Faktaspecifikation

Information om

Luleå Energi Arena är den luftiga, rymliga
och flexibla arenan mitt i Luleå centrum med
närhet till både flygplats, Europaväg 4 och
även Luleås fantastiska skärgård. LEA som
den kallas i folkmun är en arena som passar
alla verksamheter från den stora landskampen i basket, seriematcher, träningar, tävlingar, koncerter, mässor och ungdomsidrott.
Genom sin utformning och inventarier gör det
att man med enkelhet kan bygga om den för de
olika arrangemangen. I hall A finns teleskopläktar som går att dra ut i samband med basketmatcher, koncerter eller vid andra önskemål.
Det finns även fina upphängningsmöjligheter i
taket, stora LED-skärmar och motoriserande
tross på strategiska platser i taket.
2370 m2 på entréplan
I hall A spelar båda elitlagen LF Basket Norrbotten och Northland basket, medan i de övriga
9 hallarna tränar det lag och föreningar i
bollsporter, kampsporter och dansgrupper.
Hall A, Hall B och foajén bildar tillsammans
ca 2370 m2 lämpat för mässa, konsert eller för
idrottsarrangemang.
Arenarestaurangen
Restaurangen på Västra långisdan med plats för
cirka 200 sittande gäster med utsikt över såväl
Norra hamnen som in mot arenan för att du kan
avnjuta en god bit mat samtidigt som du ser en
basketmatch eller konsert.

Genom sitt centrala läge, mängder av hallar
och flexibiliteten med att det går att bygga om
hallen för alla olika tänkbara arrangemang så är
Luleå Energi Arena ett utmärkt val vid arrangemang.
Arenan drivs av Fritidsförvaltningen via Luleå
kommun som har servicemän på plats dagligen
och som vid arrangemang är arenan fixare som
trollar fram lösningar på allt som kan tänkas
uppstå.
I arenan finns ett stort förråd av fällbord, ståbord, 1000 lösa arenastolar, golvtäckning och
förutom detta rikligt med el och annat som behövs vid såväl det lilla som stora arrangemanget. 20 omklädningsrum som kan förvandlas till
loger och en lastbrygga direkt in i hall-B och
mycket nära till hall-A gör att man med enkelhet
lossar gods till arrangemang i arenan.
I Luleå Energi Arena är det inte arenan som
sätter gränserna utan enbart din fantasi!
Mer att läsa om Luleå Energi Arena finns på:
www.lulea.se/luleaenergiarena

Välkommen!

MÅTT OCH PLANLÖSNING
Luleå Energi Arena har flertalet hallar, lokaler och ytor inom tre olika våningsplan som går att använda till
just det som arrangemanget önskar. På entréplan finns stora foajén,
Arenans mått
Takhöjd (invändigt) A-hall
Takhöjd (invändigt) B-hall
Takhöjd (invändigt) D-hall

13 m
10,7 m
3,6 m

Se även takspecifikation hall-A för tross
Sadeltak med betontakstolar.
Akustiktak.

Golvmått A-hall
Golvmått B-hall
Golvmått D-hall (källare, under A-hall)

23x43 m
18x37 m
13x41 m

Parkett
Sportgolv med platsmatta
Sportgolv med platsmatta

PUBLIKKAPACITET
Konsert, mässa eller annat arrangemang
Basket
Innebandy
Handboll
Dukning med 189 st bord (1200x800 mm)
Dukning med stolar + scen

max 3100 personer
2500 personer
1600 personer
1600 stycken
750 personer
756 stycken

INLASTNING
Inlastning sker via lastporten mot Bodenvägen i
södra delen av hallen.
Höjd 2,10 m
Bredd 1,90 m
NÖDUTGÅNGAR
Nödutdörrar med bredd 2 m, höjd 2,10 m
PLANLÖSNING
Arenan är uppbyggd i fyra (4) olika våningsplan där
källarplan och mediaplan ingår. På entréplanet finns
arenagolvet och där genomförs alla idrottsmatcher
i basket-, innebandy, handboll och annat. Arenans
foaje och konferensrum finns också på denna våning. LF Basket Norrbotten och Northland Basket
har sina omklädningsrum och sina kanslilokaler här
under läktare på östra sidan.

