
Sparbanken
Lidköping

Arena

1000 möjligheter  
365 dagar om året

Sportarrangemang eller 
en scenshow  med stor 
publik – vi  har musklerna 
att lösa ditt evenemang. 

Sparbanken
Lidköping

Arena

Sparbanken Lidköping Arena ägs  
och driftas av Lidköpings kommun

Kontakta  
Evenemangsansvarig  

Andrea Johansson   
Telefon: 0510-306 282 

andrea.Johansson@lackokinnekulle.se

För mer information  
sparbankenlidkopingarena.se



Välkommen till Sparbanken Lidköping Arena – en flexi-
bel mötesplats med ett universum av möjligheter. Den 
drygt 7 700 kvadratmeter stora arenan är till måttet en 
av Sveriges och Nordens största evenemangsarenor 
som passar lika väl för ishockey och handboll som för 
konserter och mässor.

I Sparbanken Lidköpings Arena har du möjlighet att 
forma ditt evenemang – vare sig det handlar om sport, 
musik, kultur eller mässor – och få en skräddarsydd 
lösning för maximal framgång. 

Möjligheterna är oändliga.

Vi ser fram emot att höra av dig!

VÄGEN TILL ETT  
LYCKAT ARRANGEMANG

Självklart finns vi på plats för att hjälpa dig hela vägen 
fram till ett lyckat arrangemang. Vi har ett  engagerat 
team med bred erfarenhet av de mest skiftande event, 
konferenser och arrangemang – stora som små.  
Vårt team stöttar från idé till genomförande och med 
vårt breda kontaktnät gör det enkelt att hjälpa dig 
med alla de frågor som behöver ha en lösning – från 
mat till personalkrävande tillställningar eller kreativa 
 speciallösningar. 

EN FLEXIBEL
MÖTESPLATS

KONFERENS

RESTAURANG

BANDY

SHOW
MÄSSA

KONSERT

MELODIFESTIVAL

MOTORCROSS

TENNIS



IDROTT

MÄSSOR

SHOW MED  
SITTNING

I Sparbanken Lidköpings Arena är möjlig-
heterna oändliga! Här ryms exempelvis lite 
drygt fyra ishockeyplaner under ett och 
samma tak. Om du inte hellre vill ha sju 
handbollsplaner eller en fotbollsplan för 
internationella matcher. Vill du hellre duka 
upp för 3000 sittande julbordsgäster, ha en 
mässa, spela innebandy eller rigga för en 
motorshow går det också bra. 

Takhöjden till balkarna inne i arenan är 
12,5 meter vilket gör att den uppfyller 
 kraven för de allra flesta inomhusidrotter.  
Vi arbetar med flexibla läktarlösningar för 
alla evenemang vilket innebär att vi kan 
växla upp från 4 250 åskådarplatser till  
12 500 vid exempelvis en konsert. I direkt 
anslutning ytterligare drygt 6 000 kvm 
idrottslokaler som kan kombineras med 
arenan. 

12 440 KVM AV
MÖJLIGHETER

KONSERT



TEKNISK
SPECIFIKATION

LOKALAREALER 

Byggnadsyta  12.440 kvm

BTA  ca 17.000 kvm

Spelyta  65 x 105 meter

Konstfrusen isyta  67 x 113 meter  
  (7.571 kvm) 
-Tre separata sektioner om ca 2 000 kvm/styck

Takhöjd under balk  12,5 meter

Takbalkar 16 st.   Längd 85,4 meter 
  Vikt ca 29 ton/st.

Entréhalls yta  1.000 kvm

Loger  4 st.

Konferensrum  5 st.

Mingelytor  3 st.

PUBLIKKAPACITET

Bandy (publikrekord 5 329)  4 250 pers.

Konsert m.m. (publik på parkett)  12 500 pers. 
(enligt generell brandklassning)

Läktarplatser för rullstolsburna  20 st.

Restaurang  ca 200 pers.

ÖVRIGA FUNKTIONER

Kontorslokaler (kansli och drift)   ca 300 kvm

Kiosker  4 st.

Omklädningsrum  9 st.

Domarrum  3 st.

Hissar  3 st.

MARIESTAD

VÄNERSBORG

TROLLHÄTTAN

SKÖVDE

VARA

SPARBANKEN 
LIDKÖPING

ARENA

PUBLIKT UPPTAGNINGSOMRÅDE 
& MARKNADSFÖRING

Vårt upptagningsområde är stort. Inom en timmes 
bilfärd ryms cirka 1,75 miljoner människor! 

Att förlägga sitt arrangemang på Sparbanken 
 Lidköping Arena innebär också att du får hjälp med 
marknads föringen. Genom samarbete med Lidköpings 
 kommun och Destination Läckö-Kinnekulle har du som 
 arrangör exempelvis möjlighet att synas i Västsveriges 
 evenemangskalender. En digital evenemangskalendern 
som täcker hela Västsverige. Vi marknadsför också alla  
evenemang som sker i arenan på hemsidan, via sociala 
medier och på infartstavlor till Lidköpings kommun. 


