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Modernisation of a football arena – Örjans Vall 

Keywords: football arena, bleacher stand, Örjans Vall, arena regulations, arena history 

The purpose of this study is to show the technical building requirements for modern arenas in 

Sweden. The study will also create an understanding of how the requirements affect the 

Swedish football arenas which are affected by the regulations valid from 2014. As one of the 

Swedish football arenas there is Örjans Vall located in Halmstad. The aim of this study is to 

develop alternative solutions regarding the technical problems Örjans Vall is facing 2014, 

when the new arena requirements for “Svensk elitfotboll” are taken into use. The solutions are 

meant to be seen as suggestions which can inspire and guide the future planning for the 

modernization of Örjans Vall. 

In order to present a suggestion with technical building solutions the study contains different 

phases. The first phase is an evaluation of the arena requirements and criteria, with focus on 

the technical building requirements, which are of importance when creating solutions for 

Örjans Vall. The second phase is a review of the arena situation in Sweden. The last phase is 

an evaluation of Örjans Vall made towards the previous evaluation of the requirements and 

criteria as the basis. 

The evaluation of Örjans Vall shows which technical building defects the football arena have. 

A rebuild and expansion of Örjans Vall is essential and needs to take place before 2014 unless 

an exemption is issued. When all the parts in a complete suggestion should be considered 

follows a discussion where each area is treated separately. All areas will then form the basis 

of a complete suggestion for how a future Örjans Vall could be designed. The basis for the 

discussions are simple solutions were practical suggestions are presented. In the areas where a 

simple solution does not exist, other arenas in Sweden will be considered to inspire the 

proposal. 

The solutions include the defects in different areas but also renovations and extensions of the 

bleachers where the main defects are shown. The report presents four alternative renovations 

and extensions of the bleachers where an overall proposal is developed to meet the spectator 

interests. 
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Författare 
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Daniel Isaksson 

Titel 

Modernisering av en fotbollsarena – Örjans Vall 

Nyckelord: fotbollsarena, läktare, Örjans Vall, arenaföreskrifter, arena historia 

Syftet med denna studie är att påvisa de byggtekniska krav som ställs på moderna arenor i 

Sverige. Studien ska också skapa en förståelse för hur kraven påverkar de fotbollsarenor vilka 

innefattas av de föreskrifter som gäller fr.o.m. 2014. Som en del av de fotbollsarenor i Sverige 

som omfattas av kraven finns Örjans Vall i Halmstad. Målet med denna studie är att ta fram 

förlag på olika lösningar till de byggtekniska problem Örjans Vall står inför när de nya 

arenakraven, för Svensk elitfotboll, träder i kraft 2014. Lösningarna ses som förslag vilka kan 

inspirera och vägleda vid den kommande projekteringen för moderniseringen av Örjans Vall. 

För att lägga fram ett förslag med byggtekniska lösningar innefattade studien olika 

delmoment. Utvärdering av arenakrav och kriterier, med inriktning på de byggtekniska kraven 

som har betydelse vid utvärderingen av lösningar för Örjans Vall. En granskning av 

arenasituationen i Sverige och Allsvenskan har gjorts, där situationen idag och framtidsplaner 

redovisats. Sedan har en utredning av Örjans Vall på plats utförts, för att komplettera den 

tidigare utförda utvärderingen mot krav och kriterier.  

Utvärderingen av Örjans Vall visar vilka byggtekniska brister som fotbollsarenan har. En om- 

och tillbyggnad av Örjans Vall är nödvändig och måste ske innan 2014 om inte dispens 

utfärdas. Då alla delar måste beaktas och behandlas i ett helhetsförslag följer en diskussion 

där varje område behandlas var för sig. Alla områden kommer sedan ligga till grund för ett 

helhetsförslag på hur ett framtida Örjans Vall skulle kunna utformas. Till grund för 

diskussionerna ligger enkla lösningar där praktiska förslag lyfts fram. I de områden där en 

enkel lösning inte anses finnas kommer övriga arena Sverige att beaktas för att lyfta fram 

förslag.   

Lösningarna omfattar de utrymmesbrister som fanns men även om-och tillbyggnader av 

läktare där de största bristerna finns.  Rapporten uppvisar fyra alternativa om- och 

tillbyggnader av läktare där även ett helhetsförslag är utarbetat för att tillgodose 

åskådarintresset. 

 

 

 



 

 

 

Förord 
Denna rapport skrevs under vårterminen 2012 vid Högskolan i Halmstad som en del av 

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik med inriktning mot konstruktion och projektering.  

Särskilda tack riktas till: Christer Knutsson (Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad Kommun), 

Bengt Larsson (Halmstad Högskola), Mikael Gardestrand-Bengtsson (Teknik- och 

fritidsförvaltningen, Halmstad Kommun), Peter Wallenius (Fastighetskontoret, Halmstad 

Kommun), Ulf Schriever-Abeln (Tengbom), Raul Björk (Svenska Fotbollsförbundet), Jonas 

Eidergård (Teknik och Fritidsförvaltningen, Halmstad Kommun). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges fotbollsarenor bevistas årligen av flera miljoner människor i ett yrkesmässigt- eller 

underhållande syfte. Därför omfattas dessa offentliga platser av krav från alla dess 

intressenter, så som förbund, kommuner och klubbarna.  

SvFF*
 
och UEFA** är de förbund som ansvarar för att utforma krav och kriterier som 

fotbollsarenorna, inom svensk elitfotboll, ska uppfylla. Svensk elitfotboll innefattar lagen i 

divisionerna Allsvenskan, Superettan samt Damallsvenskan. Arenakraven från SvFF gäller för 

spel på nationell nivå. UEFA:s arenakriterier berör de lag som spelar i de europeiska cuperna 

samt landslagsspel på internationell nivå.  

Under året 2008 offentliggjorde SvFF att vid säsongsstarten 2014 ska arenorna där serie- och 

cupmatcher spelas uppfylla nya krav och kriterier mycket högre än de som var gällande vid 

dåvarande tidpunkt. Beskedet om deadlinen för kraven lämnades i god tid för att ge de 

berörda klubbarna, kommunerna och dess investerare en chans att planera för förändringar.
1
  

Till följd av de nya kraven har flera klubbar planerat nya arenor och ombyggnader under de 

senaste säsongerna. Bland de nya arenorna ses stora byggprojekt som Swedbank Stadion 

(Malmö FF), Swedbank Arena (AIK), Guldfågeln Arena (Kalmar FF) och Gamla Ullevi (IFK 

Göteborg, GAIS, Örgryte IS). Ombyggnader har gjorts av bl.a. Behrn Arena (Örebro SK) och 

Strandvallen (Mjällby AIF).
2
  

Halmstad BK spelar under kommande säsong 2012 i Superettan och därav omfattas deras 

fotbollsarena av kraven från SvFF. Arenan som Halmstad BK spelar sina hemmamatcher på 

är Örjans Vall och måste därför uppfylla kraven. Örjans Vall står även plats för IS Halmias 

hemmamatcher, klubben har spelat 55 säsonger i svensk elitfotboll och spelar för närvarande i 

division 2. Ett scenario är då att arenan står plats för två elitfotbolls klubbar år 2014, när 

kraven ska uppfyllas, eller senare. Arenan ägs av Halmstad Kommun och hyrs av klubbarna 

Halmstads BK och IS Halmia för att de ska få tillgång till Örjans Vall med tillhörande 

anläggningar.
3
 

Örjans Vall kommer, då arenakraven från SvFF för elitfotboll till säsongen 2014 förändras, 

inte att uppfylla delar av kraven. Det största kravet som ställs är att maximalt 20 % av 

åskådarkapaciteten får utnyttjas som ståplats. Dessa 20 % måste även kunna användas som 

sittplatser. I dagsläget har Örjans Vall en publikkapacitet på 15500 personer varav ca 12000 

då är stående. Det kommer även ställas krav bl.a. på VIP utrymmen, så kallade hospitality 

ytor på 400 m
2
 samt arbetsrum för mediarepresentanter på 150 m

2
.
4
 

Detta innebär att en ombyggnation av Örjans Vall är nödvändig för att det ska få spelas 

elitfotboll i Halmstad. Staden som varit hemmaplan för ett svenskt elitfotbollslag under lång 

tid skulle då vara utan elitfotboll för första gången på 53 år. Halmstads BK som också har 

*Svenska Fotbollsförbundet 

**Union of European Football Associations 
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historia i europeiska cuperna under 2000-talet har över ett längre perspektiv även potential att 

spela där igen och därför kan ytterligare arenakriterier från UEFA bli aktuella.
5,6

 

Örjans Vall invigdes under 1922 och dess nuvarande huvudläktare byggdes 1972 som 1987 

kompletterades med den västra sittplatsläktaren. Arenan som är en produkt från 

mellankrigstiden anses väldigt omodern jämtemot motsvarande arenor i Sverige. De gamla 

läktarna ses inte som komfortabla utrymmen och ståplatsläktarna ses som väldigt åderstigna.
8
  

1.2 Problemformulering  

De föreskrifter som är framtagna för att träda i kraft 2014 är utformade för att förändra 

arenasituationen i Sverige. En situation som är under stor förändring 2012. Örjans Vall är en 

produkt av mellankrigstiden och är byggd i många olika omgångar för att tillgodose krav som 

uppkommit. Inför 2014 har inga om- eller nybyggnationer gjorts och arenan står inför en stor 

förändring för att hålla Allsvensk standard till säsongen 2014. Arenan bör vara anpassad till 

arenakategori 3 under de närmaste åren. Hur ser förändringen ut i Sverige? Hur ska Örjans 

Vall förändras för att uppnå kraven till 2014?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att påvisa de byggtekniska krav som ställs på moderna arenor i 

Sverige. Studien ska också skapa en förståelse för hur kraven påverkar de fotbollsarenor vilka 

innefattas av de föreskrifter som gäller fr.o.m. 2014. Som en del av de fotbollsarenor i Sverige 

som omfattas av kraven finns Örjans Vall i Halmstad.  

Målet med denna studie är att ta fram förlag på olika lösningar till de byggtekniska problem 

Örjans Vall står inför när de nya arenakraven, för Svensk elitfotboll, träder i kraft 2014. Vilka 

krav behöver uppfyllas för att arenan ska vara godkänd för spel och vilka kriterier bör 

uppfyllas för att tillgodose framtida behov? Vad behöver byggas om, respektive byggas till? I 

processen mot ett lösningsförslag på läktarutformning och övriga byggnationer kommer 

erfarenhet från tidigare gjorda projekt i Sverige att användas. 

Målet med studien är även att förslaget ska innehålla lösningar som kan användas i en 

projektering för ombyggnad av Örjans Vall. 

1.4 Avgränsning 

Studien omfattar en helhetsanalys av fotbollsarenor i Sverige, Allsvenskan i helhet och 

Halmstad, Örjans Vall i synnerhet. Analysen innefattar de byggtekniska delarna av arenan så 

som utrymmen och läktare. Detta kommer att ligga till grund för ett lösningsförslag där inte 

de ekonomiska aspekterna granskas. Lösningsförslaget kommer att vara anpassat till kategori 

3 (Allsvenskan) då det finns verksamhetsmål från kommunstyrelsens verksamhetsplan att 

Halmstad ska fr.o.m. 2014/2015 ha en fotbollsarena som uppnår de krav som ställs för 

Allsvenskan. Hänsyn kommer även tas till internationella kriterier för att ge Örjans Vall 

status, arenakategori 3 för internationella matcher.
110 
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1.5 Metod 

Grundläggande information och tillgång till Örjans Vall tillhandahölls genom en 

kontaktperson på samhällsbyggnadskontoret på Halmstad Kommun. Även genom 

kommunens fastighetskontor och teknik- och fritidsförvaltningen erhölls information. Från 

Tengboms arkitektkontor i Halmstad kunde byggnadshandlingar i form av ritningar och 

diverse planer från området att erhållas. Möjligheter att besöka och studera arenan på plats fås 

också genom kommunens representanter.  

För att lägga fram ett förslag med byggtekniska lösningar kommer olika delmoment att 

genomföras. 

Utvärdering av arenakrav och kriterier från Svenska fotbollsförbundet och Union of 

European Football Associations. 

Granskning av de Allsvenska fotbollsarenorna kommer att utföras där de olika 

situationerna beskrivs. Hur ser situationen ut idag och vad finns det för framtidsplaner för att 

uppfylla kraven.  

Utvärdering av Örjans Vall utförs med den tidigare gjorda utvärderingen av kraven och 

kriterierna som grund. 

Stegen kommer att leda till ett övergripande arkitektoniskt lösningsförslag där olika delar 

studeras noga i en helhet  och situationsplan kommer tas fram. I lösningsförlaget kommer 

erfarenhet att tas från tidigare utförda projekt och litteratur. Modeller och lösningar kommer 

att utformas i AutoCAD och Google SketchUp.     
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2. Arenakrav för svensk elitfotboll 

Fotbollsarenan är en åskådarplats där stora mängder människor samlas för att uppleva och 

underhållas. Som alla offentliga byggnader ställs krav på säkerhet. Utöver krav på säkerhet 

så finns också krav på bekvämligheter. Förbundet som samordnar och ansvarar för 

framtagningen av kraven i Sverige är Svenska fotbollsförbundet.  

2.1 SvFF 

Svenska fotbollsförbundet, SvFF, är ett självständigt förbund som styrs av föreningarna i 

Sverige. SvFF har ett huvudsakligt regelverk att arbeta ifrån där det mesta utgår ifrån 

föreskriften ”Laws of the Game” som är baserad på gemensamma internationella beslut. Det 

är de europeiska förbundet Union of European Football Associations, UEFA och det 

internationella Fédération Internationale de Football Association, FIFA ställer upp de stadgar 

och regler som SvFF ska förhålla sig till. 

 

 

Anläggningskommittén har det grundläggande arbetet vad gäller arenakraven. Det är 

anläggningskommittén som följer och redovisar på ordförandekonferenser, där alla 

distriktsordförande och elitföreningar möts för diskussioner, hur det aktuella läget ser ut och 

hur utvecklingen varit sedan förra mötet. Även mot förbundsstyrelsen förs kontinuerliga 

samtal om aktuellt läge och vad som ligger i framtiden. Anläggningskommittén har haft sin 

nuvarande utformning sedan 90-talet. I drygt tio år har anläggningskommittén haft 

kommittéstatus då den formades om från dåvarande anläggningsgrupp. Det förs även en 

ständig dialog mellan kommitténs representanter och arenaägarna där frågor och utveckling 

diskuteras.  

Figur 1. Uppbyggnaden av SvFF:s förtroendemannaorganisation.  
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Det är tävlingskommittén som har det avgörande ansvaret för om en arena får stå plats för 

matcher eller inte. Tävlingskommittén godkänner arenorna för spel. All uppföljning på 

arenorna sker också via tävlingskommittén och ibland även av förbundsstyrelsen som har det 

yttersta ansvaret i frågorna. Dessa två kommittéer står för att göra besiktningar och föra 

dialoger för att uppnå bra kvalité på arenorna. 
100

 

2.2 Utformning av arenakrav 

Krav började ställas på idrott- och fotbollsanläggningar redan från det att fotbollen kom 

igång. Under åren har metoderna förfinats och anläggningsutvecklingen har varit stor. För 15-

20 år sedan började framtagningen av arenaregler med det tillvägagångssätt som används 

idag. Framtagningen av arenakrav och arenans utveckling är en ständig process som pågår 

hela tiden. ”Om några år så kommer vi säkert ha förfinat det ytterligare med nya inslag som 

blir viktigare att ta hänsyn till”- Raul Björk, ordf. anläggningskommittén.  

