda sporter + lite gymnastikutrustning i form av bommar, 
ringar och tjockmatta. 

Publikmässigt så finns det en långsida med fasta träläktare där man kan få in ca 200 
personer. Hallen får som mest ta in 360 personer vid ett och samma tillfälle. Det finns 
även en vikvägg, som kan hissas ner från taket för att avskilja hallen i två lika stora 
delar. 

Hallen är utrustad med resultatsystem samt ljudsystem med tillhörande högtalare. 

 

Konferensrum 

Fortnox arena har, förutom VIP-delen, två konferensrum. Ett lite större för ca 30 
personer, samt ett mindre för ca 10 personer. Det större rummet har projektor, duk 
samt whiteboardtavla. Det mindre har en LED-tv för presentationer. 

 

Tekniska fakta 

El : Huvudsäkringen är 250A, och det går att plocka ut 55 000 W (5500kw), om det 
behövs så kan man vid tillfälle dubblera effekten. Detta måste beställas hos arenachefen 
minst 2 månader före arrangemanget. 

A-hallen har 5 st uttagsboxar enligt bild till 
höger. 4 st är placerade nere vid planen, 
en i varje hörn. Den femte är placerad 
uppe vid Mediabåsen ovanför läktaren. 
 
B-hallen har 1 st uttagsbox enligt bild till 
höger. Placerad i sydvästra hörnet. 

 
 

 

Belastning takstolar: punktbelastning på 250 kg/takstol är OK, vid mer vikt måste man få 
godkännande av arenachefen innan montering.  



Att genomföra idrottsarrangemang i Fortnox Arena 

Allmänna bestämmelser A-hall 
 
Maxantal publik :  

• 1250 sittplatser på läktaren, samtliga numrerade + 350 ståplats (inkl vip) 
 
 
Arrangör :  

• Arrangören skall informera sig om Fortnox Arenas fasta brandskyddsanordningar 
o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i A-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Golvet i A-hallen har enbart innebandylinjer, vill man tejpa upp andra linjer eller 

använda matta skall detta godkännas av arenachefen innan arrangemanget 
genomförs. 

• Innebandyutrustningen, i form av sarg, 2 seniormål, 2 poolspelsmål, 2 småmål, 
får användas av hyrestagaren. Skall annan utrustning in på planen skall denna 
godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av A-hallens sportgolv, läktare, VIP-hylla samt 
mediautrymmen efter genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel 
måste användas skall detta godkännas av arenachefen innan städningen 
genomförs. Samtliga lokaler skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 400 personer. 

• Om hallens resultatsystem skall användas, så är det hyrestagarens skyldighet att 
tillsätta personal och utbilda denna i hur systemet fungerar. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår 
 

  



B-hall 

Maxantal publik :  
• 350 personer (sittande + stående) 

 
Arrangör :  

• Arrangören skall informera sig om Fortnox Arenas fasta brandskyddsanordningar 
o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i B-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Golvet i B-hallen har linjer för innebandy, handboll, badminton samt volleyboll. Vill 

man tejpa upp andra linjer eller använda matta skall detta godkännas av 
arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• Följande utrustning ingår i hyran och får användas fritt av hyrestagaren : 
innebandysarg, 2 seniora innebandymål, 2 poolspelsmål, 2 småmål, 6 badminton 
nät med stolpar, 1 uppsättning volleyboll nät, diverse gymnastikutrustning. Skall 
annan utrustning in på planen skall denna godkännas av arenachefen innan 
arrangemanget genomförs. 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av B-hallens sportgolv samt läktare efter 
genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel måste användas skall 
detta godkännas av arenachefen innan städningen genomförs. Samtliga lokaler 
skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 200 personer. 

• Om hallens resultatsystem skall användas, så är det hyrestagarens skyldighet att 
tillsätta personal och utbilda denna i hur systemet fungerar. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår 
 

  



Att arrangera konserter och musikarrangemang i Fortnox Arena 

A-hall 

Maxantal publik : 1600 personer på läktare, 2000 om man använder golvet för publik. 
 
Arrangör :  

• Hyrestagaren skall informera sig om Fortnox Arenas fasta 
brandskyddsanordningar 

o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i A-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Det finns ett täckgolv som MÅSTE användas vid andra arrangemang än idrott. Det 

är hyrestagarens skyldighet att ta del av information kring täckgolvet och 
ombesörja att detta läggs ut innan arrangemanget och sedan tas bort och 
återlämnas i ursprungligt skick efter arrangemanget. 