(inkl ståplats, crew, rullstolar etc)
(inkl ståplats, crew, rullstolar etc)
(inkl ståplats, crew, rullstolar etc)
(inkl ståplats, crew, rullstolar etc)

TEKNIK, IT OCH ELEKTRICITET
Teknikrum
På våningsplan fyra (4) på östra långsidan finns ett
teknikrum anpassat för dem som sköter om ljud och
ljus i samband med arrangemang.
OB-buss
På Skomakargatan utanför västra långsidan på
hallen finns vid önskemål uppställningsyta för OBbussen. Direkt ingång till hallen från parkeringen och
möjlighet att via luckor mata in kablage och dylikt.
Elförsörjning med 32 amp och 64 amp handske.
Elkapacitet
På Luleå Energi Arena finns det el framdraget till
många strategiska platser. 220 v, 16 amp och 32
amp finns i samtliga fyra hörn i hall-A. Kablage ingår
ej, men kan hyras av arenan vid behov.

SERVICEMÄN
0920-45 32 73 finns i receptionen bakom kortsideläktaren i södra delen och kan hjälpa dig som gäst
med allt som har med arenan att göra. Servicemännen är utbildade på samtliga tekniska faciliteter och
kan vara behjälpliga vid byggnation av arrangemang.

I övrigt finns det bakom Södra kortsideläktaren i
backstage elskåpet för arrangemangselen som med
enkelhet matas fram till scen eller likande.
rTU"7GBTNBUOJOH $BOBMJTTZTUFN
rTU"7GBTNBUOJOH $BOBMJTTZTUFN

RESTAURANG OCH BARER
På västra långsidan ovan läktaren på sidan mot
Norra hamn

Nätverk
A-hall
2 basstationer för 30 användare styck (trådlöst)
B-hall 1 basstation för 30 användare (trådlöst)
Trådlöst nätverk administrerat av arenan finns mot
uppläggningskostnad. I omklädningsrum, loger och i
lokalen finns fasta linor på förfrågan. Homerun finns
(administreras av Telia).
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OMKLÄDNINGSRUM, TVÄTTSTUGA OCH BASTU
Toaletter
16 st toaletter på entréplan
3 st toaletter i källarplan
10 st toaletter på restaurangplan (ej inräknat köket)
TUUPBMFUUFSQÇWÇOJOHNFEJBQMBO
Omklädningsrum
20 stycken omklädningsrum i arenan fördelat enligt
nedan.
7 stycken på entréplan
13 stycken på källarvåning (varav två med bastu)
Produktionsytrymmen
Möjlighet till 7 artistloger på samma våning som scenen med dusch och toalett (el och IT finns indraget)
I övrigt finns 20 omklädningsrum, varav 2 med bastu
i källarvåningen.
”Humprum”
Omklädningsrum kan byggas om till humptum i samband med konserter eller liknande. Tvättstuga finns i
anslutning till A-hall
GODSMOTTAGNING
Gods tas emot via lastbryggan vid Bastugatan 8
eller efter överenkommelse med servicepersonal på
plats 0920-45 32 73
All gods som skickas till hallen måste bokas in till
servicemännen i förväg via 0920-45 32 73 eller
luleaenergiarena@lulea.se
SÄKERHET
Säkerhetsrum
På våningsplan fyra (4) på östra långsidan finns ett
säkerhetsrum där du har blick över hela arenan.
Sjukvård/räddningstjänst
Sjukrum i anslutning till stora foajen.
Hjärtstartare finns på plats hos servicemän.
3ÅEEOJOHTUKÅOTUBNCVMBOTJCZHHOBEFOCSFEWJE
arenan.
Brandlarm
Direktlarm till SOS Alarm
Möjlighet att sätta brandlarmet via timerfunktion- och
larmlagring på ”evenemangsdrift”
All pyroteknik skall godkännas av polis- och brandmyndighet.
Alla byggnationer skall godkännas av arenans säkerhetsansvarige.
Allt material till scen, dekor, utställare mm ska vara
brandimpregnerat.