Kännedomen om de kraven som gäller från säsongen 2014 har funnits sedan 2006 då 

diskussionerna drog igång. Det var på önskemål från föreningarna och SvFF:s kommungrupp 

som framtagningen av de nya kraven påbörjades. Sedan dess har kraven varit på agendan för 

alla SvFFs arenakonferenser under 5-6 år. Att kännedomen om kraven funnits sedan 

2006/2007 har gett arenaägarna tid att planera för förändringar.  

Arenakraven är helt framtagna i diskussioner mellan de berörda parterna, elitföreningarna, 

arenaägarna, kommungruppen och SvFF. Anpassningar har gjorts efter UEFAs 

arenakategorier där det diskuterats vad som är rimligt för de svenska klubbarna att anpassa 

efter. Därefter har tillägg och undantag gjorts för att få ett fungerande samspel mellan 

nationell och internationell nivå. I stort sett alla de klubbar som idag tillhör svensk elitfotboll, 

har varit involverade i framtagandet av de nya föreskrifterna. 
100

 

2.3 Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, 

herrar och damer, fr.o.m. 2014 

Vid månadsskiftet november till december varje år sker ett representantskap där det beslutas 

om tävlingsbestämmelser för nästkommande säsong.  Lördagen den 6e december 2008 höll 

Svenska fotbollsförbundet ett representantskap på Ronneby Brunn Hotell i Ronneby, 

Blekinge. Vid mötet närvarade representanter från 24 distrikt, 8 svenskaelitfotbollsklubbar på 

herrsidan, 6 elitfotboll dam samt 7 från förbundsstyrelsen. Vid representantskapet beslutades 

om ett gemensamt regelverk för elitarenor i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan till 

säsongen 2014.  

Det gemensamma regelverket skulle anpassas till UEFA:s nya arenaregler där arenorna 

kategoriseras i kategori 1 till 4 samt elit. Det föreslogs att arenor i följande serier skulle 

anpassas till efterföljande kategorier. 

Allsvenskan – Kategori 3 – minst 3000 sittplatser 

Superettan – Kategori 2 – minst 1000 sittplatser 

Damallsvenskan – Kategori 1 – minst 1000 sittplatser 
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Ett önskemål från svensk fotboll var att ståplatspubliken skulle behållas då detta anses 

stämningshöjande vid elitmatcher. Det föreslogs då att till säsongen 2014 fick endast 20 % av 

arenans totala publikkapacitet användas som ståplats. Det föreslogs även att en 

övergångsperiod skulle påbörjas säsongen 2010 för att nå det slutliga målet vid 2014. 
100 

Följande övergångsperiod föreslogs:  

”2010  80 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats; 

2011  70 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats; 

2012  60 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats; 

2013  50 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats; 

2014  20 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats. Dessa 20 % 

ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.” 
4
 

För de arenor som inte uppfyller delar av kraven till säsongen 2014 kan dispens ges. De 

förändringar som kan vara svåra att parera med lag som snabbt avancerar genom 

seriesystemet ska ges möjlighet att anpassa sin arena. För att detta ska fungera vill SvFF att ett 

beslut föreligger som innebär att man år 1 påbörjar anpassningen och att man år 2 anpassar 

arenan för aktuell kategori. 
100
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3. Arenasituationen i Sverige, Allsvenskan 

Vid Ronneby Hotell i Ronneby beslutades det lördagen den 6e december 2008 om det 

gemensamma regelverket som skulle gälla för elitarenor i Allsvenskan, Superettan och 

Damallsvenskan från säsongen 2014. Det tidiga beslutet gav arenornas ägare, som i många 

fall är de kommuner där arenan är belägen chansen att hinna göra de förändringar som 

krävdes för att nå upp till kraven. Kraven för Allsvenskan är anpassade till UEFAs 

arenakategori 3 med vissa tillägg. Det är nu två år kvar tills kraven träder i full kraft. Alla 

arenor i Allsvenskan är påverkade, vissa mer än andra. Då flertalet arenor är under 

projektering ger granskningen en bild av hur situationen ser ut under våren 2012, alltså inte 

faktiska planer.   

Råsunda Fotbollsstadion - AIK 

Råsunda fotbollsstadion är belägen i Solna, Stockholm. Fotbollsarenan står plats för AIKs 

hemmamatcher men också Svenska herrlandslaget sedan invigningen 1937 med en 

åskådarkapacitet av 37000 personer.
9
 Då Råsunda blivit gammal och sliten så beslutades det 

våren 2006 att en ny arena skulle byggas i Solna och Råsunda skulle rivas. Den nya arenan 

kommer att stå plats för både evenemang och fotboll. Swedbank köpte namnrättigheterna för 

arenan fram till 2023, för 153 miljoner kronor, men den 28 mars helvände dem och skänkte 

namnrättigheterna till antimobbningsorganisationen Friends. Därmed byttades namnet från 

Swedbank Arena till Friends Arena. 
39

 Den nya arenan kommer att vara klar under 2012 till en 

totalkostnad av 2,8 miljarder kronor. 

Sveriges nya nationalarena och AIKs nya hemmaarena kommer att ha plats för 50000 sittande 

åskådare. Vid konsert uppgår kapaciteten till 67500 platser. Byggnaden kommer även att ha 

ett öppningsbart tak vilket gör att inomhusklimat kan bibehållas vilket möjliggör användning 

året runt. Utöver en toppmodern arena som kvalificerar sig högst upp i UEFAs rankingsystem 

så byggs hela området upp runt om arenan vid namnet ”Arenastaden” och till en total kostnad 

av ca 15 miljarder kronor.  

Kostnaden för arenan och därmed också ägandeskapet står Svenska fotbollsförbundet, Solna 

stad, PEAB, Febege och Jernhusen för. Arenan kommer vid färdigställande vara den 

modernaste fotbollsarenan i Norden. 
10, 11
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Rambergsvallen - BK Häcken 

Rambergsvallen på Hisingen i Göteborg uppnår inte de krav så ställs till 2014. En förstudie 

om ett nytt Rambergsvallen har gjorts av Higab med plats för 7000 åskådare utan löparbanor, 

där det från början sades kosta ca 80 miljoner, en siffra som stigit till 220 miljoner. En 

kostnad som gör de svårt då Rambergsvallen ägs av Göteborgs kommun.  Tankar från 

kommunen finns att en exploatering av området ska ge intäkter till nya Rambergsvallen. 

Planer finns på 500 nya bostäder och en allmän upprustning av Rambergsområdet. Tveksamt 

är dock om en exploatering av området ska ge tillräckliga intäkter. Om inte pengar till en helt 

ny arena finns så är alternativ 2 att en upprustning av den befintliga arenan görs. Alternativ 3 

är att BK Häcken flyttar sina hemmamatcher till Gamla Ullevi, en arena som är godkänd för 

allsvenskt spel säsongen 2014. 
12,13

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2. Friends Arena, Solna, Stockholm. 

Figur 3. Rambergsvallen, Hisingen, Göteborg. 
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Stockholms Stadion - Djurgårdens IF 

Stockholms Stadion är belägen på norra Djurgården i Stockholm och har en åskådarkapacitet 

på 14417 personer. Stadion som är Djurgårdens IF nuvarande arena uppnår inte kraven till 

säsongen 2014. Därför togs beslutet på ett medlemsmöte under hösten 2011 att Djurgården IF 

kommer att flytta till nya Stockholmsarenan från och med säsongen 2013. Anledningen till 

flytten redan 2013 är att den nya arenan då är färdigbyggd och redo för spel. Spel på 

Stockholmsarenan kommer för klubben betyda en intäktbaserad hyra. 
14

 

Stockholmsarenan kommer att vara en idrott- och evenemangsarena med 30000 sittplatser 

som byggs och ägs av Stockholms Stad och bolaget SGA Fastigheter. Arenan kommer att 

drivas av AEG Facilities. Stockholmsarenan är utrustad med ett skjutbart tak vilket gör 

evenemang möjliga under hela året. Kostnaden för arenan uppgår till ca 2,7 miljarder kronor 

vilket finansieras med intäkter från försäljning av byggrätter samt hyra från den operatör som 

kommer att sköta och driva arenan. 
15

 

 

 

Gamla Ullevi – GAIS/IFK Göteborg 

Sommaren 2005 antog sig det kommunala bolaget Higabgruppen uppdraget att projektera, 

uppföra, äga och förvalta en ny fotbollsarena i Göteborg. Arenan skulle uppföras på samma 

plats som ”Gamla Ullevi”. 2007 påbörjades rivningen av den gamla arenan och första 

matchen på ”nya ”Gamla Ullevi spelades i april 2009. Under 2008 beslutades det av 

kommunstyrelsen att arenan skulle ta samma namn som dess föregångare, Gamla Ullevi. 

Arenan står plats för två lag i Allsvenskan, GAIS och IFK Göteborg men även Örgryte IS: 

Arenan är även utsedd till att stå värd som nationalarena för det svenska damlandslaget.  

Figur 4. Stockholmsarenan, Södra Stockholm. 
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Driften av arenan har alltid sköts av Gamla Ullevi AB med Higabgruppen som ägare. Men 

med start 1 januari 2011 flyttades verksamhetsansvaret över till Got Event AB. Ägandet, 

förvaltningen och utvecklingen av Gamla Ullevi sköts fortsatt av Higabgruppen.  

Då arenan är belägen så centralt så är det en byggnad som ska vara levande även då inte 

matcher spelas. Därför har hela bottenplan ut mot huvudgatorna blivit kommersiella lokaler 

på en yta av 2500 m
2
. En trappa upp från entreplan så finns de fotbollsanknutna delarna med 

entréer till läktare osv. Entreplan av arenan är vit men övergår i betonggrå för de 

ovanliggande läktarna.  

Gamla Ullevi har en total publikkapacitet på 18416 åskådare, då med en delvis stående 

publik. Med en helt sittande publik uppgår kapaciteten till 16596 platser. 

Produktionskostnaden för Gamla Ullevi uppgick till ca 350 miljoner kronor. 
16, 17

 

 

 

Strömvallen - Gefle IF FF 

Strömvallen i Gävle, plats för Gefle IF FFs hemmamatcher uppfyller inte de krav som ställs 

till säsongen 2014. Strömvallen som ägs av Gävle kommun men hyrs av Gefle IF har en total 

åskådarkapacitet av 6703 personer. Till sommaren 2010 beslutades det vid 

kommunfullmäktige att en ombyggnad skulle göras av Strömvallen. En första etapp där en 

ombyggd huvudläktare med inomhusytor för sponsorer. Den gamla läktaren från 1923 ska 

ersättas med en träläktare med plats för 3000 åskådare samt ytor för konferenser, 

matservering mm. Detta som en första del av två etapper där den andra etappen involverar 

kringverksamheter som hotell, restaurang och kontor. Upp emot 90 miljoner kronor är avsatta 

Figur 5. Gamla Ullevi, Göteborg. 
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för att spenderas på etapp ett och mer pengar planeras att investera i etapp två. Ärendet 

kommer att vara avgjort till hösten 2012 och en byggstart planeras under slutet av 2012. 
18, 19

 

Ett nytt förslag från Gefle IF på en helt ny arena vid Sätraåsen intill Läkerol Arena 

presenterades under sommaren 2011. Ett förslag där de finanser som krävs inte finns 

tillgängliga. En helt ny arena beräknades kosta 170-180 miljoner kronor. Finansieringsfrågan 

är fortfarande inte löst men tidiga tankar finns på att kommunen avsätter de 90 miljoner 

kronor som tidigare var avsatta för Strömvallen i den nya arenan och att Gefle IF själva 

finansierar resterande del med banklån. 
20

 

  
 

 

Norrporten Arena - GIF Sundsvall 

Norrporten arena i Sundsvall står plats för GIF Sundsvalls hemmamatcher samt diverse 

evenemang. Arenan byggdes om till nuvarande utseende under 2001-2002. Norrporten arena 

som ägs av Sundsvalls kommun men förvaltas sedan 2006 av fastighetsbolaget Norrporten. 

Namnet på arenan övergick då från ”Sundsvalls idrottspark” till nuvarande namnet 

”Norrporten Arena”. Arenan har 8000 sittplatser men trots att den så sent som 2002 byggdes 

om uppfyller arenan inte delar av de krav som kommer till säsongen 2014.  

Sundsvall har planer på att anpassa arenan till de krav som ställs för Allsvenskan, kategori 3 

till 2014. De främsta punkterna som måste behandlas är ett 150 m
2
 stort rum för press och 

media, fler toaletter både för publik och spelare. Utökande platser för press på läktare och 

sjukvårdsrum för alla sektioner på arenan. Kostnaderna för byggnationerna uppgår till 

någonstans mellan 5 och 20 miljoner kronor och planeras att utföras under 2013. 
21

 

 

Figur 6. Projekterat utseende av Strömvallen, Gävle. 
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Olympia, Helsingborgs IF 

Olympia I Helsingborg är en idrottsarena endast avsedd för fotboll. Ursprungliga Olympia 

invigdes under sommaren 1898. Dess nuvarande utformning har arenan haft sedan 1997 då 

den största, östra sittplatsläktaren stod klar med plats för 7000 åskådare. Olympia ägs av 

Helsingborgs stad och hyrs av Helsingborgs IF.  

Det står klart att utan att bygga om Olympia så kommer arenan inte att uppnå de krav som 

träder i kraft till säsongen 2014. Planer finns på att avsätta 200 miljoner kronor i en 

upprustning av Olympia. Samtal mellan Helsingborgs Stad och Helsingborgs IF kommer 

föras under första kvartalet i år och förhoppningar finns om att en ombyggnation ska vara klar 

till 2014. Helsingborgs IF har tillsatt en arenagrupp för frågan och driver den hårt för att hålla 

tidplanen mot 2014 och ett väl utarbetat förslag finns. De stora förändringarna finns på 

kortsidorna där de kommer byggas ut, lounger kommer byggas och restaurangkapaciteten 

kommer dubbleras. Det finns inga planer på kapacitetförändring och förslaget ger en 

oförändrad publikkapacitet på 16500 åskådare. 
22

 

   

Figur 7. Norrporten Arena, Sundsvall. 

Figur 8. Projekterad utbyggnad av Olympia, 

Helsingborg. 

Figur 9. Olympia, Helsingborg. 
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Borås Arena - IF Elfsborg 

Borås Arena, belägen i Borås, står plats för hemmamatcher för IF Elfsborg. Arenan stod klar 

inför säsongen 2005 och ägs av IF Elfsborg genom Borås Arena AB. Marken som arenan är 

byggd på skänktes av Borås kommun och det är även kommunen som står för driften av 

arenan. Arenabygget kostade totalt 117 miljoner kronor och det första spadtaget togs vid 

årsskiftet 2003-2004. 
23

 

 

Läktarna består av sittplats längst med båda långsidorna och ståplats längst med kortsidorna. 

Detta ger en kapacitet på 10000 sittande och nästan 7000 stående supportrar. I 

sittplatsläktarna finns också restaurang, pub och storloge. 
24

 

 

Borås Arena AB har sedan 2008 haft idéer om att bygga till Borås Arena. Det är främst de 

kommande kraven på maximalt 20 % ståplatser som gör att nuvarande Borås Arena inte 

uppfyller kraven för allsvenskt spel till 2014 års säsong. Tankar finns på att bygga om delar 

av ståplatsläktarna till sittplats. Arenabolaget anser det viktigt att delar av ståplatserna finns 

kvar då publikkapaciteten annars förminskas för mycket. 
25

  

 

 

 

Nya Parken - IFK Norrköping FK 

Under 2008 och säsongen 2009 byggdes Norrköpings Idrottsplats om till nuvarande 

utformning för en konstruktionskostnad av 291,5 miljoner kronor. Året efter de köptes arenan 

och dess äganderätter av IFK Norrköping till en kostnad av 308,5 miljoner. Bolaget som idag 

äger parken heter Norrköpings Idrottspark AB. Det var också då som arenan fick sitt 

nuvarande namn, Nya Parken. Nya parken har en total publikkapacitet av 16700 åskådare 

varav 5950 då är ståplatser. Arenan är sluten på 3 av 4 sidor där den södra ståplatsläktaren är 

den ända utan tak. Förutom moderna sittplatsläktare finns också två restauranger, tre barer, 16 

loger och många andra bekvämligheter inbyggda i arenan. Arenan uppfyller de krav som 

ställs inför säsongen 2014 och kvalificerar till kategori 3 i UEFAs arenakategorier. 
26

 

Figur 10. Borås Arena, Borås. 

