


IF Elfsborg vill hälsa gästande lags supportrar välkomna till Borås Arena. Nedan följer information och 
kontaktuppgifter som ska underlätta ert besök i Borås. IF Elfsborg har som ambition att alltid ge gästande 
supportrar ett trevligt och serviceinriktat bemötande.

ÄGARE: Borås Arena AB 

INVIGD: 2005

KAPACITET: 16 284

PUBLIKREKORD: 17 083 (Kalmar FF 2005)

BESÖKSADRESS: Skaraborgsvägen 55

Bortasektionen på Knallelandsläktaren är helt under tak och anpassas efter väntat antal gästande 
supportrar. Sektion K är ordinarie bortasektion och gäller för bortaföljen under 1000 personer. Vid 
sektion K finns två spärrar och vid sektion I/J ytterligare två spärrar för inpassering. Insläpp till arenan 
öppnas 60 minuter innan avspark.

Vid bortaföljen där fler än 1000 personer väntas blir istället sektion I och J bortasektion med 1400 
platser. Vid behov kan bortalaget tilldelas hela Knallelandsläktaren med 2400 platser.

IF Elfsborg använder sig av TransTicket. Biljetter i förköp köps via http://elfsborg.ebiljett.nu/

VUXEN ÖVER 18 ÅR: 150 kr 

UNGDOM/PENSIONÄR*: 100 kr 

(Ungdom, upp till 18 år och pensionär är om man är över 65 år).

Ålderskontroll och visitering sker vid inpassering till Arenan. Tänk på att långa köer kan uppstå vid 
inpasseringen, så kom i god tid.

Om bortasektionen inte är slutsåld säljs kvarvarande biljetter i anslutning till entrén till 
Knallelandsläktaren på matchdagen, denna försäljning öppnar 60 minuter före avspark. Går att betala 
med kort och kontant. Det finns uttagsautomat i Knalleland som ligger på cirka 2 minuter gångavstånd 
från arenan.  

SUPPORTERKORT: Visas upp i insläppet och gäller för inpassering. 

HANDIKAPPLATSER: IF Elfsborg tillhandahåller rullstolsplatser för bortasupportrar. Maila i så god tid 
som möjligt biljetter@elfsborg.se för bokning av plats som är på Ålgårdsläktaren.

RESTAURANG BRASSERIET på 
Allégatan 21 i centrala Borås är vana att 
ta emot bortasupportrar. För bokning av 
supporteruppladdning nås de på 033-100136. 
Det tar cirka 15 minuter att promenera ut till 
Borås Arena från Allégatan. 

Vid intresse kan IF Elfsborg förmedla kontakt 
med stor lokal ca. 400 meter från Borås 
Arena som tar in över 1000 personer och har 
utskänkningstillstånd.



BIL: Om du kommer med bil från centrum, kör v 42 mot Trollhättan. Borås Arena ligger mitt i Knalleland 
ca 2 km från citykärnan.  Parkering i Knallelandsområdet på östra sidan om Borås Arena och vid 
djurparken. 

SUPPORTERBUSSAR: På- och avlastning av resenärer sker i anslutning till insläppet på 
Knallelandsläktaren. Vid större bortaföljen byggs det upp ett inpasseringssystem med staket vid insläpp 
som sedan plockas bort under matchens gång. Bussar ställs därefter upp likt på bilden ovan efter 
matchen.  

LOKALTRAFIK: Från centrala Borås går lokalbuss 1 och 3 till Borås Arenas närhet.  

IF Elfsborg tillhandahåller fotoackreditering för bortalagets supportrar. Antal bestäms i samråd med 
bortalagets SLO. Maila namn och vilka supporterförening/grupp man representerar senast tre dagar 
innan match till eric.sjolin@elfsborg.se.  

Ackreditering hämtas ut från tre timmar innan matchstart på IF Elfsborgs kansli och lämnas efter 
matchen vid Borås Arenas reception. 

Knallelandsläktaren i sin helhet är 80 meter bred och 11 meter hög. Läktaren är indelad i tre sektioner 
(I/J/K) med staket emellan där varje sektion är cirka 26 meter bred. Sektion I har 700 stolar som under 
allsvenska matcher räknas som ståplats. Notera att gästande förening faktureras trasiga stolar. 

Räcket framför läktaren är 1.80 meter, bortasupportar är välkomna att hänga banderoller/flaggor 
framför hela bortsektionen. Framför sektion I och J flyttas reklamen vid större bortaföljen fram för att 
tillhandahålla banderollplats. Vi ber då bortasupportrar att respektera den framflyttade reklamen och 
enbart hänga på räcket.      

Vid större tifon där tifo-grupp behöver tillträde till arenan innan öppnandet, meddela detta till IF Elfsborgs 
SLO senast tre dagar innan match. 

SLO  IF ELFSBORG, ERIC SJÖLIN +46 734017718 eric.sjolin@elfsborg.se

SLO IF ELFSBORG, ROGER GRÖNDAHL  + 46 70 5584149

SUPPORTERPOLIS BORÅS, TORBJÖRN EIDERING  +46 722031350