• Scen och annan utrustning, som skall stå statiskt på golvet måste ha minst 16mm 
plywoodskivor under sig. 

• Om hyrestagaren vill använda ett annat täckgolv eller liknande skydd skall detta 
godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• All utrustning som skall in i hallen skall redovisas och godkännas av arenachefen, 
med samtliga storlekar och mått, innan arrangemanget genomförs 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av A-hallens sportgolv, läktare, VIP-hylla samt 
mediautrymmen efter genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel 
måste användas skall detta godkännas av arenachefen innan städningen 
genomförs. Samtliga lokaler skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 400 personer. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår. 

• B-hallen kan användas för Backstage-ändamål 
• Garderobsmöjlighet finns i hall B eller under västra läktaren 
• Hyrestagaren skall söka de polistillstånd som behövs enligt ordningslagen för 

arrangemanget 
• Om publik skall sitta på golvet får denna enbart sitta inom anvisat område på 

ritningen 
• Scenen får bara uppföras inom anvisat område på ritningen 

 
 
 
 



  



B-hall 

Maxantal publik : 350 personer (sittande + stående) 
 
Arrangör :  

• Hyrestagaren skall informera sig om Fortnox Arenas fasta 
brandskyddsanordningar 

o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i B-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Det finns ett täckgolv som MÅSTE användas vid andra arrangemang än idrott. Det 

är hyrestagarens skyldighet att ta del av information kring täckgolvet och 
ombesörja att detta läggs ut innan arrangemanget och sedan tas bort och 
återlämnas i ursprungligt skick efter arrangemanget. 

• Scen och annan utrustning, som skall stå statiskt på golvet måste ha minst 16mm 
plywoodskivor under sig. 

• Om hyrestagaren vill använda ett annat täckgolv eller liknande skydd skall detta 
godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• All utrustning som skall in i hallen skall redovisas och godkännas av arenachefen, 
med samtliga storlekar och mått, innan arrangemanget genomförs 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av B-hallens sportgolv samt läktare efter 
genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel måste användas skall 
detta godkännas av arenachefen innan städningen genomförs. Samtliga lokaler 
skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 200 personer. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår. 

• Garderob måste finnas i hallen 
• Hyrestagaren skall söka de polistillstånd som behövs enligt ordningslagen för 

arrangemanget 
• Publik får enbart placeras inom anvisat område på ritningen 
• Scenen får bara uppföras inom anvisat område på ritningen 



 



Att arrangera mässor och utställningar i Fortnox Arena 

A-hall 

Maxantal publik : Max 2000 personer får vistas i lokalen samtidigt 
 
Arrangör :  

• Hyrestagaren skall informera sig om Fortnox Arenas fasta 
brandskyddsanordningar 

o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i A-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Det finns ett täckgolv som MÅSTE användas vid andra arrangemang än idrott. Det 

är hyrestagarens skyldighet att ta del av information kring täckgolvet och 
ombesörja att detta läggs ut innan arrangemanget och sedan tas bort och 
återlämnas i ursprungligt skick efter arrangemanget. 

• Scen och annan utrustning, som skall stå statiskt på golvet måste ha minst 16mm 
plywoodskivor under sig. 

• Om hyrestagaren vill använda ett annat täckgolv eller liknande skydd skall detta 
godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• All utrustning som skall in i hallen skall redovisas och godkännas av arenachefen, 
med samtliga storlekar och mått, innan arrangemanget genomförs 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av A-hallens sportgolv, läktare, VIP-hylla samt 
mediautrymmen efter genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel 
måste användas skall detta godkännas av arenachefen innan städningen 
genomförs. Samtliga lokaler skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 400 personer. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår. 