.. 
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Guldfågeln Arena - Kalmar FF  

Första spadtaget till Guldfågeln Arena i Kalmar togs den 12e december 2009. Arenan stod 

klar till säsongen 2011 och hade då kostat totalt 250 miljoner att bygga. Guldfågeln arena ägs 

av Kalmar FF Fastigheter AB som är ett dotterbolag till Kalmar FF Event AB som ägs av 

Kalmar FF. Byggnaden är gjord för att klara av både fotboll och evenemang som koncerter 

och byggdes av NCC i sammarbete med Kalmar FF och kommunen. Arenan är byggd med 

avseende på de krav som ställs till säsongen 2014 och är Sveriges nyaste färdigbyggda 

fotbollsarena.  

Bland de faciliteter som ryms i Guldfågeln arena kan VIP ytor med plats för 1000 personer, 

12 loger, restauranger, 13 kiosker och pressläktare med plats för 50 journalister samt ett 

arbetsrum för dessa. Vid fotbollsmatch är åskådarkapaciteten 11800 personer, varav 1500 då 

är stående. Bygget har hämtat inspiration från Tyskland där Allianz Arena i München har en 

fasad som skiftar färg, detta är något som Guldfågeln arena också gör med sitt 

polykarbonatklädda yttre. Stommen i arenan är byggd utav både prefabricerad- och 

platsgjuten betong samt stål. 
27

 

 

 

Figur 11. Nya Parken, Norrköping.  

Figur 12. Guldfågeln Arena, Kalmar. 
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Swedbank Stadion, Malmö FF  

Swedbank Stadion i Malmö började byggas den 23 april 2007 och stod klar till 13 april 2009. 

Arenan som står plats för Malmö FFs hemmamatcher ersatte då den äldre Malmö Stadion. 

Den totala konstruktionskostnaden för bygget uppgick till 695 miljoner kronor och byggdes 

av PEAB. Konstruktionen är i betong med en takkonstruktion av stål. Namnrättigheterna till 

arenan köptes av Swedbank som också lånade ut 300 miljoner till bygget. En kostnad som ska 

återbetalas med 5 miljoner per år under tiden som arenan fortsätter heta Swedbank stadion. 

Även Malmö kommun gick in som kreditgivare. Stadion ägs av tre parter, PEAB AB som 

äger 50 %, Erling Pålsson Teknik & Fastigheter som har 25 % och Malmö FF som äger 25 %, 

Malmö FF hyr med sitt bolag MFF Event AB hela stadion som också står för driften av 

denna.  

Stadion har en maximal publikkapacitet på 24000 åskådare, då är 18000 sittande och 6000 

stående. Vid konvertering till enbart sittplatser uppgår kapaciteten till 21000 åskådare. Utöver 

plats för åskådare på läktarna finns det plats för 2000 personer i restauranger, 53 loger för 12 

personer samt en större med utrymme för 60. Stadion innefattar också 24 kiosker, 450 

toaletter samt 100 åskådarplatser för rullstol. 
28, 29

 

Arenan uppnår de krav som ställs för säsongen 2014 och inga större förändringar måste ske.  

 

 

 

 

Figur 13. Swedbank Stadion, Malmö. 
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Strandvallen - Mjällby AIF 

Strandvallen på Listerlandet i Sölvesborgs kommun, Blekinge är hemmarena för Mjällby AIF. 

Strandvallen ägs till fullo utav Sölvesborgs kommun och kommer till säsongen 2012 att ha en 

åskådarkapacitet på 7000 personer varav 40 %, eller 2800 då är sittande. Det betyder att 

Strandvallen precis uppnår kraven i övergångsperioden till säsongen 2012, då krav ställs på 

maximalt 60 % ståplatser. 
30

 

Strandvallens huvudläktare fick sitt nuvarande utseende 2002 då den byggdes om till 

nuvarande kapacitet med 1137 sittplatser, 100 ståplatser samt 20 platser för 

funktionshindrade. Uppflyttningen till Allsvenskan, 2008, innebar att en ny sittplatsläktare 

längst med norra kortsidan byggdes med plats för 979 sittplatser. Den norra läktaren byggs 

också inför säsongen 2012 ut med 580 sittplatser. Kostnaderna för de nya byggnationerna står 

Sölvesborgs kommun för i och med ägarskapet av Strandvallen. Mjällby AIF står för driften 

och underhållet av arenan. 
31

 

Strandvallen måste dock byggas om ytterligare för att det ska få spelas Allsvensk fotboll på 

arenan även i framtiden. Förslag fanns på en nybyggd arena med plats för 10 000 åskådare. 

Men förslaget lades ner och det bestämdes att Mjällby AIF stannar på Strandvallen då en ny 

arena skulle budgeteras till mellan 250 och 300 miljoner kronor. Planer finns istället på att 

bygga en ny läktare med loger och 4000 sittplatser. Kostnaden för denna byggnad beräknas 

till mellan 25 och 40 miljoner. 
32

 

  

 

Södertälje fotbollsarena - Syrianska FC 

Södertälje fotbollsarena är belägen i Södertälje, Södermanland och står plats för Syrianska 

FCs hemmamatcher. Arenan fick sitt nuvarande utseende 2005 med undantag för konstgräset 

som byttes ut under sommaren 2008. Den totala åskådarkapaciteten uppgår till 5785 personer 

där 3460 är sittande. Arenan är också utbyggbar med portabla läktare för att nå en kapacitet av 

nästan 10000 åskådare. Det finns även tio stycken loger i läktarbyggnaden. 

Konstruktionskostnaden uppgick till 120 miljoner kronor. Arenan ägs av Södertälje kommun 

men drivs av AB Fotbollsarena i Södertälje. I dagsläget finns det inget som tyder på att 

Figur 14. Strandvallen, Listerlandet.  Figur 15. Strandvallen, Nya Extra Läktaren. 
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förslag på ombyggnad av arenan finns utarbetade men ska arenan få behålla sin allsvenska 

status till säsongen 2014 måste den moderniseras. 
33, 34

 

 

 

 

Kopparvallen - Åtvidabergs FF 

Kopparvallen är en fotbollsarena belägen i Åtvidaberg med en åskådarkapacitet av 8000 

personer. Arenan invigdes 1936 och står plats för Åtvidaberg FFs hemmamatcher. 

Kopparvallen ägs av ett kommunalt arenabolag som heter Kopparvallen.  Den senaste stora 

förändringen som skett på kopparvallen var när löparbanorna togs bort under hösten 2000. 
35

 

Nuvarande Kopparvallen uppfyller inte kraven till säsongen 2014 och därför har en plan för 

modernisering av arenan tagits fram. Planen är framtagen för att passa in med omgivningen 

och läktarna kommer därför att byggas i trä.  

En ny sittplatsläktare kommer att byggas längst med ena långsidan med plats för 2100 

sittande åskådare. Denna läktare kommer också inkludera toaletter, mediaarbetsrum, 

serveringsplatser, kiosker och förrådsutrymmen. Längst med kortsidorna planeras 

konverteringsbara ståplatsläktare. Dessa läktare kommer också att användas som förråd. Den 

gamla k-märkta läktaren kommer att rustas upp och all mediaplats kommer att flyttas till den 

nya läktaren. Ombyggnaden är budgeterad till mellan 25 och 30 miljoner kronor där ägaren 

Åtvidaberg kommun går in som borgenär.  

Nya Kopparvallen kommer att ha en kapacitet på 6000 personer då kravet på 80 % sittplatser 

införs. 
36

 

 

Figur 16. Södertälje fotbollsarena, Södertälje. Figur 17. Södertälje fotbollsarena, läktare. 

Figur 18. Kopparvallen, Åtvidaberg . 

 

Figur 18. Kopparvallen, nya huvudläktare. 
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Behrn Arena - Örebro SK 

Behrn Arena byggdes i sitt ursprung 1923 och har sedan dess varit hemmaplan för Örebro SK. 

Arenan är idag främst en fotbollsarena men används även till konserter. Total 

åskådarkapacitet uppgår till 14500 personer då hälften är sittande och hälften stående. Den 

äldsta av läktarna stod klar 1974 och har 3000 sittplatser under tak. Den norra läktaren, 

huvudläktaren, byggdes 2003 och har plats för 4250 sittande personer under tak. Norra 

läktaren inkluderar även restauranger, pub och affärslokaler. Den västra läktaren byggdes 

2007 och är en konverteringsbar ståplatsläktare med plats för 4250 stående alt. 1500 sittande 

personer. Den senast byggda läktaren är den östra som stod klar hösten 2009. Östra läktaren är 

som den västra konverteringsbar med plats för 1600 stående och 1292 sittande.  

Behrn Arena fick sitt namn i september 2008. Då köptes namnrättigheterna av Behrn 

Fastigheters Per Johan Behrn och namnet ändrades från ursprungliga Eyravallen. Ägare av 

arenan är kommunala fastighetsbolaget Örebroporten som 2006 köpte arenan från den tyska 

bank som finansierat bygget. Arenan klarar av de största kraven till säsongen 2014 och inga 

byggnationer behöver göras. 
37, 38

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Behrn Arena, Örebro. 
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3.1 Sammanfattning av arenasituationen 
 

 

Tabell 1. Sammanställning av arenorna med ägarsituation och läge/planer. 
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Till säsongstarten 2014 så ska alla de allsvenska arenorna vara anpassade efter de föreskrifter 

som SvFF gett ut. Som granskningen påvisar så är alla klubbar och arenor påverkade och 

måste anpassas för att det ska få spelas matcher där i Allsvenskan. De arenor som byggts efter 

det att kraven började tas fram 2006 kategoriseras som nybyggnationer. 

 

 

 

Som kostnader för de ombyggnader där ingen budget presenterats, Borås Arena, Södertälje 

fotbollsarena, Behrn Arena, har halva konstruktionskostnaden för nybyggnaden av arenorna 

används, ca 60 miljoner per arena då de alla är byggda under 2000-talet. Det bör påtalas att 

arenorna i stora städerna Stockholm och Malmö står för 6200 Mkr av de totala kostnaderna 

för nybyggnad. 

 

 

 

Borås Arena, som står inför ombyggnad är den ända arena som är ägd av klubben genom ett 

arenabolag. Det bör tilläggas att Borås Arena invigdes så sent som 2005 och anses därför vara 

en modern arena trots dess brister. Av de nybyggda arenorna som är offentligt ägda, är 

samtliga ägda genom ett kommunalt bolag vars organisationer endast arbetar mot fastigheter.  

De ägare som har valt att bygga om befintliga arenor är de kommunalt ägda, bortsett från 

Borås Arena som är på gränsen att kategoriserad som nybyggnad. De arenor som är 

5 

3 

8 

Anpassningar 

Ny
fotbollsarena

Ny multiarena

Ombyggnad av
befintlig arena

7%, 530 
Mkr 

93%, 
7300 
Mkr 

Kostnader 

Ombyggnad Nybyggnad

7 

1 

Ägare ombyggnad 

Offentligt Klubbarna

4 

2 

2 

Ägare nybyggnad 

Offentligt

Klubbarna

Delägda,
delvis privat

Diagram 1. På vilket sätt anpassningen av 

arenor har gjorts med hänsyn till kraven. 

Diagram 2. Fördelningen mellan kostnader för 

nybyggda resp. ombyggda arenor i Sverige.  

Diagram 3. Hur ägarsituationen ser ut för de arenor som har byggts om resp. de som är 

nybyggnader. 
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nybyggnationer har fått ett ändrat ägandeskap från det traditionella kommunala till moderna 

klubb-, privat- eller kommunalägda arenabolag.  

De förändrade arenakraven har medfört anpassningar för alla klubbar i Allsvenskan och 

ägarna av arenorna har valt att gå olika vägar, genom nybyggnad eller ombyggnad.  
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4. Örjans Vall 

Som en del av arenasituationen i Sverige står Halmstad med fotbollsarenan Örjans Vall. 

Örjans Vall invigdes under 1922 och dess nuvarande huvudläktare byggdes 1972. Arenan har 

under åren stått plats för många Allsvenska matcher står nu inför samma anpassning som 

övriga arenor i landet.  

4.1 Örjans Vall – Från då till nu 

Idrottsarenorna i Halmstad och runt om i Sverige var i början av 1900-talet väldigt primitiva. 

Såpebrukslyckan, norr om det nuvarande muséet, i Halmstad var en av platserna där 

idrottsmännen höll till. Där utövades löpning, kast, hopp och fotboll på ojämn ängsmark. Alla 

väntade otåligt på att en riktig idrottsplats skulle uppföras, och tillslut trädde C A Freckman 

fram. Han var ägare av Sommarlust (Folkparken) och en stor idrottsvän. Freckman erbjöd sig 

att finansiera uppförandet av en ny idrottsanläggning åt föreningarna i Halmstad på sin 

befintliga nöjesplats, och detta accepterades med stor tacksamhet. 1908 tog arbetet fart och 

redan våren 1909 stod idrottsplatsen klar och redo för invigning. Arenan hade en fotbollsplan 

samt bra banor för löpning, kast och hopp. Underhållet av idrottsplatsen skulle föreningarna 

stå för, vilket till en början sköttes bra. Men brist på pengar och arbetskraft ledde till att 

skicket kontinuerligt försämrades, och eftersom att arenan låg utanför Halmstads stad fick 

man inget ekonomiskt stöd därifrån. Föreningarnas stora önskemål var då att det skulle 

uppföras en idrottsplats placerad i centrala Halmstad. 
120

     

Det kom sedan en öppning för detta då arbetslösheten i landet blev stor runt början av 1920-

talet. Statsmakterna beslutade om åtgärder för att skapa sysselsättning hos de arbetslösa och 

en överenskommelse bildades om att bidrag skulle ges för anläggande av idrottsplatser. Här 

såg Halmstads idrottsföreningar en möjlighet att finansiera en idrottsanläggning med statliga 

medel, vilken dem tog. Berörda aktörer kallades till möte och jobbade fram förslag på hur 

man skulle lösa arenasituationen. En motion lämnades in den 13 maj år 1921 av Johan A 

Andersson, direktör för Stuveribolaget. Han föreslog ett utbyte av mark och att man skulle 

bygga en idrottsplats, enligt ritningar uppförda av ingenjör D Aronsson, för att sysselsätta 

delar av de arbetslösa i regionen. Efter sammanträde med stadsfullmäktige den 25e maj 

samma år godkändes förslaget och senare i juni började arbetet. Man beräknade att 

kostnaderna skulle uppgå till 105 000 kronor, vilket 2009 motsvarade ca 2,1 miljoner 

kronor
40

, där direktör Johan A Andersson, Statens bidrag och anslag från kommunen skulle 

ligga till grund för finansieringen. Man utsåg en kommitté, som skulle driva projektet, 

bestående av Ingenjör D Aronsson och Ragnar Lyttkens som hade hand om de tekniska 

frågorna, en apotekare vid namn Carl Larsson var sekreterare och idrottssakkunnig. Utöver 

dem ansvarade Arkitekt S Uno Forthmeiier, en välkänd arkitekt i Halmstad, för att rita 

samtliga byggnader kostnadsfritt och kontrollera detta. En annan som jobbade med projektet 

ideellt var Trädgårdsmästare Albert Bissmark, han skänkte växter från sin egen trädgård och 

ansvarade för anläggningen av dessa i anslutning till den blivande idrottsplatsen. 
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Entreprenör för projektet var Södra Sveriges Stadsarbeten. Omfattande markarbeten gjordes 

av arbetslösa från Halmstad och de hade inga mekaniska hjälpmedel till sitt förfogande. Det 

som anlades var en huvudplan för fotboll, banor för friidrott, två tennisplaner och en mindre 

fotbollsplan för träningssyfte. För alla dessa var arbetet väl genomtänkt och utfört på ett 

sådant sätt att allting resulterade, för dåtiden, mycket hög kvalitet. Sittplatsläktaren, som 

ritades av S Uno Forthmeiier, var en stor attraktion och hade plats för 425 åskådare. Publiken 

hade sen tidigare inte haft möjlighet att sitta under tak på ett sådant sätt i umgänge och 

idrottsmännen hade nu en plats där man kunde byta om och duscha i direktanslutning till 

fotbollsplanen.  

