
GRYNING
Sveriges arenor  ser en ny ljus
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Med sina jättelika takbal
kar på plats och läktar
nas betongstommar i 
stort sett färdigbyggda 
så får man definitivt en 

svindlande känsla av hur gigantisk vår 
nya nationalarena för fotboll kommer att 
bli.

Och det är inte utan att man känner sig 
som en världsstjärna när man står på are
naplanen och blickar upp mot den tänkta 
publiken. I bästa fall 65 000 personer!

Inte bara fotboll, utan även evenemang 
och världsartister av rang ska lockas till 
Swedbank Arena och Arenastaden.

Det gäller att se var man sätter ner föt
terna. Förrädiska isfläckar och byggbråte 
täcker marken i det forna industriom
rådet i Solna. För än så länge är det en 
byggarbetsplats. En byggarbetsplats i full 
aktivitet, dock. Sammanlagt 500 personer 
arbetar för fullt med att få första etappen 
av Arenastaden klar till slutet av 2012.

– Vi går nu på det som ska bli parad
gatan mot huvudentrén, berättar Chris
tian Alexandersson, VD för Arenastaden, 

när vi är på väg upp mot det som snart 
ska vara norra Europas största och mest 
 moderna arena.

Och här till höger bygger vi ett av stock
holmsregionens högsta hotell, i direkt an
slutning till arenan.

ARENASTADEN KOMMER sannolikt även 
att innefatta ett jättelikt shoppingcentra 
(Skandinaviens största), kontorsfastig
heter och 2 000 bostäder. Totalt innebär 
det runt 15 000 arbetsplatser och 5 000 
boende i stadsdelen. 

Arenan blir förstås det självklara navet 
i den nya stadsdelen och också det bygg
projekt, tillsammans med hotellet, infra
strukturen och den fastighet dit Vattenfall 
Norden flyttar, som ska stå färdigt först. 
Och som man alltså kommit längst med.

– Upphöjningen du ser är en del av Are
natorget, berättar Christian Alexanders
son vidare.

Arenatorget, som kommer att sträcka 
sig runt hela arenan och som också blir 
entréplanet, kommer att ligga tio meter 
över mark, vilket innebär gott om utrym

Just nu består Swedbank Arena av ett stort stålskelett och cementläktare. När Arenan står klar 2012 kommer det att se ut – och låta – helt annorlunda. 
Det blir den enda arenan i norden som kan arrangera operor.

Tack vare det reglerbara taket och 
den flyttbara scenen  kommer man 
även att kunna anpassa arenan 
efter storleken på evenemanget. 
Det är ju inte alltid det lämpar sig 
med 65 000 läktarplatser.
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men under för bland annat parkeringar 
och busstransporter.

Spelarbussarna kommer att kunna kö
ras ända fram, vilket är fantastiskt ur sä
kerhetssynpunkt.

Att det blev just Solna som valdes till 
forum för Arenastaden och vars arena blir 
hemmaplan för herrlandslaget i fotboll 
har flera förklaringar. 

Den tidigare hemmaplanen, gamla an
rika Råsunda, har vuxit ur sina kläder och 
måste således ersättas. Dagens publikkrav 
på både sport och nöjessidan ser helt an
norlunda ut än då Råsunda byggdes på 
30talet.

Dessutom fanns en massa oexploaterad 
industrimark i Solna, som lämpade sig väl 
för en ny stadsdel med centralt läge.

Eftersom Arenastaden och dess multi
arena ska anpassas till vitt skilda intres
sen, behov och aktiviteter så drivs och 
byggs också projektet av en mängd breda 
organisationer och företag som tillsam
mans ska representera dessa intressen. 

Arenastaden är ett fristående bolag och 
de som står bakom projektet är förutom 
Solna Stad och Svenska Fotbollförbun
det, de båda börsnoterade fastighets och 
byggbolagen Fabege och Peab samt det 
statliga fastighetsbolaget Jernhusen.

