
Välkommen till Gävle!



Gavlehovshallen



Gavlehovshallen

En friidrotts- och sportarena. Byggnaden innehåller både 
en friidrottshall, en större sporthall för olika slags idrotter 
samt en mindre träningshall. Sporthallarna är 
dimensionerade för elitverksamhet för de flesta 
inomhussporterna. Utöver detta kan flertalet andra 
evenemang såsom konserter, mässor, utställningar m.m. 
förläggas i den stora sporthallen.
Miljömärkning: Miljöbyggnad Silver.

Kontakt: 
026-178000
bokningen.kof@gavle.se
www.gavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
35 minuters gångväg
5 minuter med bil
10 minuter med busslinje 3



Gavlehovshallen - Alfahallen
• 26x46 meter, huvudlinjerna för innebandy
• Publikplatser 2142
• Publikkapacitet vid konsert ca 3000
• Evenemangsgolv
• Förberett med extra ström, förstärkta balkar i taket, bra 

inlastningsmöjligheter, mörkläggningsmöjligheter, 
trossar och motorer i taket.

• 3st läktare för rullstolsburna
• 25 kvm storbildsskärm

Gavlehovshallen

Gävle city



Gavlehovshallen - Omegahallen
• Friidrottshall med 6st doserade 200 m banor, en 

100/110 m rakbana, stav- och höjdhopp, kastbur för 
kula, slägga + diskus + spjut i nät/duk, 3st 
längd/trestegs gropar och 60 meters bana.

• 500-1000 åskådarplatser
• 30 kvm storbildsskärm
• Mobil läktare kan installeras vid större evenemang
• Fördraget för teknik i golv med ström, nätverk mm. 

Gavlehovshallen

Gävle city



Gavlehovshallen – Novahallen

• 24x44 meter + gymnastikdel
• Läktare för 300 personer
• 1 läktare för rullstolsburna

Gavlehovshallen

Gävle city



Gavlerinken Arena



Gavlerinken Arena

Brynäs IF:s hemmaborg och en av Gävles modernaste 
arenor. Här arrangeras det förutom ishockey även 
konsertevenemang, konferenser, utställningar och mässor.

Åtta konferensrum med plats för upp till 110 personer, 
restaurangkapacitet: 540, bankettkapacitet: 1000, bistro 
med plats för 220 personer, 4 barer, 1 skybar med plats för 
1200 personer

Kontakt: 
026-54 46 81
peter.jensen@brynas.se
ww2.brynas.se/gavlerinken/event/

Till och från arenan från Gävle city:
35 minuters gångväg
5 minuter med bil
10 minuter med busslinje 3



Gavlerinken Arena - Entréhall

• 600 personer i biosittning
• Kan användas till mässhall, konserter, utställningar
• Arenans publikgångar kan adderas vid större 

evenemang

Gavlerinken

Gävle city



Gavlerinken Arena - Isytan

• Konserter, shower, teater
• Publikkapacitet läktare 7.909 åskådare
• Publikkapacitet vid konsert ca 8500 åskådare (Arenan 

har 8400 sittplatser) 

Gavlerinken

Gävle city



Gavlevallen



Gavlevallen

En fotbollsarena i området Gavlehov. Arenan ligger granne 
med både Gavlehovshallen och Gavlerinken.

Kontakt: 
026-178000
bokningen.kof@gavle.se 
www.gavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
35 minuters gångväg
5 minuter med bil
10 minuter med busslinje 3



Gavlevallen

• Publikkapacitet: sittande: 5 000, stående 1 300
• Restaurang med plats för ca 300 gäster, 5 kiosker
• Kommentatorshytter och tv-plattform
• 1 Konferensrum
• Spelyta: 105x68 m konstgräs
• 28 publika toaletter, 32 urinoarer och 

handikapptoaletter
• Storbildsskärm 55 kvadratmeter
• Kan användas till mässor, konserter, utställningar mm