Den 30 juli 1922 stod arenan, som först blev kallad Halmstads Idrottsplats, klar och var redo 

för invigningen, vilket blev ett stort och uppmärksammat arrangemang. Det flaggades i 

staden, och även båtar i hamnen var dekorerade med flaggspel av olika slag, gatorna var 

fyllda med besökare och polisen hade svårt att hålla ordning i trafiken. Runt arenan var det 

mycket trängsel och mängder av folk köade för att få komma in på arenan. Biljettpriserna 

varierade ifrån fyra kronor till en krona. När det började dra ihop sig och man hade räknat in 

besökarna på idrottsplatsen uppgick siffran till 12000 besökare, men utöver detta var 

Galgberget fyllt med tusentals människor och utanför stängslen för idrottsplatsen stod folk i 

dubbla led för att ta del av högtiden.  HKH Kronprins Gustav Adolf höll invigningstalet, 

Hallands regementes musikkår stod för konsert, flera tal hölls av andra myndighetspersoner. 

Efteråt tävlade mer än 100 idrottsmän bestående utav lokala friidrottare och stjärnor ifrån 

övriga Sverige. Invigningsdagen avslutades på Hotell Mårtensson för idrottsmännen.  

 

 

 

Månaden efter invigningen döptes idrottsplatsen om till Örjans Vall av stadsfullmäktige. 

Grunden till det är att entrén arenan är belägen på den plats där S:t Örjans Hospital låg under 

medeltiden.  

Figur 21. Vid invigningsceremonin av Örjans Vall 1922 höll Kronprins Gustav 

Adolf invigningstal. I bakgrunden ser man sittplatsläktaren. 
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Premiären för fotbollsspel dröjde till den 3:e september samma år, och även den dagen 

lockades stora publiksummor till Halmstad. 300 idrottsmän från föreningarna Halmia, 

Bollklubben(HBK) och friidrottsföreningen Kamraterna deltog under dagen i en 

stafettlöpning som hölls genom stadens gator. Fotbollspremiären spelades mellan ett 

sammanslaget Halmstadslag och Göteborgslaget GAIS, som då räknades som Sveriges bästa 

fotbollslag. Halmstadslaget bestod av spelare ifrån Bollklubben och Halmia som valdes ut av 

det svenska fotbollsförbundet, men laget räckte inte till och GAIS vann premiärmatchen med 

2-0.  

Örjans Vall har varit värd för mer än bara fotboll. Idrottsföreningen Kamraterna, även kallad 

IFK, har många framgångsrika händelser på arenan, mycket tack vare träningsmöjligheterna 

de nu hade. IFK hade deltagare och medaljtagare i svenska mästerskap, och deltagande i OS 

på meritlistan, med de mesta framgångarna på 1950-talet. De har även arrangerats 

Halmstadspel på Örjans Vall 1954, där man satte europarekord i höjdhopp på 2,05 meter.  
120

 

Framgångar uteblev inte heller på fotbollssidan. Man började tala om Halmstad som Sveriges 

fotbollsstad när först Halmia gick upp till Allsvenskan år 1932 och sedan även Halmstad BK 

året därpå. Halmia åkte dock ut ur Allsvenskan redan år 1934, trots en trupp med ett flertal 

Svenska landslagsspelare
41

. Men samma år lyckades Bollklubben desto bättre och man tog 

bronset via sin fjärdeplats redan säsongen efter man gick upp till högsta divisionen. 

Bollklubben är genom tiderna det bästa laget i Halmstad, med 50 spelade säsonger i högsta 

ligan, mot Halmias 11. HBK har genom åren tagit 10 allsvenska medaljer, varav guld år 1976, 

-79, -97 och 2000.
42

 Publikmässigt hade Örjans Vall sina största framgångar under 1950-talet 

och i början av 1960-talet. En avgörande guldmatch mellan Bollklubben och Djurgården 

1955, som lockade 19 783 åskådare
46

, och en kvalmatch till allsvenskan år 1962 mellan 

Halmia och Landskrona BOIS, där 20 381 personer lockades till Örjans Vall, är 

idrottsplatsens högsta noteringar i fotbollssammanhang. Matchen mot Landskrona BOIS är 

även det nuvarande publikrekordet på Örjans Vall i fotbollssammanhang. Vid dessa 

tillställningar räckte inte arenans publikkapacitet långt, och man tvingades ta till åtgärder för 

att tillgodose publikintresset. Man hämtade och ställde in fyrdubbla rader av lösa bänkar på 

löparbanan, man köpte in virke för att tillverka nya bänkar, läktare hämtades in från 

Simstadion, och utöver det så hade publiken som hamnade längst bak med sig allt ifrån bord 

och stolar till läskbackar, tomlådor och vedkubbar för att stå på.  
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Örjans Vall har varit värd för ett par matcher i fotbolls VM, då Nordirland-Tjeckoslovakien 

och Nordirland-Argentina spelades där år 1958. FIFA var imponerade av arenan som helhet 

och det ända man behövde justera var planstorleken, som fick breddas med två meter, och att 

man skulle vidta åtgärder för att förhindra planinvasion av publiken. Det sistnämnda löstes 

med att man slog ner stolpar runt arenan där rader av vanlig ståltråd spändes upp. Man har 

även varit värd för U21 EM 2009 i Sverige då tre gruppspelsmatcher spelades på Örjans 

Vall.
120

 Halmstad kommer vara en av värdstäderna för Dam EM 2013 som kommer att spelas 

i Sverige. UEFA har varit positiva till staden, och arenan kommer kunna justeras för att klara 

kraven, som så även gjordes under U21 EM då man bland annat gjorde om stå- till 

sittplatser.
44

  

Andra evenemang som anordnats på idrottsplatsen utöver fotboll och friidrott är diverse 

gymnastikuppvisningar, skridskoåkning, firande av fredsdagen den 7 maj 1945, uppvisning av 

en motorcirkus och olika konserter.
120

 När det kommer till konserter är det Gyllene Tider med 

Per Gessle som har uppträtt på Örjans Vall, och har det nuvarande publikrekordet för arenan 

med 27 168 åskådare under deras 25-årsjubileumsturné 2004. Musikgruppens jubileumsturné 

började då med två spelningar på Örjans Vall den 14e och 15e juli, där man båda dagarna 

satte nya publikrekord för arenan, med 23 329 respektive 23 733 åskådare, innan det 

nuvarande sattes den 18 augusti.
45

 

Utbyggnader och andra förändringar har skett kontinuerligt under åren, både mindre och 

större. Man har bland annat byggt en kontorsstuga, tak till ståplatsläktare, utökat kapaciteten 

på sittplatsläktaren, anlagt ny tennisplan med tillhörande facilitetet, utökat storleken på 

träningsplanen, och man har anlagt nya planer för fotboll och skridskoåkning.  

Under många år ansågs Örjans Vall som en av de bäst anlagda idrottsplatserna i Sverige. Men 

under tiden som åren gick väcktes irritation från supportrar, sportjournalister och andra 

Figur 22. Foto på Örjans Vall taget runt år 1960, såhär såg det ut under en 

längre tid, bl.a. när IS Halmia satte det nuvarande publikrekordet. 
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besökare angående den gamla läktaren, som tappade sitt anseende och tillslut ansågs vara 

undermålig. När då även klubbarna i Halmstad gick stabilt fotbollsmässigt och publikintresset 

ökade var behovet stort av en ny läktare. Uppdrag tilldelades de två arkitekter som tidigare 

hade ritat Nya Ullevi och Malmö Stadion och ett förslag presenterades år 1956. Men då det 

inte fanns några finansieringsmedel lades förslaget på is. Problemet med att bygga nytt löstes 

istället precis som när Örjans Vall byggdes, tack vare arbetslösheten. På grund av den 

bestämde regeringen att det nationellt skulle investeras 500 miljoner kronor för byggande, 

som del av ett beredskapsprogram på totalt två miljarder. Då förslaget från 1956 inte var 

aktuellt längre var man tvungen att snabbt sätta ihop en delegation som jobbade med frågan så 

att de kunde ansöka om bidraget, som var eftertraktat av alla kommuner i landet. Redan några 

veckor efter regeringen offentliggjorde beredskapsprogrammet, den 5 november 1971, var 

bygghandlingar för Örjans Vall klara och man ansökte direkt om bidraget. Samma månad 

meddelades Bollklubben att man har fått ta del av stadsbidraget, och att det skulle finansiera 

75 %, det vill säga 2,7 miljoner kronor, av de projekt som beräknades kosta 3,6 miljoner 

kronor. Att det fick del av stadsbidraget hade mycket att göra med att de precis kvalificerade 

sig för Allsvenskan. Bidraget gick till en ny läktare, som ersatte den gamla, ny arena 

belysning och en resultattavla. Sommaren 1972 stod allt klart, och på 50-årsdagen efter Örjans 

Valls invigning, den 30 juli 1922, spelades den första matchen på den ombyggda arenan 

mellan Halmstadalliansen och det anrika engelska laget West Ham. 

På 1980-talet tog man bort löparbanorna som gick runt Örjans Vall, och arenan underhöll nu 

endast för fotboll, friidrotten flyttade till Idrottsplatsen Sannarp. År 1987 byggde man den 

västra läktaren som står där idag. De senaste 30 åren har det inte skett så många andra stora 

förändringar, förutom att man har ställt upp ståplatsläktare för bortasupportrar på norra 

kortsidan, har det varit mindre nya byggnader eller tillbyggnader på arenan. 
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4.2 Halmstads Bollklubb 

Mellan 1909 och 1913 spelade och tränade olika fotbollsgäng från och till på ett fält som låg 

vid Spetsvinkelgatan i Halmstad. Den 7 februari 1914
46

 ville de som spelade där ha någonting 

mer konkret och efter ett möte på ett hotell bildades en styrelse för den nya 

fotbollsföreningen, Halmstads Bollklubb.
43

 

Fram till 1923 spelade Bollklubben mestadels i lokala serier, diverse cuper och 

distriktsmästerskapen i Halland, med varierande framgång, men år 1923 vann man 

Hallandsserien och gick upp i Sydsvenskan. Under denna tid utökades fotbollsföreningen till 

att även utöva allmän idrott, gymnastik, simning och boxning, och på senare år kom även 

bowling, handboll och ishockey med inom idrottsföreningen. Av de, utöver fotboll, nämnda 

sporterna är det ett antal som har går ur klubben och startat egna eller gått med i andra 

föreningar.  

År 1926 var HBK nära att ta sig upp till den högsta serien, men förlorade i kvalet mot 

Elfsborg IF. Istället blev det till säsongen 1934 man debuterade i högsta serien. Det fanns viss 

misstro inom klubben, men den visade sig vara obefogad när HBK spelade till sig en 

fjärdeplats, och därmed tog bronset och Bollklubbens första allsvenska medalj.  
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Under de kommande 40 åren befann sig Bollklubben från och till i Sveriges högsta serie, 

Allsvenskan, med varierande resultat. Säsongen 1954/55 var de nyuppflyttade från division II 

och gjorde den bästa säsongen en nykomling dittills hade gjort, och säkrade det stora silvret 

med sin andraplats.
43

 I den avgörande matchen, om det skulle bli stora eller lilla silvret, mötte 

de guldlaget Djurgården på Örjans Vall, där Bollklubben satte sitt nuvarande publikrekord, på 

19 783 åskådare.
47

 Under 1950-talet hade man totalt sett sina största framgångar 

publikmässigt med många matcher som lockade över 10 000 åskådare till Örjans Vall.  

1959 åkte man ur allsvenskan och en dyster tid för Halmstads BK började, man var till och 

med nere och spelade i tredje högsta divisionen under fyra säsonger. Klubben var sedan uppe 

och vände i Allsvenskan 1972, men man kom tillbaka säsongen -74. Den gången gick man 

upp för att stanna, och spelade i Allsvenskan de 14 kommande säsongerna. 1975 var man 

ytterst nära att åka ur den högsta serien, och till kommande säsong hämtades en engelsk 

tränare in, vid namn Roy Hodgson, efter råd av Malmös guldtränare Bod Houghton. Roy 

Hodgson är ett känt namn för den fotbollsintresserade och har i modern tid tränat storlag som 

FC Internazionale (Italien) och Liverpool FC (England). Redan det första året som tränare för 

HBK tog han det nedlagstippade laget till ett överraskande SM-guld 1976, och även 1979 blev 

det guld med samma tränare. Hodgson lämnade Bollklubben år 1980.  

På 1990-talet kom mer framgångar för HBK, och från säsongen 1995 och sex år framåt hade 

klubben sin absoluta storhetstid. Man vann guldet i Svenska Cupen 1995 samtidigt som man 

tog sig till en tredjeplats i Allsvenskan och mottog lilla silvret. 1997 tog Bollklubben 

föreningens tredje SM-guld. Man var även året därpå med i guldstriden, men efter att profilen 

Fredrik Ljungberg såldes till Arsenal FC (England) tappade laget mark och slutade på en 

fjärdeplats, som visserligen innebar medalj, brons. Bollklubben noterade där sin största 

spelarförsäljning, när de fick 40 miljoner kronor för Ljungberg. Följande år, 1999, slutade 

med en tredjeplats och lilla silver efter att återigen ha varit med i guldstriden. År 2000 såg ut 

som de två tidigare säsongerna, men denna gång gick man segrande ur guldstriden med god 

marginal och inkasserade klubben fjärde SM-guld. Detta blev den femte medaljen på sex 

säsonger, utöver Cup-guldet, vilket måste ses som ett mycket bra facit. 

Efter några tunga säsonger var man ytterst nära att ta SM-guld år 2004, men det blev tillslut 

en andra plats. Det var med 36 minuter kvar av säsongen som Göteborg kvitterade mot 

Halmstad på Örjans Vall, och guldet gick till Malmö.
43

 

Efter säsongen 2004 kom aldrig glansdagarna tillbaka, och efter många tuffa säsonger åkte 

man ur Allsvenskan år 2011. Då hade man spelat 18 raka säsonger, sedan 1993, i Sveriges 

högsta division. Sammanfattningsvis har Halmstads BK spelat 50 säsonger i den högsta 

divisionen, och 29,5* säsonger i den näst högsta divisionen enligt Svensk fotbolls 

Maratontabell.
48

 På sina säsonger i Sveriges högsta division har man förmått att ta 10 

medaljer.  