ATT DEN NÄRLIGGANDE ”Stockholms
arenan” vid Globen byggs samtidigt som 
Swedbank Arena, är inget som bekymrar 
 Christian Alexandersson nämnvärt. Istäl
let för att betrakta det som konkurrerande 

 verksamhet har han valt att se de båda 
arenorna som komplement till varandra 
och en välbehövlig förstärkning av Stock
holm som sport och eventstad i världs
klass. Tillsammans ska de sätta regionen 
på kartan som ett attraktivt och interna
tionellt konkurrenskraftigt besöksmål. 

Arenan kommer att ha en rekordstor 
(för norra Europa) publikkapacitet på 
upp till 65.000 personer och 50.000 sitt
platser. Detta blir förstås ett av dragplåst
ren, liksom premiumpaketet med 90talet 
loger och 7 000 VIPstolar.

Det stängningsbara taket gör också att 
arenan kommer att kunna användas året 
runt – och för nya aktiviteter, som till ex
empel operor.

– Hittills har de stora operakonserterna 
bara kunnat uppföras i Sydeuropa, men 
nu blir vi alltså först med detta i hela Nor
den, berättar Christian Alexandersson.

– Tack vare det reglerbara taket och 
den flyttbara scenen kommer man även 
att kunna anpassa arenan efter storleken 
på evenemanget. Det är ju inte alltid det 
lämpar sig med 65 000 läktarplatser, po
ängterar Christian Alexandersson:

– Vi bygger en arena för alla storlekar, 
och den skalbarheten gör att det kommer 
kännas fantastiskt oavsett om det är ett 
derby med 20 000 personer i publiken el
ler om det är en fullsatt konsert. Det ska 
aldrig kännas som att det finns tomma 
platser, utan alltid kännas fullt. 

Swedbank Arena tillhör som första 
nordiska arena den så kallade ”femte 

Till vänster: En skissbild på hur det nya shopping- och bostadsområdet kommer att bli. Till höger: Christian Alexandersson, VD för Arenastaden och 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef.

Vi bygger en arena för 
alla storlekar, och den 
skalbarheten gör att 
det kommer kännas 
fantastiskt oavsett om 
det är ett derby med 
20 000 personer i  
publiken eller om det 
är en fullsatt konsert.
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Det byggs arenor i Sverige som ald
rig förr. Över 100 miljarder har 
satsats bara de senaste åren och 

inget tyder på att trenden ska avta.
Tvärtom vill snart sagt varje idrotts

klubb eller kommun ha en egen arena att 
stolt visa upp.

Privata sponsorer och det nya upplevelse
samhället är några av de främsta skälen 
till den enorma boomen.

Ett annat skäl är att många kommuner 
nu står i valet och kvalet inför om man 
ska rusta upp gamla nedslitna idrottshal
lar eller bygga nytt. För nu börjar effekten 
av förra ”arenaboomen” synas ordentligt.

– Alla de idrottshallar som byggdes un
der välfärdseran på 50 och 60talen börjar 
bli rejält slitna, berättar Karin Book, lektor 
i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. 

Dessutom uppfyller de gamla hallarna 
inte dagens behov av storskalighet och 
mångfald. En kombination av fotbollens 
och ishockeyns förvandling till miljardin
dustri och upplevelsesamhällets framväxt 
gör att det i dag finns helt andra krav på 
vad en ”hall” – eller numera arena – måste 
kunna leva upp till. Förutom att kunna ta 
emot betydligt fler besökare än tidigare, 
så måste man också kunna erbjuda annat 
än idrott. I dag utgörs en stor del av are

nornas verksamhet av konserter, mässor 
och andra events.

Kanske är det bredden på verksamheten, 
kanske är det internationell påverkan – eller 
kanske är det allt som byggs runtomkring. 
Hur som helst har de privata finansiärernas 
intressen för arenorna aldrig varit så stort 
som nu. Swedbank Arena och Arenastaden 
är bara ett exempel i raden. Man vill gär
na ha ett finger med i spelet och man vill 
 gärna synas  och för detta är man beredd 
att spendera mångmiljonbelopp.