Gavlevallen

Gävle city



Gävle Konserthus



Gävle Konserthus

Huset är beläget i centrala Gävle vid Gavleåns forsar. I 
konserthuset finns förutom salarna konferensutrymmen, 
café, barer och en restaurang, samt en stor entréyta som 
kan agera evenemangsutrymme. Konserter, kongresser, 
konferenser, event, middagar och föreställningar samsas 
med Gävles skönaste utsikt.
Miljömärkning: Svanenmärkt konferensanläggning

Kontakt: 
026-17 29 00
info@gavlekonserthus.se
www.gavlekonserthus.se 

Till och från arenan från Gävle city:
5 minuters gångväg
3 minuter med bil
3 minuter med busslinje 15



Gävle Konserthus – Restaurang/foajé

I restaurangen och foajén finns det utrymme för flera olika 
scenplaceringar, allt utifrån typ av konsert eller 
evenemang.
Kan användas till mässhall, konserter, utställningar

Gävle Konserthus

Gävle city



Gävle Konserthus - konferenslokaler

Gevaliasalen –
• Salen har 800 platser
• Yta scenmått: bredd framkant: 17.4 m, bredd bakkant: 

12.6, djup: 12.4 m

Bo Lindesalen –
• Max 150 platser på lösa stolar
• Flexibel podiescen

Gävle Konserthus

Gävle city



Gasklockorna



Gasklockorna

Gasklockornas industriområde är en nyskapande 
kulturarena i Gävle. 
Lokalerna på Gasklockeområdet kan användas till bland 
annat:
Festivaler, filmproduktioner, teaterföreställningar, 
idrottsarrangemang, opera, mässor, konferenser, dans 
m.m.

Kontakt: 
026-17 97 20
thed.stjerneklev@gavle.se 
www.gasklockornagavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
20 minuters gångväg
5 minuter med bil
7 minuter med busslinje 14



Gasklockorna – Publikspecifikationer

• Lilla Gasklockan: 500 stående eller 250 sittande
• Stora Gasklockan: 800 stående eller 500 sittande
• Lilla retorten: 300 stående/sittande
• Stora retorten: 300 stående/sittande
• Reningshuset/Restaurangen (lokalen är uppdelad i två 

rum): 250 stående/sittande 
• För utomhusfestival/konsert: ca 10 000 beroende på 

scenstorlek och placering av scenområdet

Gasklockorna
Gävle city



Gävle Teater



Gävle Teater

Gävle Teater är en gästspelsscen med stor kapacitet, som 
tar emot gästande artister från hela världen. Det är en 
138-årig traditionsrik byggnad som möter modern 
scenkonst. Utbudet är brett och omväxlande där teater-, 
dans- och musikevenemang avlöser varandra.
Miljömärkning: GreenBuilding

Kontakt: 
026-129820 
info@gavleteater.se 
www.gavleteater.se

Till och från arenan från Gävle city:
5 minuters gångväg
1 minut med bil
1 minut med busslinje 3 och 11



Gävle Teater

Teaterlokal -
• Antal platser 431 
• Scen eller rummets bredd: 18,2 m  
• Scen eller rummets djup: 12,6 m

Restaurang och café -
• 80 sittplatser i Café Amadeus
• cirka 40 i Fattigmanscafét

Gävle Teater

Gävle city



GTK-hallen



GTK-hallen

En tennishall i området Gavlehov. Arenan ligger granne 
med Gavlerinken.

Kontakt: 
026-10 78 70 
gtk@telia.com 
www.gefletk.se

Till och från arenan från Gävle city:
35 minuters gångväg
5 minuter med bil
10 minuter med busslinje 3 



GTK-hallen

• En stor hall lämplig för tex mässor och utställningar. 
Hallen är delad i två men går att hyra i sin helhet.
• Ena sidan ca 2000 kvm
• Andra sidan ca 2600kvm 

• Kioskverksamhet
• Ett konferensrum för ca 16 personer

GTK-hallen

• En stor hall lämplig för tex mässor och utställningar. 
Hallen är delad i två men går att hyra i sin helhet.
• Ena sidan ca 2000 kvm
• Andra sidan ca 2600kvm 

• Kioskverksamhet
• Ett konferensrum för ca 16 personer



Gunder Häggstadion



Gunder Häggstadion

En Friidrottsarena i området Gavlehov. Hägg Stadion ligger 
granne med bland annat Gavlehovshallen, Gavlerinken 
Arena och Gavlevallen.

