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Studieobjekt

Studieområden

Lokaliseringsstudie

I följande kapitel kommer en förenklad lokaliseringsstudie att
redovisas. Syftet med detta är att analysera och konkretisera
diskussionerna om en arenas optimala lokalisering i staden.
Lokaliseringsstudien är något förenklad i det avseendet att vissa
delar av en fullständig lokaliseringsbedömning utelämnas. Bland
annat kommer det inte att utföras någon samhällsekonomisk
bedömning av de olika lokaliseringsalternativen. Som påpekats
tidigare är samhällsekonomisk bedömning ett mycket kompli-
cerat och tidödande arbete vilket jag varken har haft tid, resurser
eller kompetens att göra. Vidare kommer inte något nollalternativ
att redovisas. Ett nollalternativs syfte är att användas som
underlag vid samhällsekonomiska bedömningar och miljö-
konsekvensbedömningar, för att finna om projektets fördelar
överväger projektets nackdelar. I detta exempel utgår jag från att
en arena skall byggas och att målet således är att finna den nya
arenans optimala lokalisering.

Som studieobjekt har jag valt en arena med 25 000 åskådarplatser
i stockholmsområdet, med den primära funktionen fotboll.
Orsaken till valet är att en liknande arena i dagsläget är aktuell. I
de fall lokaliseringen ger möjlighet till sekundära funktioner
kommer även dessa att behandlas. Jag kommer även att se till
möjligheten att tillfälligt utöka antalet åskådarplatser, vilket är
nödvändigt om arenan skall kunna användas för stora idrotts-
evenemang som exempelvis världsmästerskap, europa-
mästerskap eller olympiska spel. Genom att dimensionera arenan
för det ”normala” antalet besökare, med möjlighet till tillfälliga
kapacitetsökningar, kan arenan användas mer frekvent84  och man
slipper problem med en överstor publikkapacitet och minskad
intimitet som är vanligt i äldre arenor.85

Som studieområden har jag valt fyra alternativa lokaliseringar i
Stockholm, nämligen Akalla, Johanneshov, Kristineberg och
Älvsjö. Att just dessa områden har blivit utvalda beror delvis på
att alla fyra områdena är eller nyligen har varit aktuella för en
arena med liknande storlek som studieobjektet, delvis på att
studieområdena markant skiljer sig från varandra vad det gäller
areal och lokalisering i staden. Min förhoppning är att jag tack
vare de studieobjektens skilda förutsättningar skall få möjlighet
att behandla ett stort antal lokaliseringsfrågor och problem.86

Inledning

Bild 23, Skala 1:100 000
De fyra studieområdena
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Förutsättningar

I detta avsnitt beskrivs exempelarenans målgrupp och önskade
funktioner. Vidare behandlas vilka krav som ställs på studie-
områdena för att önskade funktioner skall uppnås, det vill säga
förutsättningarna (bedömningskriterierna) för exempelstudien.

Målgrupp

Arenan skall i första hand att tjäna som hemmaplan för ett
allsvenskt fotbollslag i Stockholmsregionen, både för nationella
och internationella matcher. Besökarna till dessa evenemang
förväntas komma främst från Stockholmsregionen. Arenan skall
vidare vara möjlig att använda för övrig internationell fotboll,
rockkonserter och stora publika möten, till vilka besökarna
förväntas komma från hela mellansverige, med en tonvikt på
Storstockholmsregionen.

Arenans funktioner

Arenans primära funktion är att vara spelplats för fotboll med
plats för 25 000 åskådare. För att kunna göra en så korrekt studie
som möjligt behöver jag få en uppfattning om hur stor yta en
sådan anläggning kräver. Detta är dock en mycket komplicerad
fråga att besvara, eftersom den beror på hur arkitekten väljer att
organisera och utforma arenans olika fysiska funktioner. Genom
att sammanställa de olika funktionernas minsta yta kan man i
alla fall få en ungerfärlig uppfattning om hur stort arenaområdet
måste vara.