ARENORNAS ROLL HAR alltså förändrats 
betydligt sedan gamla Råsundatidens da
gar. De har till och med blivit något av 
en katalysator i stadsplaneringen, hävdar 
Karin Book. Arenor med kringliggande 
affärscentrum och hotellkomplex byggs i 
stadsdelar som behöver ett uppsving.

Men vilken betydelse arenorna har för 
kommuner och idrottsklubbar varierar 
utifrån storlek, understryker  Karin Book.

– De mindre eller medelstora arenorna 
drömmer om deltävlingar i Melodifestiva
len och halvstora internationella artister 
och sportevenemang, medan de större 
slåss om världsartisterna – och hoppas 
förstås fortfarande på både sommar och 
vinterOS. n

MILJARD-
ARENOR

Ralf Edström och Ronny Hellström var flitiga 
besökare på Sveriges arenor under 70-talet.

Så här kommer nya Swedbank Arena att se ut under kvällstid när den är upplyst. Det kommer att finnas ett stopp för Arlanda Express och en ny gång-
bro över spårområdet kommer att byggas.

Första generationen
(Råsunda 1937)

Andra generationen
(Nya Ullevi, 1958)

Tredje generationen
(Globen, 1989)

Fjärde generationen
(Wembley Stadium, 2006)

Femte generationen
(Swedbank Arena, 2012)

Runt 1930-talet växte behovet av nya 
större arenor fram i takt med att fot-
bollsmatcher blev alltmer populära. 
Målet med dessa arenor var enbart att 
få in så många besökare som möjligt. 
Standarden i övrigt var inte viktig.

I slutet av 50-talet och början av 60-talet 
kom TV:n in i svenska hem. TV blev en 
umgängesform vilket ledde till att anta-
let besökare på arenorna minskade. För 
att kunna konkurrera tvingades arenor-
na höja sin standard genom att förbättra 
komforten samt erbjuda mat och dryck 
till försäljning. 

Under 70- och 80-talen fick idrottsare-
norna konkurrens av familjeparker som 
Disneyland, Kolmårdens djurpark och 
köpcentrum som attraktiva besöksmål 
för hela familjen. Arenornas utbud bred-
dades och mer multifunktionella arenor 
byggdes. Existerande arenor hade pro-
blem med trängsel och våld utöver att de 
inte var brandsäkra. Särskild vikt lades 
därför vid att göra arenorna mer säkra 
och trygga.

Digital-TV, internet och trådlös kom-
munikation driver utvecklingen framåt 
och påverkar aktiviteterna på arenorna. 
Sport, teknik och publikens upplevelse 
utvecklas tillsammans. Många kommer 
tidigare och stannar längre för att ta del 
i alla kringaktiviteter som erbjuds från 
arrangörer och sponsorer. Sponsring är 
numera allmänt accepterat och en allt 
viktigare kanal för företagen att nå en 
större publik.

Den nya generationens arenor får en 
större betydelse för sin omgivning än 
tidigare arenor. Byggandet av den femte 
generationens arenor används för att 
skapa helt nya städer eller för att vita-
lisera stagnerande äldre områden. En 
ny arena utvecklar näringslivet, boendet 
och infrastrukturen. Kännetecken för 
denna generations arenor är möjligheten 
till stadsförnyelse och positionering av 
hela arenastäder.

Byggboom i Sverige ger investeringar för
över 100 miljarder kronor i arenabyggen.

SÅ BYGGS
ARENOR
GENOM GENERATIONER

ARENOR
I SVERIGE
Ett 30-tal arenor 
har byggts eller 
håller på att 
byggas i Sverige 
på 2000-talet. 
Kostnaderna för 
dessa igger på 
över 100 miljarder 
kronor.
Först ut i arena-
boomen var 
Kinnarps Arena i 
Jönköping 2000, 
tätt följt av Löf-
bergs Lila Arena i 
Karlstad 2001. 
Andra exempel på 
moderna arenor 
är Borås Arena, 
Cloetta Center 
i Linköping och 
Malmö Arena.
Just nu står 
Stockholm i 
centrum för 
arenabyggandet. 
I Solna ersätts 
Råsundastadion 
med hypermo-
derna Swedbank 
Arena och granne 
med Globen 
byggs Hammar-
bys hemmaarena 
Stockholmsare-
nan.