Kommande säsong 2012 spelar Halmstads Bollklubb i andra divisionen Superettan.  
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4.2.1 Halmstads BK i Europa 

Bollklubben har vid ett flertal tillfällen spelat ute i Europa, i samband med att man har vunnit 

inhemska liga- och cup-titlar. De flesta gångerna har det slutat i kvalomgångarna inför 

gruppspelet i de stora turneringarna. Åren efter SM-gulden 1976 respektive -79 spelade man i 

”Europacupen för mästarlag”, som nu heter UEFA Champions League, och båda gångerna 

åkte man ut i kvalet. 1995/96 deltog man i Cupvinnarcupen där man åkte ut mot Parma. HBK 

har spelat kval till Europas största cup UEFA Champions League, UCL, två gånger. Första 

gången var 1998/99 där man åkte ut direkt. När de kvalade till turneringen en andra gång gick 

det däremot bättre, men man föll i sista kvalomgången till gruppspelet mot RSC Anderlecht 

med ett måls marginal. Istället gick man till kvalet för Uefacupen, som nu heter UEFA Europa 

League, där man åkte ut i kvalet till gruppspelet. Tidigare hade man även misslyckats att 

kvala in till det som då hette Uefacupen, nämligen säsongerna 1996/97 och 00/01, då blev det 

respass ut ur kvalet mot Newcastle United (England) resp. 1860 München (Tyskland). Man 

lyckades däremot bättre säsongen 2005/06 och slog ut Sporting (Portugal) i sista 

kvalomgången och gick därmed till gruppspelet. Även om gruppspelet blev en mindre lycklig 

resa med förlust i samtliga 4 matcher, ses detta som deras största framgång i Europaspel. 
43, 49

 

4.3 Idrottssällskapet Halmia 

Det var den 16 juni 1907 som idrottssällskapet Halmia skapades. Idrottssällskapet var då 

verksamt inom fotboll, friidrott, gymnastik och brottning. Fotbollsföreningen spelade sin 

första match under november samma år men hette då Halmstads Fotbolls- och Idrottsklubb. 

Idrottssällskapet gick samma år med i både Hallands Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet.  

IS Halmia var först i Halland med att kvalificera sig för spel i fotbollsallsvenskan, detta under 

säsongen 1932. Halmia slutade på en tionde plats och klarade därmed sig kvar i allsvenskan 

med minsta möjliga marginal. Idrottssällskapet har spelat elva säsonger i Sveriges högsta 

serie. De flesta av de säsongerna var under sällskapets storhetstid, 1940-talet. Under åren 

1944-1950 så spelade Halmia i allsvenska, med tre sjundeplatser som bästa resultat. Senaste 

gången som IS Halmia spelade i allsvenskan var säsongen 1979. Det gick dock inte så bra då 

laget kom sist med blott nio poäng.  

Under största delen av idrottssällskapets historia så har de spelat i Sveriges näst högsta 

division, nuvarande Superettan. Fyrtiofyra säsonger har avverkats i serien där den senaste var 

1998. Under säsongen 2012 spelar IS Halmia i Division 2 Västra Götaland.
41

 

Den nuvarande styrelsen formulerade inför säsongen 2010 en verksamhetsidé som lyder enligt 

följande:  

”ISH är en anrik fotbollsförening vars ambition är att utveckla och förädla lokala talanger 

i nära samarbete med näringslivet. 

ISH är lite vassare, lite tuffare och lite mer professionella i sina relationer och ger därför 

en upplevelse utöver det vanliga” 
50
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4.4 Ägande- och hyressituation Örjans Vall  

I dagsläget ägs hela Örjans Vall området, med tillhörande faciliteter, av Halmstads kommun. 

Tidigare har klubbarna Halmstads BK och IS Halmia ägt olika delar av Örjans Vall. Fram till 

årsskiftet 2011-2012 ägde HBK delar av arenan i form av kanslilokaler på 465 m
2
, 

souvenirshopen och serveringen Kvasterian. ISH ägde Halmianen, deras klubb- och 

kanslilokal, på 167 m
2
.  Anledningen till att Halmstad kommun köpte upp resterande delar vid 

årsskiftet var att de ville vara handlingskraftiga och ha en större frihet i ärendet för en 

framtida renovering av arenan, vilket är nödvändigt om man inte istället väljer att bygga nytt. 

Genom att kommunen köpte upp dessa lokaler fick klubbkassorna ett välkomnat tillskott, 

Bollklubben fick totalt 4,65 miljoner kronor och Halmia 943 000 kronor. Beloppen grundades 

i att klubbarna erbjöds 10 000 kr/m
2
 för klubb- och kanslilokalerna.

51
 

De lokalerna och byggnaderna som kommunen köpte vid årsskiftet hyrs nu istället av 

klubbarna. Sedan tidigare hyr klubbarna bl.a. omklädningsrum, klubbrum, styrelserum, gym 

och diverse andra utrymmen.  

Hyresavtalen gäller mellan Halmstads kommun och klubbarna, men det är genom Teknik och 

Fritidsförvaltningen i Halmstad som hyresavtalen med klubbarna upprättas. I samband med 

att kommunen förvärvade de sista lokalerna, som tillhörde klubbarna innan årsskiften, skrevs 

samtliga hyreskontrakt om. Den huvudsakliga skillnaden i hyresavtalen var att man skrev om 

hyrestiden, tider för uppsägning från kontraktet och lade till en rivningsklausul. Dessa 

ändringar skulle göra så att kommunen med kort varsel kan komma i besittning av lokalerna 

vid en renovering.
110

 

I hyreskontrakten och hyresavtalen för Bollklubben framgår att det är klubben i fråga som står 

för underhåll för de lokaler som hyrs. Årshyras för samtliga hyrda lokaler, byggnader och 

försäljningsrättigheter vid kioskerna uppgår till drygt 476 000 kronor.
111

 Utöver dessa 

hyresavtal betalar klubben även hyra för planerna, som dock kommunen står för skötseln utav. 

Där ingår fasta hyror på 377 000 för planvärme och tillträde på C-planen. Planhyran för spel i 

Superettan är skriven till 15 % av Bollklubbens bruttobiljettintäkter.
101

 Därmed har HBK fasta 

årliga hyror på drygt 850 000 kronor.  

IS Halmia utnyttjar och hyr omklädningsrum med förråd och torkrum, samt klubblokalen och 

plats för försäljning till en summa som uppgår till ca 100 000 kronor. Klubben står själva för 

underhåller för dessa utrymmen.
112

 Utöver den fasta hyran betalar klubben 264 kronor/timme 

för nyttjande av Örjans Valls A-plan. 
101

 

4.5 Projekteringen av ett ombyggt Örjans Vall 

Sedan 1997 har det investerats i Örjans Vall, men någon planering med budget för en större 

ombyggnad av arenan har inte varit en politisk diskussion. De investeringar som har gjorts 

under tidigt 2000-tal innefattade bytta stolar, utökade ståplatsläktare, förbättrad belysning, 

omläggning utav planen till kostnader av ca 15 miljoner kronor. Det har aldrig funnits ett 

politiskt beslut om att Örjans Vall ska byggas om, dock har frågan varit uppe för diskussion 
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om arenan ska byggas om eller om en ny arena på annan plats skulle projekteras. Underlag 

har sedan tagits fram för att få en uppfattning om vad de olika alternativen skulle kosta.  

Då kommunen är ägare av Örjans Vall ska pengar undvaras i budget för att göra investeringar 

i arenan. I planeringsdirektiven för 2012-2014 finns det 50 miljoner för upprustning av Örjans 

Vall. Pengarna är dock inte för användning förens 2013-2014.  Verksamhetsmål från 

kommunstyrelsen säger att Halmstad ska fr.o.m. 2014/2015 innefatta en fotbollsarena för spel 

i Allsvenskan. Kommunens uppskattningar av kostnader för en sådan investering påvisar att 

50 miljoner inte räcker för de nödvändiga ombyggnaderna. Nytt budget förslag kommer att 

läggas under juni 2012 där budgeten för 2013-2015 ska tas fram. På förslag finns utökade 

resurser för upprustning av Örjans Vall. Det finns inte under våren 2012 någon tidplan för när 

en projektplan för upprustningen ska vara färdigställd.
102
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5. Utvärdering av Örjans Vall 

Invigningen av Örjans Vall ägde rum den 30 juli 1922. 1972 gjordes en stor renovering där 

en ny huvudläktare, den östra läktaren, var den största förändringen. Östra läktaren 

innefattar tre våningsplan med diverse faciliteter. 1987 byggdes den västra läktaren i två plan 

med ståplatser på plan ett och sittplatser på plan två. Åskådare finns också på de tre norra 

ståplatsläktarna och i ”Restaurang Södra Målet” där sponsorer och VIP-platser återfinns 

sedan 2011. Följande granskning är en utvärdering av de utrymmen, läktare och övriga 

faciliteter som Örjans Vall innefattar vid säsongsstarten 2012. Granskningen görs utifrån ett 

byggtekniskt perspektiv genom de krav som tas upp i bilaga 1. I bilaga 1 jämförs SvFFs 

föreskrifter med UEFAs arenakategorier. Granskningen görs mot SvFFs kategori 3 samt 

UEFAs kategori 3 då verksamhetsmål från kommunstyrelsens verksamhetsplan skrivits så. De 

följande kraven är genomgående tagna sammanfattningar ur kraven från Bilaga 1. 

5.1 Utrymmen 

Omklädningsrum 

Omklädningsrum ska finnas för respektive lag innehållande: fem duschar, tre toaletter, 

sittplatser för 25 personer, en massagebänk och taktiktavla. Omklädningsrum ska finnas för 

domare med minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord. Domarnas 

omklädningsrum ska enligt UEFA kategori 3 vara 20m
2
 stort, med två duschar, en toalett, sex 

sittplatser och ett bord.  

Örjans Vall  

Omklädningsrummen är belägna i den östra läktaren, huvudläktaren. Läktaren är uppbyggd av 

tre plan där omklädningsrummen återfinns i den understa, plan ett. Omklädningsrummen är 

uppbyggda enligt följande och det finns fyra näst intill lika delar i läktaren.   

        
Figur 23. Omklädningsrum för 

matchdelegat/domare. 

Figur 24. Omklädningsrum för 

spelare.  
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Storleken av själva omklädningsytorna skiljer sig något i ett av de fyra fallen. I 

omklädningsrummen finns det 5 duschar, 2 toaletter och en bastu. Med sittplatser för 25 

personer så krävs en plats för 60 cm per person, alltså 15 meter. För det krävs sittplatser längst 

alla väggytor i rummet, och då man har tagit bort torkrummen som finns på ritningarna, och 

sittplatser går längs den nya väggytan, uppfylls antalet platser. 

Rum för funktionärer är detsamma som rum för domare och matchdelegat. I östra läktaren 

återfinns som enligt figur 23 två omklädningsrum, det högra rummet på figuren är domarnas. 

Rummet har tillgång till en dusch och en toalett, och en yta av 14,5 m
2
. Medräknas ytan för 

wc och dusch så överstiger ytan 20 m
2
. Sittplatser för fem eller sex personer finns. 

103, 113
 

Brister 

- För få toaletter finns i rummen för spelare, och en dusch för lite finns till rum för 

domare.  För spelarna fattas en toalett och för domarna en dusch.   

Rum för matchdelegat 

Arenan ska ha ett rum för matchdelegat. Från rummet ska det vara enkelt att ta sig till 

omklädningsrummen för spelare och domare.  

Örjans Vall  

Lokalerna som är tilldelade matchdelegaten är rummet till vänster i det rum som kallas 

omklädningsrum för funktionärer, se figur 23. De är belägna i östra läktaren och där ifrån kan 

matchdelegaten enkelt ta sig till domarnas och spelarnas omklädningsrum och har också en 

enkel väg ut till arenan och spelplanen.
 103, 113

 

Sjukvårdsrum för spelare och domare 

Ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk behandling av spelare och domare ska finnas. 

Innehållande toalett, handfat och diverse lösa ting.  

Örjans Vall  

Det rum som används som sjukrum är det som kallas ”Vilorum” på ritningsunderlagen. Det 

ligger direkt till vänster vid ingången och i direkt anslutning till spelaringången. I utrymmet 

finns brits, tillhörande toalett och handfat.
 103, 113

 

Rum för dopingkontroller 

Arenan ska innehålla ett särskilt rum för dopingkontroller. Rummet ska vara placerat i 

närheten av omklädningsrummen och får inte vara tillgängligt för allmänheten eller media. 

Rummen måste vara minst 20m
2
 och vara intilliggande varandra. Toaletten måste ligga i 

provrummet eller med direkt anslutning till detta. Väntrummet måste ha sittplatser för åtta 

personer och ska utgöra en del eller vara i direkt anslutning till provrummet. Rummet ska 

enligt UEFA kategori 3 leva upp till de krav som ges i en där tillhörande bilaga.  
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Örjans Vall  

Det finns ett rum avsett för dopingskontroller i vaktmästeriets del i östra läktaren, det är dock 

mer en tillfällig lösning och det måste göras ett komplett rum för kontroller i samband med en 

ombyggnad av Örjans Vall. 
103, 113

  

Brister 

- Det finns inget rum för dopingkontroller som uppfyller kraven.  

Sanitetsanläggningar 

Antalet toaletter och urinoarer är baserat på antalet åskådare som arenan är godkänd för. 

Kraven för allsvenskan är individuella toaletter för män och kvinnor med en toalett per 200 

åskådare och en urinoar per 125 åskådare. Internationellt spel kräver baserat på ett 80:20 

förhållande mellan män och kvinnor, 1 toalett per 250 män, 1 urinoar per 125 män, 1 toalett 

per 125 kvinnor. Toaletterna ska finnas tillgängliga på varje sektion inom arenan.  

Örjans Vall 

Med dagens publikkapacitet på 15500 åskådare ger detta 75 st. toaletter och 120 urinoarer. 

Om man delar upp 15500 åskådare på 80 % män och 20 % kvinnor ger detta 12000 män och 

3000 kvinnor. Det innebär 48 toaletter för män och 24 för kvinnor. Därtill 96 urinoarer.  

Figur 25. Hur dopingrummet förslagsvis kan utformas, enligt UEFA. 
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Det finns toaletter utspridda över arenaområdet och de finns tillgängliga inom alla sektioner 

av arenan. Däremot finns det alldeles för få toaletter totalt på området, ca 20 stycken. 

Urionarer finns också utspridda över arenaområdet, men inte i den utsträckning som behövs 

för att tillgodose kraven. 
103, 113

     

Brister  

- Det finns för få toaletter och urinoarer på arenaområdet.  

Sjukrum för åskådare 

Vid internationellt spel ska det finnas behandlingsplatser för åskådare på vardera sektion inom 

arenan. Nationellt ska det finnas ett sjukrum för publiken på arenan.  

Örjans Vall  

I Örjansstugan finns det plats avsett som sjukrum för åskådare.
103

 

Kontrollrum 

Ett kontrollrum med fullständig överblick av alla ytor inne på arenan ska finnas. 

Kontrollrummet ska innehålla utrustning för kommunikation.  

Örjans Vall 

I östra läktaren finns på plan tre kontrollrum med kommunikationsutrustning. Från plan tre i 

huvudläktaren kan personal överskåda hela arenan och dess ytor.
103

 

Arbetsrum för mediarepresentanter  

Ett rum ska reserveras för mediarepresentanter. Rummet ska ha en yta av minst 150 m
2 

och 

rymma 50 representanter. Rummet kan även användas som presskonferensrum. Tilldelat 

utrymme ska också finnas för 15 fotografer vid internationellt spel, separat, fullt utrustat. En 

mixed zon ska finnas.  

Örjans Vall  

Stora ytor finns på plan två i östra läktarens södra del, dessa används som arbetsrum för 

mediarepresentanter samt presskonferensrum och uppfyller kraven. 
103, 113

 

Rum för presskonferenser 

Minst ett rum för presskonferenser ska finnas och vara utrustat med, ett skrivbord, en 

kameraplattform, podium, split box, ljudsystem och stolar. Rummet ska ha 75 sittplatser. 

Nationellt kan presskonferensrummet kombineras med arbetsrummet för media.  