En första fysisk funktion är naturligtvis spelplanen. För att
arenan skall kunna användas för internationella matcher skall
spelplanen med tillhörande ytor för spelarbås, uppvärmning och
fotografer minst mäta 120 x 80 meter (9 600 m²).87

Vidare krävs läktarutrymme för 25 000 åskådare. Till en normal
sittplats beräknas i detta exempel 0,5 m², vilket ger 12 250 m².
Denna siffra måste sedan justeras med det antal åskådarplatser
för media, rörelsehindrade och så kallade VIP-platser som
önskas. I detta exempel beräknas 125 platser för rörelse-

hindrade88 , 300 VIP-platser89  och 50 platser för mediabevakning,
vilka sammantaget uppskattas ge ett yttillskott på 2 225 m².
Därutöver krävs utrymmen för gångar och trappor vilka brukar
beräknas med en schablon som uppgår till 20 % av övriga
läktarutrymmen.90  Sammanlagt skulle läktarytan därmed utgöra
ca 17 400 m².

I arenan behövs vidare toaletter, butiker, restauranger och
foajéutrymmen för besökarna. Dessa utrymmen varierar mycket i
storlek mellan olika arenor. De enda av dessa ytor som det finns
bestämmelser för är antalet toaletter, vilket finns angivet i UEFA-
manualen. Dessa bör för en arena med 25 000 åskådarplatser
uppgå till 125 herrtoaletter, 125 damtoaletter och 200 pissoar-
platser, vilket ger en toalettyta på ca 2 200 m². Den övriga ytan,
som brukar sammanfattas som foajéyta, kan beräknas med en
schablon av 0,7 - 1,5 m² per åskådare, varav ett högre tal är att
rekommendera om inte arenan skall kännas trång och ogäst-
vänlig.91  I denna studie används måttet 1 m² per åskådare, det vill
säga ett relativt lågt tal, vilket tillsammans med toalettytan ger en
sammanlagd yta på 27 200 m².

Förutom dessa utrymmen krävs det även omklädningsrum för
spelare och domare, utrymmen för funktionärer, media, press-
konferens, sjukvård, tekniskt kontrollrum, speakerrum mm.
Dessa ytor uppskattas i studien till 2 000 m².

Vidare behövs det utrymmen för arenans skötsel och passager för
nödvändiga transporter mellan arenans inre och yttre. Dessa
uppskattas till ca 1 000 m². Om arenan även skall tjäna andra
syften92  ökar förrådsutrymmenas storlek avsevärt. Dessa utrym-
men kan med fördel placeras under arenan.

Jag bedömer att alla dessa funktioner och ytor blir svåra att
inrymma på en mindre yta än 27 500 m². Denna uppskattning är
relativt lågt räknad och kräver att både arenans foajé- och
läktarutrymmen utformas i 2 våningar och att källarutrymmen
utnyttjas för förvaring, omklädning, parkering m.m. Som exempel
på denna yta kan nämnas en rektangulär arena på 185 x 150 och
en elliptisk arena med största mått 185 x 175, vilket kan jämföras
med Nya Ullevi (250x135), Råsunda (180x145) och Söderstadion
(160x120).

Därutöver bör det finnas en zon på minst 10 - 15 meter mellan
arenan och den yttre inhägnaden för gångtransporter, sid-
aktiviteter och säker utrymning av arenan.

På en arena av den här storleken är det nödvändigt att i varje
enskilt fall undersöka parkeringsbehovet. Behovet beror av läget i
staden, målgruppen och tillgängligheten till alternativa trafikslag
jämte biltrafik. För att ställa frågan i relation till något kan man
jämföra med parkeringsplatsbehovet vid mindre idrottsanlägg-
ningar. Stockholm stads riktvärden för sportanläggningar är 15 -
20 bilplatser per 100 åskådare,93  vilket skulle innebära 3 750 –
5 000 bilplatser för en arena med 25 000 åskådarplatser. Om man
omsätter dessa antal i areal så motsvarar det ca 85 000 – 110 000
m² för markparkering och 100 000 – 135 000 m² för garage-
parkering. Ett så stort antal parkeringsplatser bedömer jag dock
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rimligt endast om arenan ligger mycket perifert och långt ifrån
kollektivtrafik med hög kapacitet. Som jämförelse kan nämnas att
det för Globen bedömdes vara tillräckligt med 10 bilplatser per
100 åskådare.94  En sådan dimensionering skulle i detta exempel
innebära 2500 bilplatser och ca 55 000 – 70 000 m².95  Utöver
parkering för bilar krävs det även parkeringsplatser för bussar.
Ledande planerare96  inom området rekommenderar 1 bussplats
per 240 åskådare, vilket i detta fall skulle innebära ca 100 buss-
platser eller 6000 m². All denna parkering bör ligga inom en radie
av 500 meter från arenan, absolut maximalt 1500 meter från
arenan.