Malmö Arena stod 
klar under 2008.



generationens arenor”. Utmär
kande för dessa är just att 

de ingår som en del i en 
större helhet, det som 
alltså i det här fallet är 

Arenastaden. 
Dessa ”städer i 
staden” gör att 

den här ge
nerationens 

arenor får 
en stör

re betydelse för sin omgivning än tidigare 
arenor. 

Christian Alexandersson är övertygad 
om att Arenastaden kommer att innebära 
ett rejält uppsving för Solna som stads
del, inte bara beroende på själva arenan. 
Shoppingen, restaurangerna och alla nya 
arbetsplatser gör förstås sitt till. Och – 
inte minst läget och den utbyggda infra
strukturen.

– Läget är redan bra, men det ska bli 
lättare att ta sig hit. Därför satsar vi stort 
på broar, pendeltåg och andra kommuna
la förbindelser. Och självklart blir det ett 
stopp för Arlandapendeln här.

Men vad är det då den främsta visionen 
med den nya arenan och Arenastaden?

Christian Alexandersson:
–Att vi ska bli det naturliga valet för tu

rism, nöje och sportevenemang.
Än så länge går bygget enligt planerna 

och förväntningarna är stora hos både led
ning och arrangörer på det första inbokade 
evenemanget förutom landslagsfotbollen, 
nämligen damEM i fotboll 2013. n

Christian Alexandersson, VD för Arenastaden berättar att de satsar stort på kommunikationer till 
det nya området. ”Läget är bra men det ska bli lättare att ta sig hit”, säger han.

Mer information: 08-540 640 48 www.biozone.se

PROBLEM
MED INOMHUS-

MILJÖN?
Biozone ger snabbt resultat. 
Används inom fastighetsförvaltning,
sjukvård, äldreomsorg, skola, 
sanering, på offentliga toaletter,
hotell, restauranger. Finns i många
olika utföranden för både sanering
och kontinuerligt bruk.

• tar bort dåliga lukter i soprum, trapp-
hus och på offentliga toaletter

• tar bort mögelsporer från luft och ytor
• tar bort cigarrettrök
• tar bort skadliga kemikalier från luften
• tar bort bakterier och virus från luft 

och ytor
• enkel installation och billig drift

Vill du prova eller veta mer om itkett?  
Slå oss en signal eller besök www.itkett.se 

JUST NU!
Ditt företags logotyp  

på samtliga mallar i itkett

50% rabatt
jämfört med ord pris

Alla hyreskontrakt du behöver
Med itkett  har du alltid tillgång till alla kontrakt du som fastig-
hetsägare behöver. Direkt från datorn fyller du i de digitala 
kontraktsmallarna och formulären. Du kan t ex sitta hos din 
hyresgäst och skriva ut prydliga och juridiskt riktiga kontrakt. 
Kontrakten kan du spara och använda så ofta du behöver. 

Inga installationer behövs
Allt du behöver är en dator med internetuppkoppling. Inget 
krångel med installation av program. Du registrerat dig på  
itkett.se och väljer ett lösenord. Sedan kan du logga in och  
använda itkettwebb från vilken dator du vill. 

Enkelt och säkert
Genom vårt myntsystem, som fungerar 
ungefär som ett kontantkort, betalar  
du enbart för de kontrakt du skriver ut.  
Dina mynt och sparade data finns  
tryggt och säkert lagrat i systemet. 

Flera smarta funktioner
•  Du kan själv lägga till och ta bort användare.  
•  Lättanvänd spårningsfunktion för skapade dokument.  
•  Statistik över användning av mynt. 
•  Enkelt att sortera dokument i kategorier.

DokumentConcept AB | Rådhusgatan 22 B | 571 31 NÄSSJÖ | Tel 08-411 22 40 

Överallt!