Enligt UEFA måste ett utrymme finnas tillgängligt mellan omklädningsrummen och 

parkeringsplatsen reserverad för lagens bussar, vilket man ska kunna omvandla till en mixad 

zon. 
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Örjans Vall 

Presskonferensrum finns på plan 2, och är samma som arbetsrum för mediarepresentanter. 

Däremot finns det ingen yta eller utrymme som används som en mixad zon. 
103, 113

 

5.2 Läktare 

Åskådarområden och läktare 

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 

varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha 

ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet. 

Det gäller nationellt att fr.o.m. säsongen 2014 kan 20 % arenans totala publikkapacitet nyttjas 

som ståplats. Dessa 20 % ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.  

Enligt UEFA ska arenan vara utrustad med förfrisknings- och restaurangfaciliteter för alla 

åskådare på alla sektioner av arenan.   

Örjans Vall  

Angående sittplatserna stämmer de överens med översta stycket kraven. Till säsongen 2014 

ska max 20 % av kapaciteten vara för stående åskådare(samtliga ska vara konverterbara till 

sitt), vilket nu är nästan 80 % stående på Örjans Vall.  

Det finns kiosker placerade runt om på arenaområdet, såväl i anslutning till läktare som 

friliggande kiosker, och det uppfylls enligt UEFAs krav att alla åskådare på alla sektioner ska 

ha tillgång till förfrisknings/restaurangfaciliteter.
 103, 113

  

Brister 

- För många ståplatser i förhållande till sittplatser. 

Övergångsperiod 

Här berörs hur många platser som procentuellt får vara ståplatser fram till 2014. Det får inte 

finnas provisoriska/tillfälliga läktare enligt UEFA. Det ska enligt SvFF finnas försäljnings 

och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion. 

Örjans Vall  

Det finns tillräckligt med kiosker, placerade runt om på arenaområdet.  

Bortalagets supporters 

Nationellt finns det en överenskommelse inom SEF att 10 % av arenans kapacitet ska tilldelas 

gästande supporters. I dessa sektioner ska det finnas tillgång till servering och toaletter. Vid 

UEFA spel ska minst 5 % av arenans totala åskådarkapacitet tilldelas bortalagets supporters 

med placering på avskild sektion.  
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Örjans Vall 

Enligt ritningsunderlag finns det avskilda läktare för 2000 (ca 13 %) stående åskådare som är 

tilldelat bortasupportrar med en avskild entré. Enligt karta på www.hbk.se finns en kiosk 

bakom dessa läktare, och enligt ritningar/kartan finns det 2 lokaler för toaletter/urinoarer.
 113

   

Åskådarkapacitet  

För allsvenskan ska det finnas minst 3000 sittplatser och dessa ska vara under tak. Sett till 

UEFAs krav ska det finnas 4500 sittplatser.   

Örjans Vall 

Det finns ca 3531 sittplatser på arenan
52

, som har en total kapacitet på 15500. Detta uppfyller 

arenan för SvFF:s krav men inte för UEFA:s kriterier.  

Brister 

- Det finns för lite sittplatser för att uppnå UEFAs krav för kategori 3. 

Platser för rörelsehindrade 

Nationellt ska det finnas särskild entré och minst en plats för rörelsehindrade och dess 

ledsagare per 1000 åskådare. Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med 

tvättmöjligheter samt tillgång till försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella 

läktarsektionen. Enligt Uefa ska en handikapptoalett vara avsatt för varje 15e rullstolsbunden 

användare. 

Örjans Vall  

Det ska enligt kraven finnas 15-16 platser för rörelsehindrade, det finns 12 stycken och de 

återfinns i Sektion A rad 4. Där finns även särskild entré med ramp och med kiosk i nära 

anslutning. Det finns 4-5 handikappsanpassade toaletter i området. 
113

 

Brister 

- Det finns för lite platser för rörelsehindrade åskådare. 

VIP- stolar och hospitality ytor 

I Allsvenskan krävs en total kapacitet på 950 VIP stolar som fördelas enligt överenskommelse 

i den Allsvenska gruppen, och enligt UEFA ska minst 50 stolar vara tilldelade bortalaget. 

VIP-stolarna ska vara centralt placerade på huvudläktaren Det ska även finnas en avskild 

hospitality yta på 400 m
2
. 

Örjans Vall  

Det finns VIP-stolar placerade centralt och under tak i huvudläktarens sektion D, där det finns 

160 sittplatser.
52

  

http://www.hbk.se/
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På Örjans Vall finns det hospitality-yta i form av Restaurang Södra Målet som tillkom år 

2011. Restaurang Södra Målet har plats för 275 personer.
103

 Efter besök på Örjans Vall har 

det konstraterats att restaurangen är ca 300 m
2
 stor.  

Brister  

- Restaurang Södra målet måste utökas 

- Det saknas 790 VIP-stolar. 

Kameraplattformar  

En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten och på 

en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet.  

Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel på 

15-20° mot planens mittpunkt.  

Plattformen för huvudkameran ska ha en lägsta storlek på 10 m
2
.  

I Allsvenskan ska det även finnas utrymmen för två kameror vid 16-meters linjen. 

Örjans Vall  

Det finns plats för huvudkamera, och utöver det så sätts det upp tillfälliga kameror i samband 

med matcher, och det uppfyller kraven. 
103

 

Pressläktare 

I Allsvenskan ska arenan ha 50 täckta platser utrustade med bord som ska rymma en laptop 

och ett anteckningsblock. Det ska även finnas diverse uttag och anslutningar. För UEFA 

gäller det att pressläktaren ska vara centralt placerad i huvudläktaren och man ska ha lätt 

tillgång till andra medieytor.  

Örjans Vall  

Det finns platser avsedda för pressen under tak och centralt placerad i huvudläktaren. Det 

finns 40 platser. 
103

 

TV- och radio hytter/positioner 

I Allsvenskan ska det finnas tre, och för UEFA fem, stycken kommentatorspositioner/hytter 

för TV och radio. Varje hytt/position måste ha minst tre sittplatser, och enligt UEFA ska en av 

dessa ha uttag för ström och internet. Dessa ska även vara centralt placerade på huvudläktaren 

enligt UEFAs kriterier. 
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Örjans Vall 

Det finns en kommentatorshytt med 3 platser, centralt placerad i huvudläktaren. De har även 

som det ska uttag för ström, och nyligen installerades bredband på 100 Mbit/s som finns 

tillgängligt i hela läktaren. 
103, 113

 

Brister 

- Det finns för lite kommentatorshytter.  

 

5.3 Övriga krav 

Planen 

Spelytan får variera från 105 x 65 meter till 105 x 68 meter enligt SvFF, men från UEFA 

krävs det att spelytan är 105 x 68 meter. Säkerhetsavstånd för Allsvenskan är 3 meter från 

sidlinje och kortlinje.  

Örjans Vall 

Planens yta är 105x68m och minsta säkerhetsavstånd är 4m, mellan plan och västra läktaren.
 

113
 

Uppvärmningsytor  

Uppvärmningsytor för ersättare måste göras tillgängliga längst sidlinjerna eller bakom 

reklamskyltarna bakom målen. 

Örjans Vall 

Uppvärmningsytor finns tillgängliga längs sidlinjen och bakom södra målet.
 113

 

Spelarbänkar  

Arenan måste vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på marknivå och med 

plats för minst 13 personer på vardera bänk. Det ska finnas en täckt plats för 4:e domaren 

mellan spelarbänkarna.  

Örjans Vall  

Det finns 2 täckta bänkar med tak för hemma resp. bortalag. För båda bänkarna finns det 18 

sittplatser uppdelade i 2 rader (9+9). Bänkarna står med dryga 5 meter från sidlinjen enligt 

ritningsunderlag. Det finns avsedd plats för fjärdedomaren när det finns en, och det är under 

tak mellan de båda spelarbänkarna. 
103, 113
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TV-studio 

I Allsvenskan krävs en TV-studio placerad utomhus. Vid UEFA spel krävs minst 2 TV studior 

på 5m x 5m x 2,3m. 

Örjans Vall 

Det finns en TV-studio i nordvästra hörnet av arenan, 6 x 6 x 3 m stor. I anslutning till 

spelaringången, till höger i entrén finns även ett rum som HBK använder som TV-studio, 

detta rum är större än vad som föreskrivs i kriterierna. 
103, 113

 

Plats för OB-bussar 

Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan, så nära arenan som möjligt. Ytan 

ska vara minst 200 m
2
 stor.  

Ytan måste antingen ge en klar och oskymd vy över den södra horisonten, annars så krävs det 

en frånskild yta för sattelitupplänk som ligger max 50m från centrum av den avsedda platsen 

för OB-bussarna.   

Örjans Vall 

Det finns avsedd plats för OB-bussar på samma sida som huvudläktaren. 
103

 

 

Örjans Vall är en fotbollsarena byggd i etapper för att möta de ställda krav som uppkommit 

under åren. Några större förändringar har inte gjorts sedan byggnationen av västra läktaren 

1987. Utvärderingen visar brister som måste åtgärdas för att elitfotboll ska få spelas på 

Örjans Vall till säsongen 2014. Bristerna avser främst läktare där större förändringar krävs 

för att tillgodose behovet. Sett till de övriga kraven är alla uppfyllda och inga förändringar 

måste ske.  
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6. Ombyggnad av Örjans Vall 

Utvärderingen av Örjans Vall visar vilka byggtekniska brister som fotbollsarenan har. En 

om- och tillbyggnad av Örjans Vall är nödvändig och måste ske innan 2014 om inte dispens 

utfärdas. En plan för vad som ska byggas om och till måste sättas upp där de olika delarna är 

lika viktiga som helheten för en fullt kvalificerad arena. Då alla delar måste beaktas och 

behandlas i ett helhetsförslag följer en diskussion där varje område behandlas var för sig. 

Alla områden kommer sedan ligga till grund för ett helhetsförslag på hur ett framtida Örjans 

Vall skulle kunna utformas. Till grund för diskussionerna ligger enkla lösningar där praktiska 

förslag lyfts fram. I de områden där en enkel lösning inte anses finnas kommer övriga arena 

Sverige att beaktas för att lyfta fram förslag.   

6.1 Utrymmen 

Omklädningsrum 

Samtliga omklädningsrum finns i den östra läktaren. Två norr och två söder om huvudentrén. 

I Bollklubben omklädningsrum har man rivit ut väggarna och tagit bort torkrummet, det har 

medfört att man har tillräckligt med yta för bänkar och platser för mer än 25 personer. Samma 

sak har gjorts i Halmias blivande omklädningsrum som ligger i södra delen. Det högra 

utrymmet som finns i anslutning till omklädningsrummen, se figur 24 tidigare, kan man skära 

av och använda som förråd eller dylikt. För att lösa toalettproblemet kan man vända in den 

högra toaletten i figuren, mot omklädningsrummet, och lägga till en toalett precis under 

denna. För bortalaget som återfinns i södra delen behöver man riva ut väggarna för 

torkrummet, och sedan göra samma process med toalett som ovan.  

Omklädningsrum för domare är det som är till höger i figur 23, det som behöver åtgärdas där 

är man behöver sätta in en till dusch. Det kan man lösa genom att man flyttar ut förråden som 

ligger intill, och utökar utrymmet för duschar, så det får plats minst en till. 

Sjukvårdsrum för spelare och domare 

Det utrymme som i dagsläget används till detta anses vara i minsta laget. En möjlig lösning är 

att placera sjukvårdsrummet där Halmias rum för styrketräning återfinns. Det innebär att 

Bollklubben och Halmia kommer dela rum för styrketräning vilket var bestämt sedan tidigare. 

Rum för dopingkontroller 

I dagsläget används ett utrymme i anslutning till vaktmästeriet som kontrollrum för doping, 

och för att uppfylla UEFA:s senaste krav måste det flyttas. En lösning på detta är att placera 

det där sjukrummet för spelare tidigare återfanns. Detta innebär viss ombyggnad i området där 

den ska placeras. I samband med detta utökas expeditionen och får ett mindre kontor i samma 

utrymme. Det nya dopingrummet skulle bli ca 25 m
2
 stort och uppfylla samtliga krav från 
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SvFF och UEFA gällande att vissa rum måste vara i direktanslutning till varandra, och att 

vissa inte får det.  

Utformningsförslag för nytt dopingkontrollrum:  

 

 

Sanitetsanläggningar 

Vid en ombyggnation av Örjans Vall måste man utöka antalet toaletter och urinoarer. Sett till 

kraven från SvFF, som är högre i detta fall, behövs det 50 toaletter och 80 urinoarer om man 

räknar med en ny åskådarkapacitet på ungefär 10 000. Fler toaletter kan byggas in i den västra 

läktaren där mycket utrymme finns som är outnyttjat. Utöver detta kan man även sätta ut 

friliggande byggnader som kan rymma toalettfaciliteter. 

Rum för presskonferenser 

Rum för presskonferenser finns och uppfyller kraven som ställs. Däremot finns det i dagsläget 

ingen mixad zon, som denna kravkategori även innefattar. Det ska vara en yta som finns 

mellan omklädningsrummen och parkeringsytan för spelarbussarna, och är avsedd för 

intervjuer efter matchen med tidnings-, radio och TP-reportrar. Detta kan lösas genom att man 

tillfälligt, när man avser att använda en mixad zon, sätter upp det man behöver i lobbyn vid 

huvudentrén i huvudläktaren.  

 

Figur 26. Förslag till utformning av 

dopingkontrollrum. 
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Hospitality ytor  

På Örjans Vall finns det hospitality-yta i form av Restaurang Södra Målet som byggdes så 

sent som 2011. Södra Målet har idag en yta av 300 m
2
 då dess yttre mått uppgår till 30 x 10 

m
2
. Då restaurangen är uppbyggd av moduler så kan den utökas i längdriktning utan att 

behöva bygga om den befintliga delen. Alltså utöka längden 10 m, till en längd av 40 m.  

 

 

6.2 Läktare  

Läktare finns idag på tre utav planens fyra sidor. Sittplatser finns längst långsidorna av 

planen, den östra och västra sidan. Enligt översiktsbild, figur 28, så är norr orienterat mot 

överkant. Huvudläktaren är den östra och största på Örjans Vall. Läktarbyggnaderna är olika 

konstruktioner och inte uppbyggda på liknande sätt. Därför följer en redogörelse över hur 

fördelningen ser ut över arenaområdet. Först övergripande för arenans sittplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. 3D vy på den utökade Restaurang Södra Målet. 

Figur 28. Översiktsbild på Örjans Vall 

med sektionsindelning 

Tabell 2. Antal platser per sektion och 

totalt per läktare 

Östra 

Läktaren 

Platser Västra 

Läktaren 

Platser 

A 236 Z+Å 335 

B 504 X+Y 363 

C 529   

D 160   

E 529   

F 504   

G 236   

H 135   

Σ 2833  698 
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Figur 29. Översiktsvy på Örjans Vall mot östra och norra läktaren i befintligt utseende. 

Figur 30. Vy mot Västra läktaren. 
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Östra läktaren, figur 31, omfattar idag 2833 sittplatser. 135 av dessa platser finns framför 

”Halmianen” som är IS Halmias lokaler. Till östra läktaren räknas också den åskådarplats för 

rörelsehindrade där 12 sittplatser finns.  

 

 

Norra läktaren omfattar tre ståplatsläktare med plats för totalt 2000 platser. De norra 

ståplatsläktarna har en avskild entré och används utav bortalagets supporters. Norra läktarna 

räknas som avskild sektion.  

Figur 31. Östra läktaren 

Figur 32. Ståplatsläktare på norra sidan. 



 

 
50 

 

 

Västra ståplatsläktare med plats för 500 stående åskådare. Läktaren är av liknande 

konstruktion som de norra ståplatsläktarna.  

 

 

Västra läktaren med plats för 698 sittande och 2000 stående åskådare. De stående åskådarna 

står på gradänger i betong som ligger väldigt nära planen.  