Säkethetsrummet på våning 4 skall alltid vara bemannat vid arrangemang och arenans säkerhetsorganisation driftsatt.
Bevakning / Bemanning
Extern bevakning sköts av kontrakterat bevakningsföretag.
Intern bevakning sköts av arenans evenemangsoch brandvakter.
Övrig bevakning kan ordnas via arenan.
På arenan finns det två stycken hjärtstartare som
personalen är utbildade på. Det finns även förbandslådor och närhet till räddningstjänst och ambulans.
MASKINPARK
En ledstaplare (eldriven palltruck)
Vid behov finns möjlighet att hyra in saxlift, skylift,
ställningar, hjullastare, teleskoplastare eller andra
maskiner som behövs.
EVENEMANGSBYGGNATIONER
Alla byggnationer, inventarier och övrigt material kan
hyras via arenan.
Inventarielista och priser på förfrågan.
STÄDNING
Städning sköts av kontrakterad entreprenör.
PARKERING
Parkeringshuset Karpen
Parkeringsplatser med motorvärmare i centrala Luleå. Timparkering, dagparkering, veckoparkering och
månadsparkering samt försäljning av värdekort och
försäljning av dagkort.
P-huset har 695 parkerings.
För parkering av trailers, nightriders eller andra fordon till arrangemang och koncerter kan detta ordnas
via servicepersonalen på arenan.
FLYGPLATS
Luleå Airport ligger cirka 7 km från Luleå centrum.
Följ skyltning mot flygplatsen från Luleå centrum.
Flygbussarna går mellan busstationen och Luleå
Airport, via ett flertal hållplatser i centrala Luleå. På
hållplatsen på Smedjegatan kan du enkelt byta till
LLT:s linjenät.
BUSSTATION
Storgatan 67
Telefon 0920-24 11 00.
Öppet måndag-fredag 07.30-19.00, lördag stängt,
söndag 09.30-15.30.
Informationsdisk med personlig service, låsbara
förvaringsboxar, parkering, kiosk & kafé.
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TÅGSTATION
-VMFÇ$MJHHFSWJE4UBUJPOTHBUBOTÕTUSBÅOEF JEF
östliga delarna av stadens centrum.

ÖVRIGT
Spelgolv
Trägolv med målning enligt FIBA:s stadgar

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus
vid hushörn till vänster om stationsusets entré från
spårsidan, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.

Portabel scen
60 scendelar á 1 x 2 m
Totatlyta på scenen som går att bygga 120 kvm med
benhöjden, 30, 50, 70 eller 100 cm.

Länstrafiken i Norrbottens bussterminal för landsbygdsbussar ligger nordväst om stationen. Gångavståndet är ca 300 meter.

Fällbord 1800 x 800
100 stycken fällbord i trä finns att tillgå i samband
med arrangemang.

TAXI
Flygtaxi Norrbotten
Luleå Taxi AB
Minicab
Sexans Taxi

Ståbord 850 mm
32 stycken ståbord med rund bordsskiva i plast.

0920-10 000
0920-10 000
0920-25 55 55
0920-66 66 66

Klappstolar, aluminium med blå tygsits
1000 stolar finns att ställa ut i samband med arrangemang.