Vidare är det en fördel om arenan ligger i närhet till ytor som kan
användas för deltagar- och mediabyar. Betydelsen av sådana ytor
har diskuterats i ett tidigare kapitel. Dessa är kan vara möjliga att
integrera i de eventuella markparkeringar som området rymmer.

Stockholm 2002

Om man har följt med i mediadebatten det senaste året är det
naturligt att koppla min frågeställning till diskussionen om nya
fotbollsarenor för Djurgården, Hammarby eller en arena för de
båda klubbarna tillsammans.97  Samhällsekonomiskt är det
nämligen en stor fördel att två eller flera klubbar samsas om en
arena, eftersom det leder till att arenan utnyttjas mer effektivt.
Idén att två eller flera föreningar delar en arena har blivit vida
rekommenderat, bland annat i flera rapporter.98  Försök att
förverkliga dessa idéer har gjorts i bland annat Storbritannien.
Som exempel kan nämnas ett försök av Arsenal och Tottenham
under 1978. Detta och andra försök i Storbritannien har dock
aldrig kunnat förverkligas på grund av kraftiga protester från
föreningarnas fans.99  Det är mycket troligt att ett förslag på en
gemensam arena för Djurgårdens och Hammarbys fotbollslag
även det skulle mötas med starka protester från de olika
klubbarnas supportergrupper. Särskilt som Hammarby av
tradition har starka geografiska band till södra Stockholm,
medan Djurgården är lika starkt knuten till norra Stockholm,
vilket innebär att lokaliseringsvalet av den nya arenan skulle bli
mycket känsloladdat.

Det finns dock exempel på internationella storklubbar som delar
arena, bland annat i Italien där AS Roma och SS Lazio samsas på
Olympico i Rom och AC Milan och Internazionale som samsas på
San Siro i Milano. Även i Sverige finns det exempel på stora
idrottsklubbar som samsas om samma arena. I Göteborg spelar
alla de allsvenska fotbollslagen100 på Gamla Ullevi och i Stock-
holm spelar både Djurgårdens och AIK:s ishockeylag i Globen.

Problematiken kring delade idrottsarenor och idrotts-
supportrarnas oftast starka geografiska tillhörighet kommer inte
djupare att behandlas i denna studie. Frågan kommer dock
kortfattat att kommenteras i redovisningen av de olika
lokaliseringsexemplen.
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Gångväg vid studieområdet

Presentation av studieområdet /
områdets förutsättningar

Tillgänglighet

Positiva omlandseffekter

Akalla

Studieområdet ”Akalla” är beläget i Stockholms nordligaste
stadsdel, Kista. Studieområdet gränsar i väster till Järfälla
kommun och Barkarby flygplats, i norr till friluftsområdet Hansta,
i öster till Akalla industriområde, Europaväg 4 och Sollentuna
kommun och i söder till bostadsområdet Akalla. Det idag
obebyggda området avgränsas i nordväst av Hanstavägen, i öster
av Vandagatan och i söder av Finlandsgatan och omfattar cirka 65
000 m².

Studieområdet ligger mycket perifert i Stockholm vilket medför att
en stor del av arenans potentiella besökare får en lång väg att
resa till arenan. Därför är det troligt att de flesta av arenans
besökare kommer att resa till och ifrån arenan med bil eller med
kollektivtrafik. Andelen gående och cyklande besökare bedöms
som relativt liten.

Trots det stora avståndet till Stockholms centrum bedöms
tillgängligheten för bilister som mycket god. Detta på grund av
den direkta närheten till Europaväg 4 och 18. Om den planerade
”Förbifart Stockholm”101   byggs skulle kapaciteten höjas ytterli-
gare. Anläggande av ett tillräckligt antal parkeringsplatser i
arenans närhet bedöms som möjligt.

Tillgängligheten för kollektivt åkande är något sämre. Det finns
idag en tunnelbanestation i Akalla, men denna ligger cirka 300-
400 meter från studieområdet. Förutom tunnelbanan kommer den
planerade tvärspårvägen med stor sannolikhet att angöra
stadsdelen. Vilken sträckning tvärspårvägen kommer att få och
vilka stationslägen som blir aktuella är i dagsläget inte beslutat.
Det finns dock en möjlighet att spårvägen kommer att gå inom
ett rimligt gångavstånd från studieområdet.