Från utvärderingen framgick de brister som behöver åtgärdas. De brister som kan åtgärdas 

utan nya byggnationer, med omdisponering eller mindre åtgärder är.  

- Det saknas platser för rörelsehindrade, 4 saknas, 12 återfinns.  

- Det saknas 10 platser för press, 40 återfinns.  

- Det saknas 4 kommentatorshytter med plats för 3 personer, 1 återfinns. 

- Det saknas VIP-stolar placerade centralt på huvudläktaren, 790 saknas, 160 återfinns. 

Figur 33. Ståplatsläktare på västra långsidan. 

Figur 34. Vy över västra läktaren 
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Det framgick också brister som kräver stora investeringar i form av nybyggnationer. Dessa 

brister finns det inga lösningar på genom omdisponering eller andra mindre åtgärder.  

- Det finns 3531 sittplatser, för UEFA kategori krävs 4500 sittplatser. 

- Det finns för många ståplatser i förhållande till sittplatser, (83 %). Endast 20 % får 

finnas och dessa ska vara konverterbara till sittplatser. 

Platser för rörelsehindrade 

Antalet platser för rörelsehindrade beror av antalet åskådare som arenan har kapacitet att ge 

plats för. Då dagens publikkapacitet på 15500 åskådare utförs av 83 % stående åskådare 

kommer åskådarkapaciteten sjunka för att nå de krav på 20 % stående som finns. Det är alltså 

inte rimligt att arenan kommer att få en kapacitet på över 12000 åskådare vilket medför att 

antalet platser för rörelsehindrade ej behöver förändras.  

Pressläktare 

Pressläktaren är belägen mitt på den östra läktaren. Det saknas tio stycken platser för pressen 

att sitta och arbeta på.  

 

 

Framför de två raderna där pressen sitter finns det en tom gradäng. Med en omdisponering av 

platserna och arbetsytorna och med utnyttjande av den tomma raden framför pressen kan 

tjugo platser till med arbetsytor få plats.  

Figur 35. Platser för pressen i mitten på östra läktaren. 
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Kommentatorspositioner  

De tre kommentatorspositioner som finns är placerade på tredje våningsplan i östra läktaren, 

mitt för planen. Kommentatorerna i det blå rummet bakom fönster med vita ramar. Men det 

saknas fyra stycken kommentatorshytter som alla ska vara centralt belägna på huvudläktaren.    

 

 

I det blå rummet där kommentatorerna sitter finns även speakern. Ett alternativ för att få plats 

för två kommentatorshytter är att speakern flyttar ut till det vita rummet som angränsar till det 

blå. Det ger då arbetsplats för sex kommentatorer, i två hytter. Det vita rummet används som 

förvaring av sittdynor. Förvaringen kan flyttas till alternativ förvaring, genom att ett nytt rum 

byggs av liknande form på plan tre. Används dynorna för VIP stolar, kommer antalet dynor 

att öka avsevärt och en större förvaring kommer att behövas. För att tillgodose kravet på fem 

Figur 36. En lösning på hur man kan öka antalet platser för pressen.  

Figur 37. En bild centralt på östra läktaren. I Utrymmet i mitten sitter kommentatorer och 

speaker. I det vita utrymmet förvaras idag sittdynor för VIP-stolar.  
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hytter så byggs en liknande hytt, som den blå, sidan om dit speakern flyttar. Detta ger plats för 

tre nya hytter med plats för tre sittande i varje.  

 

 

 

 

 

VIP-stolar 

VIP-stolar ska vara placerade centralt på huvudläktaren. Det finns 160 stycken VIP-stolar på 

östra läktaren, centralt placerade. 

Figur 38. Lösningsförslag på hur nya kommentatorshytter kan placeras, i det blåa utrymmet till 

höger. 

Figur 39. Lösningsförslaget från en annan vinkel. Till höger ser man förslaget på hur dynorna 

kan förvaras. 
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Östra läktaren är huvudläktaren på Örjans Vall. Då VIP-stolarna ska vara placerade på 

huvudläktaren innebär detta att en omdisponering av stolarna ska göras. Sittplatser på sektion 

C och E byts ut mot VIP-stolar för att tillgodose kravet på 950 VIP-stolar. Sektion C och E 

omfattar totalt 1058 platser. Då sektion C och E är uppdelade i övre och undre del med 

fördelningen 95 platser nere och 434 platser uppe. Ett val är att göra om de övre delarna till 

VIP-stolar med utgångspunkt från sektion D. Detta medföra att VIP-sektionen blir placerad så 

centralt som möjligt på huvudläktaren.  

Sittplatser 

Det saknas 969 sittplatser för att nå upp till UEFAs arenakategori 3. Detta ger en kapacitet på 

4 500 sittande åskådare. Då endast 20 % får stå, hade detta medfört en publikkapacitet på 5 

625 åskådare. Halmstad BK som är klubben med det största publikintresset som nyttjar Örjans 

Vall har under de senaste säsongerna ett varierande publiksnitt.  

 

Figur 40. VIP-stolarnas placering på Örjans Vall i befintligt utseende. 
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Diagram 4. Antal åskådare på Örjans Vall och i Allsvenskan under säsongerna 2001-2011. 

Hämtad från bilaga 3. 
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Diagrammen ovan visar hur antalet åskådare förändrats under de elva senaste säsongerna 

sedan Halmstad BKs guld säsongen 2000. HBKs publiksnitt följer tendenser som beror både 

av det totala intresset för den Allsvenska fotbollen och den sportsliga framgång som HBK har 

presterat. Sett sedan 2007 har HBKs allsvenska slutplacering haft en negativ trend och likaså 

publiksnittet på Örjans Vall. Toppåret är under 2004, då slutade HBK 2a och publiksnittet var 

det högsta på 9 113. Bottenåret var säsongen 2011, då HBK slutade sist på en 16e plats och 

publiksnittet var det lägsta på 4 240 åskådare.  

Fram till säsongen 2008 så spelades alltid minst en match där åskådarantalet översteg 10000. 

Fyra av de säsongerna spelades matcher inför över 12 000 åskådare. En publiksiffra som 

överstigits fem gånger under de elva säsongerna. En åskådarkapacitet på 5 625 personer är 

därför för liten. Örjans Vall bör därför ha en kapacitet på 10 000- 12 000 åskådare. Det 

medför att 8000- 9600 åskådare ska vara sittande och de övriga 2 000 – 2 400 ska vara 

konverterbara till sittplatser. Då nuvarande antalet är 3 531 så ska alltså 4 469 – 6 069 fasta 

sittplatser tillkomma.  

För att nå upp till en önskad publikkapacitet så ska det byggas fler sittplatser än vad som 

redan finns. Det finns alternativ på var dessa kan placeras.  

Alternativ 1 

Utbyggnad av västra läktaren i sydlig och nordlig riktning. Detta innebär att den nuvarande 

ståplatsläktaren tas ur bruk. Även Tv-studion som är uppställd kommer försvinna, ett 

alternativ är att bygga en permanent Tv-studion vid sydvästra hörnan, nära entrén.   

Utbyggnad i sydlig riktning ger 326 stycken sittplatser. Utbyggnad i nordlig riktning ger 

också 326 sittplatser, alltså totalt 652 sittplatser. Konstruktionen blir en förlängning av 

läktaren i två riktningar där två nya sektioner skapas. Den nya kapaciteten för västra läktaren 

blir 1350 åskådare som alla sitter under tak.  

Diagram 5. Antal åskådare på Örjans Vall i förhållande till slutplacering under säsongerna 2001-

2011. Hämtad från bilaga 3. 
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Figur 41. Lösningsförslag för utformning av västra läktaren 

Figur 42. Västra läktaren, lösningsförslag. 
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Alternativ 2 

Då ståplatser ej får användas om de inte är konverterbara till sittplatser så kvalificerar inte 

ståplatsläktaren i sydvästra hörnet av arenan som brukbar läktare.  

 

 

 

 

En läktare med utformning enligt figur 43 och 44 får en kapacitet på 1000 stående åskådare. 

Läktaren ersätter då de markbundna betonggradänger som fanns sedan tidigare. Åskådarna 

har stöd av räcken som sträcker sig över hela sydvästra läktaren. Då läktaren ska vara 

konverterbar är räckena fästa i gradängerna med en säkring och kan vid konvertering enkelt 

lyftas ur och placeras inne i läktaren i förråd bak i läktaren. Läktaren är utav samma 

uppbyggnad som den västra men med ett större överhängande tak. Takbalkar liggande på 

betongpelare stadgade med snedstag håller upp taket. Läktaren är helt öppen åt sidorna för att 

åskådare ska kunna se hela planen. 

Figur 43. Vy mot lösningsförslaget för en ny ståplatsläktare i sydvästra hörnet. 

Figur 44. Vy från baksidan. 



 

 
58 

 

 

Vid konvertering kan maximalt 683 åskådare ges plats att sitta. Eventuellt bör antalet 

reduceras lite för att ge bästa möjliga sikt för samtliga åskådare. Stolar fästs i stålräcken som i 

sin tur sitter fast i gradängerna även då stolar inte används. Stolarna är likt övriga stolar på 

arenan i plast med lätt stålram. Detta gör de enkla att montera och montera av. Förråd för 

sittstolar kan även placeras under läktaren med ingång från sida eller baksida.  

Alternativ 3 

Då det största problemet på Örjans Vall är att det är för många ståplatser i förhållande till 

sittplatser, är detta alternativet gjort för att minska antalet ståplatser samtidigt som det ska öka 

antalet sittplatser. Framför västra läktaren finns mycket utrymme för stående åskådare, och i 

detta alternativ byggs de om till en sittplatsläktare istället.  

 

 

Figur 45. Sydvästra läktarhörnet efter konvertering till sittplatsläktare. 

Figur 46. Den nya sittplatsläktaren framför den befintliga konstruktionen på västra långsidan. 
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Sittplatsläktaren är av samma konstruktion som den redan befintliga läktaren på västra sidan 

är uppbyggd av. Den nya läktaren kommer att byggas i den utsträckningen att den täcker över 

båda skyddsrummen, eftersom skyddsrummen inte fyller någon funktion och inte längre 

behöver vara i bruk. 

Detta alternativ ger ytterligare nio rader med sittplatser framför den befintliga läktaren och 

kommer att ge en närhet till planen. Den nya läktaren kommer vara uppdelade i fem 

sektionen, varav den mittersta är mindre för att öka tillgängligheten, och kommer ge plats för 

1962 åskådare. 

 

 

Alternativ 4 

Norra kortsidan av Örjans Vall innefattar tre stycken ståplatsläktare gjorda i stål och trä. Då 

ståplatser måste vara konverterbara till sittplatser uppfyller inte dessa ståplatsläktare kraven. 

Det finns då stora ytor längst med norra sidan för tillbyggnader. De toaletter som också finns 

placerade på norra stor tillräckligt långt ifrån planen för att ge plats åt en ny 

läktarkonstruktion mellan dem och planen.  

Nya Parken i Norrköping är en arena 

med sittplatsläktare på tre sidor där 

man har lämnat ena kortsidan öppen 

tillsvidare. Detta är ett alternativ som 

passar Örjans Vall bra då södra 

kortsidan ger plats för Restaurang 

Södra Målet.  

 

 

Figur 47. Förslag på läktartillbyggnad på västra långsidan. 

Figur 48. Nya Parken, Norrköping 
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Nya Parken har, längst dess öppna kortsida, ståplatsläktare där Örjans Valls hospitality yta 

finns placerad. En liknande konstruktion som finns på Nya Parkens andra kortsida kan passa 

norra kortsidan på Örjans Vall. En konstruktion som sluter samman arenan längst tre sidor 

och lämnar en öppen sida mot ingången. Detta ger arenan en mer sammanhängande känsla 

och ljud kan bara försvinna i en riktning. 

 

 

 

 

Nya norra läktaren har en kapacitet på 1906 sittande åskådare och 1000 stående. Den sektion 

där ståplats planeras kan även konverteras till sittplatser, då med en kapacitet på 608 sittande 

åskådare. Stolar fästs i stålräcken som i sin tur sitter fast i gradängerna även då stolar inte 

används. Stolarna är likt övriga stolar på arenan i plast med lätt stålram. Detta gör de enkla att 

montera och montera av. Förråd för sittstolar kan placeras inne i läktaren med ingång från 

baksida.  

Figur 49. Lösningsförslaget för nya norra läktaren. 

Figur 50. Nya norra läktaren. 
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Att bygga ihop norra läktaren med den östra gör att Halmianen måste flyttas. I detta alternativ 

väljs att låta Halmianen vara kvar för att lämna en ingång i nordöstra hörnet. Då 

bortasupportrarnas ståplatsläktare försvinner i och med rivningen av de gamla ståplatsläktarna 

behöver de få plats på nya norra läktaren. Bortasupportrarna ska vara avskilda från övriga 

publiken med en avskild ingång. Lämpligt är att använda samma ingång som finns sedan 

tidigare och placera bortasupportrarna på den östra sidan av norra läktaren. 10 % av den totala 

åskådarkapaciteten ska tilldelas bortasupportrar, vilket uppnås då 1000 stående åskådare ges 

plats på nya norra.  

Utseendemässigt ska norra gå i samma fasader som Östras tegelfasader på första plan för att 

sedan övergå i betong. Läktaren omfattar mycket fönster för att ge en öppen och ljus känsla.   

6.3 Helhet 

En fotbollsarena i Halmstad som uppfyller kraven för spel i Allsvenskan till säsongen 2014. 

Arenan bör ha en åskådarkapacitet på 10 000-12 000 åskådare för att tillgodose intresset för 

de matcher som kommer att spelas på arenan. En ombyggnad av den befintliga Örjans Vall 

omfattar främst nya sittplatsläktare för att uppfylla kraven på sittplatser. I föregående avsnitt 

behandlades olika alternativa lösningar på de brister som Örjans Vall hade. Här följer en 

helhetsanalys av ett ombyggt Örjans Vall med fokus på de alternativ på tillbyggnader av 

läktare som tagits fram.   

De fyra alternativa tillbyggnader som behandlas i föregående avsnitt är anpassade för att 

fungera i ett helhetsperspektiv. Alternativen ger möjliga tillbyggnader som kan byggas, 

beroende eller oberoende av varandra. Alla till- och ombyggnadsförslag är framtagna för att 

ge arenan samma helhetsintryck, för att inte ge arenan en känsla av delvis nytt och delvis 

gammalt. Arenan ska upplevas som en sammanhängande arenan där inte någon byggnad 

sticker ut utan följer samma linjer som arenan har sedan tidigare. Men samtidigt ge Örjans 

Vall ett modernt utseende.  

Figur 51. Nya norra läktaren efter att ståplatserna har konverterats till att vara endast sittplatser. 
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Åskådarkapacitet: 8051 sittande & 2000 stående 

                             : 10051 åskådare 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östra Läktaren, Huvudläktare 

Sittplatsläktare med diverse lokaler 

för omklädning mm, toaletter, 

kiosker osv.  

Byggd 1972 

Västra Läktaren 

Sittplatsläktare med toaletter och 

kiosk.  

Byggd 1987 

Alt 1. 

Utbyggnad av Västra Läktaren  

mot nord och syd. 

Sittplatsläktare med toaletter. 

Alt 2. 

Nybyggnad i sydvästra hörnet. 

Konverterbara ståplatser  

Alt 3. 

Ombyggnad av västra 

ståplatsläktare. 

Sittplatsläktare 

Alt 4. 

Nybyggnad längst norra kortsidan.  

Delad sitt och ståplatsläktare med 

plats för bortasupportrar, toaletter 

och kiosker.  

 

 

 

2833 

sittplatser 

 

 

 

698  

sittplatser 

 

 

652 

sittplatser 

 

1000 

ståplatser 

alt. 