Kontrakt för fastighetsbranschen

www.itkett.se
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Namn: Swedbank Arena
Platser: 65 000 konsertbesökare och 50 000 sittplatser
Evenemang: Landskamper i fotboll, världsartister, de största konser-
terna.
Tak: Stängningsbart.
Invigning: 2012
Handel: Handels- och händelsecentra. 230 butiker, restauranger, 
biografer och caféer. 120 000 kvm shopping.
Boende: Quality Hotel Arenastaden. Ett av stockholmsregionens 
högsta hotell
400 dubbelrum och skybar 90 meter upp. Bankettsal för 2 000 gäster.
Kontor: 260 000 kvm. Cirka 100 företag eller 15 000 arbetsplatser
Bostäder: 2 000 bostäder och hem för 5 000 personer.
Kommunikationer: Nära till E4 och E18 och kommunala förbindelser. 
4 000 parkeringsplatser.

STÄNGBART TAK
PÅ NYA ARENAN

Athena Nordic AB    Box 470    791 16 Falun    
Tel: 023-79 22 00    Fax: 023-79 22 01     
e-post: info@athenanordic.se

www.athenanordic.se

Din partner för  
anpassning och nybyggnation
Athena Nordic utvecklar produkter för ökad tillgänglighet 
i hemmet. Förutom våra heltäckande lösningar för kök, 
kan vi också leverera innovativa lösningar för den övriga 
bostaden.

NYH ET KÖK

Ovan ser du vår diagonallyft för invändigt montage i köks-
överskåp. Nu är det möjligt att nå även den översta hyllan. 

 

Läs mer om oss och våra produkter på vår hemsida  
www.athenanordic.se eller ring oss på 023-79 22 00

NYH ET BADR U M 
Svängbart tvättställ ger 
ökad självständighet och 
bättre nyttjat utrymme.

Ullsättersvägen 1C, 824 34 Hudiksvall 
Tel: 0650 –151 01 • Fax: 0650 –151 02 • Mobil: 070 –677 85 97 

E-post: info@johanspark.se • Hemsida: www.johanspark.se

• Service i världsklass
• Marknadens bästa maskiner
• Serviceverkstad i din närhet
• Bra fi nansieringslösningar
• Garanti på alla maskiner

Välkommen!
Service i världsklass

Ullsättersvägen 1C, 824 34 Hudiksvall Ullsättersvägen 1C, 824 34 Hudiksvall 

• Service i världsklass
• Marknadens bästa maskiner• Marknadens bästa maskiner
• Serviceverkstad i din närhet
• Bra fi nansieringslösningar
• Garanti på alla maskiner

Ullsättersvägen 1C, 824 34 Hudiksvall Ullsättersvägen 1C, 824 34 Hudiksvall 

Smidigaste uppsamlaren
med en otrolig kapacitet! 
Ferrari Turbograss 630/922
En kompakt spakstyrd gräsklippare
som gör maskinen oerhört smidig och
följsam. Klipparen har hydraulisk lyft
av klippaggregatet och hydraulisk
tömning av uppsamlingsbehållaren.

Ferrari Turboloader 
En midjestyrd kompakt och smidig lastmaskin/redskaps-
bärare med bra dragkraft och stor lastförmåga. Förnäm 
   förarmiljö med unik uppsikt över redskapen, eluppvärmd 
       stol och lättmanövrerad joystick. Hytten kan mon-
                   teras av varma sommardagar.

Stark och smidig för 
trånga utrymmen 

Våra kunders bästa val!

Teknova Byggsystem AB 

Box 75 • 592 22  Vadstena • Tel: 0143-292 20 • Fax: 0143-131 50 
info@teknova.se • www.teknova.se

Fönster Ekonomiskt, Komfort- 
 mässigt, Estetiskt 

Balkonger   Plattor, räcken, tak 

Inglasningar  Integrerat system,
 Tillvalsinglasning,  
 Uterum
Vasab Våtrumsprodukter

     