Studieområdet är idag möjligt att angöra för gående och cyklister
från de närliggande bostadsområdena. Det stora antalet vägar
runt området kommer dock, särskilt vid evenemangstillfällen då
mycket trafik alstras, att bilda barriärer kring området. Vid en
lokalisering av en arena i Akalla behöver därför gång- och
cykeltillgängligheten ses över och betydande förbättringar att
göras.

Barkarby flygplats i Järfälla kommun används idag för sportflyg
och kan möjligtvis användas för enstaka transporter till och ifrån
arenan. Det är dock troligt att flygplatsområdet i framtiden
kommer att omvandlas till bostäder och arbetsplatser. För
flygande besökare finns relativt goda förbindelser med Arlanda
flygplats.

En lokalisering av den studerade arenan i Akalla kan medföra
positiva sociala effekter. Dels kan arenan tjäna som symbol för en
vitalisering av det idag problemtyngda bostadsområdet, dels kan
den tjäna som en symbol för idrottande ungdomar, inte bara i
närliggande bostadsområdena Akalla, Husby och Kista, utan
även i andra delar av norra Stockholm. Vidare kan en etablering i
Akalla tjäna som en hälsosam motvikt till det tydliga fokus som
idag riktas till stadsdelens södra delar och Kista Science City.

I direkt anslutning till studieområdet ligger Akalla bostads-
område. Det är mycket troligt att en arena skulle medföra
störning för de närboende. Störningen skulle kunna ske i form av
buller, ljus och lukter från arenan och buller från den ökade
trafiken. Kollektivt åkande skulle dessutom behöva gå genom
bostadsområdet för att ta sig mellan arenan och Akalla tunnel-
banestation, vilket kan innebära en stor olägenhet för de boende.

Negativa omlandseffekter

Bild 27, Skala 1:5000
Studieområde Akalla
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Stadsbild

Säkerhet

Miljö

Bild 30
Fasad på nybyggda studentbostäder i Kista

Bild 29
Kista Science Tower

Bild 31
Akalla boststadsområsde

En ny arena kommer inte att innebära ett hot mot nuvarande
stadsbild eftersom omgivningen består av antingen mycket
storskalig bostadsbebyggelse eller industribebyggelse. En ny
arena med en tilltalande och gärna utmanande arkitektur kommer
istället att innebära ett lyft för stadsbilden.

Förutsättningarna för en arena med hög säkerhet i Akalla är i
dagsläget dåliga. Den enda möjliga kollektiva anslutningen till
området är idag tunnelbanestationen i Akalla, vilket innebär att
alla besökare, inklusive rivaliserande supportergrupper, tvingas

angöra arenan samma väg. För att höja säkerheten krävs det att
en ytterligare tunnelbanestation anläggs i arenans närhet eller att
en station på den planerade tvärspårvägen byggs i närheten av
studieområdet. På själva ”arenaområdet” finns det dock goda
möjligheter ett utforma en ur säkerhetssynpunkt god arena.

Studieområdets läge, mycket perifert i Stockholm, medför att en
stor del av arenans potentiella besökare troligtvis kommer att resa
till arenan med bil. Detta får negativa konsekvenser för miljön
genom avgasutsläpp från den ökade biltrafiken. Närheten till
Hansta friluftsområde kan dessutom eventuellt medföra viss
störning av friluftsområdets värdefulla och känsliga miljö.
Studieområdet ingår vidare i ett ekologiskt särskilt känsligt
tillrinningsområde. Vid en arenaetablering kommer en stor del av
studieområdet att hårdgöras vilket kan få negativa konsekvenser
för grund- och dagvattenförhållandena.102
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Sammanfattande omdöme

Bild 32

Studieområdet är tillräckligt stort för att rymma en arena av den
storleken som studeras, inklusive nödvändiga parkeringar,
säkerhetsavstånd och andra kompletterande ytor. Området ligger
dock mycket perifert i staden och tillsammans med de idag
relativt dåliga kollektivtrafikförbindelserna innebör detta att
arenan främst kommer att attrahera bilburna besökare. Detta får
negativa miljöeffekter. Det är dock troligt att arenan kommer att
innebära positiva effekter för det närliggande bostadsområdet
både ur social och stadsbildssynpunkt. Läget bedöms dock
alltför perifert för att kunna tjäna som matcharena för Djur-
gårdens och framförallt Hammarbys fotbollslag.
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