HOTELL
I Luleå centrum finns flertalet hotell i närhet till Luleå
Energi Arena.
TURISTBYRÅ
Luleå Turistbyrå finns i Kulturens Hus som ligger 200
meter från Luleå Energi Arena mot centrum.
SJUKHUS
Sunderby sjukhus finns 15 kilometer utanför Luleå
efter riksväg 97 mot Boden.
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YTOR I HALLARNA OCH LOKALERNA
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VÅNING 1 - KÄLLARPLAN

VÅNING 2 - ENTRÉPLAN
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VÅNING 3 - RESTAURANGPLAN

VÅNING 4 - TEKNIK & MEDIAPLAN
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SCENTEKNIK I ARENAN

Lingång M2
Rårör 50,8x2,5mm
Maxlast i hela rån
500kg.
150kg punktlast rakt under bärlina
50kg punktlast mellan två bärlinor

I arenan i hall-A som är det stora arenarummet finns
mycket teknik i taket för arrangemang. Se takritningen nedan för information om de trossar, telfrar och
rånrör som finns monterade i taket och manövreras
med fjärrkontroll från golvnivån.

Punktlyftar P1-P4
Fyrkants aluminiumtross
Vardera punktlyft 500kg
LHNKÅNUGÕSEFMBEMBTU

Lingång M1
Boxtross av trekant aluminiumtross
Maxlast i hela trossen 750kg
LHNKÅNUGÕSEFMBEMBTU
250kg punktlast rakt under bärlina
400kg punktlast mellan två bärlinor
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Scen 12x10m

Lingång M1
Boxtross av trekant aluminiumtross
Maxlast i hela trossen 750kg
45kg/m jämt fördelad last
250kg punktlast rakt under bärlina
400kg punktlast mellan två bärlinor
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Punktlyftar P1-P4
Fyrkants aluminiumtross
Vardera punktlyft 500kg
85kg/m jämt fördelad last
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Lingång M2
Rårör 50,8x2,5mm
Maxlast i hela rån
500kg.
150kg punktlast rakt under bärlina
50kg punktlast mellan två bärlinor
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SCENMEKANIK
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EURO TEATERTEKNIK AB

EURO TEATERTEKNIK AB

018-108700
www.euroteaterteknik.se

018-108700
www.euroteaterteknik.se

018-108700
www.euroteaterteknik.se

MAX LAST

MAX LAST

PÅ LINGÅNG

PÅ TROSSLINGÅNG

PUNKTLYFTAR/TROSS
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M1

45kg/m 250kg
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HELA TROSSEN
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Tillåten punktlast mitt under bärlina B får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.
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EURO TEATERTEKNIK AB

MAX LAST
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MELLAN TVÅ
BÄRLINOR
Punktlast eller
utbredd last

400kg

Tillåten punktlast mitt under bärlina B får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.
Bilden är illustrativ, antal bärlinor kan variera

NR
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M2

500kg

HELA RÅN

B

RAKT UNDER
BÄRLINA
Punktlast

150kg

C

MELLAN TVÅ
BÄRLINOR
Punktlast eller
utbredd last

50kg

D

LAST PÅ
YTTERÄNDA
Utan
instickspipa

25kg

D
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Tillåten punktlast mitt under bärlina B får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.
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HELA TROSSEN

B

RAKT UNDER
BÄRLINA
Punktlast

P1-P4 85kg/m 500kg

C

MELLAN TVÅ
BÄRLINOR
Punktlast eller
utbredd last

450kg

D

LAST PÅ
YTTERÄNDA

25kg

RASTER ÖVER ARENAN

Varje ruta i rastret är 1 m2 i

IKONER - ARENASERVICE
16 16 amp elcentral

BS Brandsläckare

LJ Ljud (microfon)

32 32 amp elcentral

GS Golvstående spegel

PK Papperskorg

ST Stol, blå klappstol med svart ram

SS Skarvsladd med två uttag

TH Takhängning

SB Ståbord 700 ø

IT Fast anslutning nätverk

KD Kabeldragning

m2 i verkligheten på arenan.
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Fällbord trä 1800 x 800 mm

B6

Fällbord trä 1800 x 800 mm med 6 stolar

SCEN

Scen upp till max 12 x 10 meter
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Fakta och grafisk form: Pär Johansson, Fritidsförvaltningen Luleå kommun