Kontakt: 
026-178000
bokningen.kof@gavle.se 
www.gavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
35 minuters gångväg
5 minuter med bil
10 minuter med busslinje 3 



Gunder Häggstadion
Arenan  -
• En anrik arena som stått värd för flertalet SM-tävlingar. 
• 2017 byggdes en ny entré och en ny slägg/diskusbur 

monterades. 2018 läggs allvädersbanorna om och ett 
modernt tävlingskansli byggs. 

• 3st läktare varav en under tak. 
• Kioskbyggnad som innehåller enklare omklädningsrum, 

tävlingskansli och handikapptoalett. 
• Kommentatorshytter och tv-plattform

Gunder Häggstadion

Gävle city



Stortorget



Stortorget

Detta torg mitt i Gävle city är perfekt för arrangemang 
såsom marknader, mässor eller uppträdanden.
Här har arrangerats konserter, stadsfest, matmarknad, 
uteservering, torghandel och andra evenemang .

Kontakt: 
026-178000
nag@gavle.se 
www.visitgavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
0 minuters gångväg
0 minuter med bil
Alla busslinjer som trafikerar centrala Gävle utgår från 
området kring Stortorget



Stortorget

Publikkapacitet –
• upp till 10 000 åskådare

Faciliteter -
• El
• Vatten
• Belysning

Stortorget

Gävle city



Slottstorget



Slottstorget

Slottstorget är inte så mycket ett torg som ett öppet 
område med en park med en allmän parkeringsplats och 
en gräsbevuxen större yta och kulle där Gävlebocken står 
varje december.
Här har arrangerats konserter, stadsfest, matmarknad, 
uteservering, och andra evenemang  

Kontakt: 
026-178000
nag@gavle.se 
wwww.visitgavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
1 minuters gångväg
1 minuter med bil
Alla busslinjer som trafikerar centrala Gävle utgår 
från området kring Slottstorget



Slottstorget

Publikkapacitet –
• upp till 20 000 åskådare

Faciliteter -
• El
• Vatten
• Belysning

Slottstorget

Gävle city



Rådhustorget



Rådhustorget

Detta torg mitt i Gävle city är perfekt för arrangemang 
såsom marknader, mässor eller framträdanden.
Här har arrangerats konserter, matmarknad, uteservering, 
torghandel och andra evenemang .
Torget är ca 1400 kvm och har eltillgång.

Kontakt: 
026-178000
nag@gavle.se 
www.gavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
0 minuters gångväg
0 minuter med bil
Alla busslinjer som trafikerar centrala Gävle utgår från 
området kring Stortorget



Boulognerskogen



Boulognerskogen

Detta parkområde mitt i Gävle består av ett skulpterat 
parklandskap med både öppna gräsytor, trädgrupper och 
olika vattenmiljöer. Här finns också ett kafé med en 
utomhusscen, en dansbana, en lekpark, en minigolfbana, 
stadsbad, beachvollebollplan samt uthyrning av 
trampbåtar.

Här har arrangerats cirkus, utomhuskonserter, 
teaterföreställningar, löplopp, festivaler, tillställningar 
såsom Nationaldagsfiranden, marknader m.m.

Kontakt: 
026-178000
nag@gavle.se 
www.gavle.se

Till och från arenan från Gävle city:
5 minuters gångväg
2 minuter med bil



Boulognerskogen

Publikkapacitet –
• Upp till 10 000 åskådare eller mer beroende på val av 

plats

Faciliteter -
• El
• Vatten
• Belysning

Boulognerskogen

Gävle city