• Garderobsmöjlighet finns i hall B eller under västra läktaren 
• Hyrestagaren skall söka de polistillstånd som behövs enligt ordningslagen för 

arrangemanget 
• Montrar skall placeras inom markerade fält på ritning 
• De markerade gångarna på ritningen får ej inskränkas 
• Montrar skall byggas i svårantändligt material, typgodkännandebevis eller 

utlåtande skall finnas tillgängligt i montern 
• Om hyrestagaren vill placera montrar på ett avvikande sätt måste detta 

godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 
 
 
 
 



  



B-hall 

Maxantal publik : Max 350 personer får vistas i lokalen samtidigt 
 
Arrangör :  

• Hyrestagaren skall informera sig om Fortnox Arenas fasta 
brandskyddsanordningar 

o Automatiskt brandlarm 
o Utrymningslarm 
o Nödbelysning 
o Släckutrustning 

• Golvet i B-hallen får endast beträdas med inneskor utan svart sula 
• Det finns ett täckgolv som MÅSTE användas vid andra arrangemang än idrott. Det 

är hyrestagarens skyldighet att ta del av information kring täckgolvet och 
ombesörja att detta läggs ut innan arrangemanget och sedan tas bort och 
återlämnas i ursprungligt skick efter arrangemanget. 

• Scen och annan utrustning, som skall stå statiskt på golvet måste ha minst 16mm 
plywoodskivor under sig. 

• Om hyrestagaren vill använda ett annat täckgolv eller liknande skydd skall detta 
godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 

• All utrustning som skall in i hallen skall redovisas och godkännas av arenachefen, 
med samtliga storlekar och mått, innan arrangemanget genomförs 

• Arrangören skall redovisa sin organisation för brandskydd för arenachefen före 
arrangemanget genomförs 

• Hyrestagaren ombesörjer städning av B-hallens sportgolv samt läktare efter 
genomfört arrangemang. Om speciellt rengöringsmedel måste användas skall 
detta godkännas av arenachefen innan städningen genomförs. Samtliga lokaler 
skall återlämnas i ursprungligt skick 

• Hyrestagaren kan även välja att hyra in städningen från arenabolaget, kostnad för 
detta diskuteras vid varje enskilt fall. 

• Genomgång av utrymningsvägar skall alltid göras med publiken före varje 
arrangemang med större publik än 200 personer. 

• Samtliga möbler skall återställas till ursprunglig plats. 
• Hyrestagaren måste försäkra sig då man är ansvarig för samtlig utrustning under 

hyresperioden.  
• Om hyrestagaren tar sönder något eller inte återställer hallen samt utrustningen i 

ursprungligt skick, kommer Fortnox Arena fakturera eventuella kostnader som 
tillkommer för att återställa hall samt tillhörande utrustning. 

• Hyrestagaren har eget ansvar att anmäla eventuella fel och brister som man 
finner eller som uppstår. 

• Garderob måste finnas i hallen 
• Hyrestagaren skall söka de polistillstånd som behövs enligt ordningslagen för 

arrangemanget 
• Montrar skall placeras inom markerade fält på ritning 
• De markerade gångarna på ritningen får ej inskränkas 
• Montrar skall byggas i svårantändligt material, typgodkännandebevis eller 

utlåtande skall finnas tillgängligt i montern 
• Om hyrestagaren vill placera montrar på ett avvikande sätt måste detta 

godkännas av arenachefen innan arrangemanget genomförs. 
 
 
 



 



Allmänna föreskrifter för samtliga arrangemang i Fortnox Arena 

• Inga pälsdjur är tillåtna i lokalerna 
• Inga nötter får förvaras i öppna behållare i lokalerna, pga allergirisk 
• All elektrisk utrustning och installation skall vara utförd enligt gällande 

starkströmsföreskrifter 
• Hantering och förvaring av brandfarlig gas eller vätska skall anmälas och 

godkännas av brandmyndigheterna senast 14 dagar i förväg 
• Heta arbeten, som t ex svetsning och skärning, liksom öppen eld får inte 

förekomma i lokalerna utan särskilt tillstånd från brandmyndigheterna. När öppen 
eld förekommer skall alltid personal finnas tillhands 

• Motorfordon, även gasoldrivna, skall vara försedda med låsbart lock. På 
gasoldrivna fordon skall huvudavstängningsventilen vara stängd då fordonet inte 
brukas. Max 5 liter drivmedel per fordon är tillåtet 

• Internetaccess skall beställas genom arenachefen i god tid innan arrangemanget 
genomförs 

• Om arrangemanget kräver särskilt mycket bandbredd skall detta anmälas till 
arenachefen senast 1 månad innan arrangemanget genomförs 

• Fortnox Arena fakturerar den eventuella extra kostnad som kan uppstå pga 
internetaccessen 

 

 