683 

sittplatser 

 

 

 

1962 

sittplatser 

1906 

sittplatser 

1000 

ståplatser 

alt. 

2514 

sittplatser 

Tabell 3. Sammanställning över antalet åskådarplatser. 
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De ståplatsläktare som finns idag på norra respektive västra sidan är inte godkända för 

Allsvenskan 2014 då de inte är konverterbara. Därför antas dessa rivas och tas bort.  

Ett Örjans Vall utan tillbyggnader kommer utan ståplatser att ha en åskådarkapacitet på 3531 

personer. Med de fyra till och ombyggnadsalternativen öka kapaciteten till drygt 10 000 

åskådare, varav då 2000 (20 %) är stående. Då utredningen av publikintresse tidigare visade 

att 10 000-12 000 är en åskådarkapacitet som är rimlig för Örjans Vall ger de fyra alternativen 

tillsammans en fullt tillräcklig arenakapacitet.  

 

 

Alternativ 1 och 3 bildar tillsammans med gamla västra läktaren, nya västra sittplatsläktaren. 

En läktare som är symetrisk kring mitten och sträcker sig längst hela västra långsidan. 

Alternativ 1 & 3 är anpassade till varandra i den grad att trappor och liknande ligger för 

varandra och vid val av båda alternativen passar de båda delarna rakt ihop, likaså mot den 

befintliga läktaren. Ett sidoalternativ som inte är framtaget är om då båda alternativen byggs 

att taket bör byggas till ytterligare för att ge de som sitter på de främre platserna, närmast 

planen, skydd mot väder. Men då tak över platser inte är något som ställs krav på så 

utelämnas det i dessa alternativ. 

 

Figur 52. Översiktsbild med samtliga lösningsalternativ, vy mot öst.  

Figur 53. Bild på nya västra läktaren och hörnläktaren i sydväst. 
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Alternativ 2 som är en nybyggnation av det sydvästra hörnet är också anpassat efter alternativ 

1 och 3. Där läktarens gradänger samt yttre dimensioner är anpassade efter alternativ 1 och 3. 

Däremot kommer inte sydvästra läktaren att vara enhetlig med västra läktaren utan står som 

enskild byggnad, angränsande till västra genom en gång. Eventuellt kan vid en utbyggnad av 

tak över västra läktaren leda till en sammankoppling av västra- och sydvästra läktaren.  

 

 

Det största tillbyggnadsalternativet är alternativ 4, den norra läktaren. Alternativet är anpassat 

till alternativ 1 och 3 då yttermått och avstånd till planen i nordvästra hörnan är samma. Men 

läktaren är helt fristående i den mån att varken tak eller läktargradänger går samman med 

västra eller östra läktaren. Vid en förlängning av taket på östra läktaren kan även en 

sammankoppling ske i nordvästra hörnan av arenan. Läktaren har också lika fasader som östra 

läktaren för att ge en sammanhängande känsla.  

 

Figur 54. Sydvästra hörnläktaren. 

Figur 55. Vy på nya norra läktaren från östra läktaren 
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Om alla alternativen byggs som medför detta att den utomhusstående tv-studion inte kan 

flyttas lämpligt i nordvästra hörnan. Tv-studion är ytterst tillfällig och ingen fast byggnation. 

Ett alternativ är att bygga en ny tv-studio vid sydvästra hörnan. Tv-studion blir då en fast 

byggnation och utsikt mot planen och in mot arenan.  

 

Figur 56. Översiktsbild på nya Örjans Vall, vy mot väst. 

Figur 57. Vy mot syd, helhetsbild för nya arenan. 

Figur 58. Förslag på en ny Tv-studio i arenas södra ände. 
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7. Analys 

Örjans Vall invigdes redan 1922, och huvudläktaren är byggd 1972. Därefter har inga 

sittplatsläktare byggts.  Det har lett till att Örjans Vall idag endast omfattar 3531 sittplatser. 

Arenan anses i dagsläget vara omodern och för att klara de nya kraven som tillkommer år 

2014 från SvFF krävs det en större upprustning av Örjans Vall. Detta uppdrag ligger hos 

Halmstad kommun, offentlig ägare av Örjans Vall, och i direktiven budgeteras det för att nå 

en lösning på arenaproblemet i Halmstad.  

För att besluta vilka kategorier i kraven lösningarna ska utgå ifrån bör man ta hänsyn till 

klubbarna, framför allt HBK, och deras visioner. Dessa visioner innefattar spel i Allsvenskan 

och spel i de europeiska cuperna. Därmed måste man utgå ifrån SvFF:s kategori 3, krav för 

Allsvenskt spel, och UEFA:s kriterier i form av kategori 3 som innefattar spel upp till en viss 

internationell nivå, likväl som spel på landslagsnivå. De utvalda kraven denna studie tar upp 

gäller byggtekniska delar som anses ha betydelse för ombyggnader inom och utanpå 

läktarkonstruktioner såväl som tillbyggnader vilka bedöms vara nödvändiga för att uppnå 

kraven.   

Då det i studien tas hänsyn till de kraven som vi anser ha byggteknisk betydelse för 

utformning av förslag, har resultatet utfallit i ett arkitektoniskt lösningsförslag. Det innebär att 

andra viktiga aspekter såsom ekonomi, konstruktioners hållfasthet, tidplan m.m. är åsidosatta 

och att resultatet inte kan ses vara ett fullständigt förslag för utformningen av arenan.   

För att få en så komplett bild som möjligt av det man behöver åtgärda på arenan har 

granskning av underlag, i form av ritningar, och andra källor gjorts. Detta har sedan jämförts 

med kraven från förbunden för att se var man behöver tillämpa diverse lösningar. För att 

komplettera dessa lösningar på de punkter de inte har kunnat ge en fullständig uppfattning av 

läget, har även en fysik utredning på Örjans Vall utförts för att ge en tydligare helhetsbild. 

Utredningen på plats påvisade emellertid att ritningsunderlagen hade vissa brister, vilket fick 

tas hänsyn till i utvärderingen av Örjans Vall och sedan i 3D modelleringen av den befintliga 

arenan.  

Utvärderingen av Örjans Vall låg till grund för hur de olika lösningarna, som presenterats i 

denna studie, utformades. Lösningsförslagen för de olika kraven är av oss ansedda att vara 

rimliga och möjliga lösningar på de olika problemen. I det slutliga lösningsförslaget för 

läktarnas utformning har den slutgiltiga helhetsbilden varit i åtanke under hela processen.  Det 

för att få en sammansättning av de olika tillbyggnadsalternativen som ska kunna byggas i 

enskilda etapper, men samtidigt fungera som en hel enhet om man väljer att använda samtliga 

tillbyggnadsförslag. 

Lösningarna i denna studie får i sin tur inte ses som de enda möjliga eller mest fördelaktiga 

alternativen man kan tillämpa för att lösa de problemen som Örjans Vall står inför. Våra 

lösningar ska mer ses som förslag vilka kan inspirera och vägleda vid den kommande 

projekteringen för Örjans Vall. 
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8. Slutsats 

Arenasituationen i Sverige är under stor förändring. Alla klubbar och ägare i Allsvenskan är 

påverkade genom ny-eller ombyggnationer. Föreskrifterna har verkligen fått den effekt som 

tanken var bakom då diskussionerna 2006. Sedan dess har flertalet nybyggda arenor uppförts 

och fler kommer färdigställas under de närmaste åren. Standarden på de Allsvenska arenorna 

har höjts avsevärt sedan kraven var färdigställda och tillkännagavs under slutet på 2008.  

Stora summor har investerats i en förändring som varit ett önskemål av klubbar och 

arenaägare.  

De krav som ställs genom SvFFs föreskrifter är grundande på UEFAs arenakriterier och är till 

stora delar samma. Vissa betydande skillnader finns dock som har stor betydelse för 

utformningen av de Allsvenska arenorna. Främst är det kravet på sittplatser som lett till stora 

investeringar bland de Svenska arenorna. För att arenorna ska bibehålla sina 

åskådarkapaciteter måste de flesta utöka antalet sittplatser stort för att kunna ta emot samma 

antal åskådare som tidigare kunde stå. Det är alltså kravet på 80 % sittplatser som har haft den 

främsta påverkan på de arenorna. Likaså Örjans Vall i Halmstad. Arenan behöver utöka 

antalet sittplatser dramatiskt för att bibehålla en tillräcklig åskådarkapacitet. Då en tillräcklig 

åskådarkapacitet beräknas vara mellan 10 000 till 12 000 åskådare måste antalet sittplatser 

vara 8000-9600, en siffra som är drygt 3500. Genom nybyggda läktare kan en rimlig kapacitet 

tillfredställas och kraven uppnås. De övriga brister som Örjans Vall har ur ett byggtekniskt 

perspektiv kan alla lösas genom mindre omdisponeringar eller tillbyggnader.  

Lösningsförslag är framtagna på de brister som tagits fram genom utvärderingar. Alla brister 

har givits ett praktiskt lösningsförslag där det enklaste förslaget är redovisat. Fyra alternativ 

på ny- och ombyggda läktare är också framtagna som alla är anpassade efter den nuvarande 

arenan för att passa in i en helhet. Alternativen kan alla användas som inspiration i en 

framtida projektering då ombyggnad av Örjans Vall ska planeras.  

Studien ger en bild av arenasituationen i Sverige som kan anses rättvisande då de flesta av 

planerna är bekräftade projekteringar som är påbörjade. Studien har även påvisat de brister 

som arenan Örjans Vall under våren 2012 har och vad som måste förändras till 2014. 

Lösningsförslag har också tagit fram för alla byggtekniska brister som alla kan användas i en 

framtida projektering av arenan.  
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Bilaga 1 - Utvärdering av arenaregler 

Utvärdering av de byggtekniska kraven som har betydelse vid utvärdering av lösningar för 

Örjans Vall. Kraven från SvFF är citerade medan kriterierna från UEFA är översatta från de 

engelska dokumenten. Kategori 3 och kategori 2, kraven för Allsvenskan respektive 

Superettan redovisas för de nationella kraven. Detta för att påvisa skillnader och likheter. 

UEFAs arenakategori 3 medför att arenan får arrangera internationella matcher på hög nivå.  

Utrymmen 

Omklädningsrum 

SvFF 

Kategori 3 & 2 

Arenan ska vara utrustad med: Ett omklädningsrum för respektive lag med vardera minst 

fem duschar, tre toaletter, sittplatser för minst 25 personer, en massagebänk och en 

taktiktavla. Ett omklädningsrum för domarna med minst en dusch, en toalett, fem 

sittplatser och ett bord.  

Arenan måste vara utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för 

båda lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg 

till och ifrån arenan. Spelartunnel eller säkrad väg för spelare och domare skall finnas.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Arenan ska vara utrustad med: a) ett omklädningsrum för vardera lag med minst fem 

duschar, treindividuella toaletter, sittplatser för minst 25 personer, en massagebänk och en 

taktiktavla. b) Ett omklädningsrum för domare med minst en dusch, en toalett, fem 

sittplatser och ett bord. 

Arenan måste garantera ett direkt, avskilt och säkert tillträde för båda lagen och domaren 

från deras omklädningsrum till spelytan och garantera en säker ankomst och avresa från 

arenan.  

 Kategori 3 - Tillägg   

Omklädningsrummet för domare måste vara minst 20m
2
. Med minst två duschar, en 

toalett, sex stolar och ett bord.  
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Rum för matchdelegat 

SvFF 

Kategori 3 

Arenan ska ha ett rum för matchdelegat från vilket det ska gå att kommunicera via telefon 

och fax och från vilket det ska vara enkelt att ta sig till omklädningsrummen för spelare 

och domare. 

Kategori 2 

Arenan ska ha ett rum för matchdelegat från vilket det ska gå att kommunicera via telefon 

och fax och från vilket det ska vara enkelt att ta sig till omklädningsrummen för spelare 

och domare. För spel i Superettan kan detta rum kombineras med annat utrymme t ex 

sammanträdesrum.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Arenan ska vara utrustad med ett rum för matchdelegat där utrustning för kommunikation 

så som telefon, fax och internet finns nära till hands, och från vilket det ska vara enkelt att 

ta sig till omklädningsrummen för spelare och domare.  

Sjukvårdsrum för spelare och domare 

SvFF 

Kategori 3 & 2  

Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinskt 

behandling av spelare och domare. Sjukvårdsrummet ska innehålla toalett, handfat, 

låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk 

behandling av spelare och domare.  

Rum för dopingkontroller 

SvFF 

Kategori 3 & 2  

Det ska finnas ett särskilt rum för dopingkontroller. Dopingkontrollrummet ska vara 

placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte vara tillgängligt för allmänheten 
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eller media. Rummet måste vara minst 20 m
2
och bestå av ett väntrum, ett provrum och 

toalett och att dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.  

Rummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, ett låsbart skåp 

och en toalett i direkt anslutning till provrummet.  

Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska 

finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten.  

Väntrummet ska utgöra en del av eller vara direkt anslutet till provrummet(en delning av 

rimmet i två separata ytor är också acceptabelt). Rummet måste ha sittplatser för åtta 

personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för dopingkontroller som lever upp till de 

krav som ges i bilaga 2 av dessa föreskrifter.  

Rummet måste ligga nära lagens omklädningsrum 

och ska vara oåtkomligt för allmänheten samt media.   

Rummet måste vara minst 20 m
2
 och innehålla ett 

väntrum, ett testrum och toalett och dessa rum ska 

vara intilliggande varandra.  

Väntrummet ska utföra en del av eller vara direkt 

anslutet till provrummet(en delning av rummet i två 

separata ytor är också acceptabelt). Rummet måste 

ha sittplatser för åtta personer, med plats att förvara 

kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.  

Testrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett 

handfat med rinnande vatten, ett låsbart skåp och en 

toalett (i anslutning till rummet eller i själva rummet). Badrummet ska finnas i testrummet, 

eller i direkt anslutning till och med en direkt avskild åtkomst till testrummet. Rummet 

måste innehålla en toalett, ett handfat med rinnande vatten samt om möjligt, en dusch.  

Sanitetsanläggningar 

SvFF 

Kategori 3 & 2  

Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga på varje 

sektion inom arenan med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 

åskådare.  
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UEFA 

Kategori 3 & 2  

Tillräckligt rena och hygieniska sanitära faciliteter måste fördelas jämt genom alla 

sektioner av arenan. Toaletter och urinarer måste vara spolbara. Handfat och 

behagligheter så som toalettpapper och tvål måste finnas tillgängligt.  

Det minsta kravet för sanitära faciliteter är följande, baserat på ett 80:20 förhållande 

mellan män och kvinnor.  

1 toalett per 250 män. 

1 urinoar per 125 män.  

1 toalett per 125 kvinnor.  

Sjukrum för åskådare 

SvFF 

Kategori 3 & 2 

Nationellt ska det finnas ett sjukrum/ behandlingsplats för publiken på arenan.  

Behandlingsplatsen ska innehålla förstahjälpen material, filtar och bår. Sjukvårdskunnig 

personal ska finnas på sektionen. 

Vid UEFA spel gäller välutrustade och godkända behandlingsplatser för åskådare måste 

iordningställas på vardera sektion inom arenan. Behandlingsplatserna måste vara tydligt 

utmärkta genom skyltning och vägbeskrivning.  

UEFA  

Kategori 3 & 2  

Fullt utrustade förstahjälpen faciliteter godkända av de lokala myndigheterna ska finnas 

tillgängliga i varje sektion av arenan. 

Dessa faciliteter ska vara enkla att identifiera och vägen dit måste vara tydligt skyltad. 

Kontrollrum 

SvFF 

Kategori 3 

Det ska finnas ett kontrollrum med fullständig överblick av alla ytor inne på arenan och 

innehålla utrustning för kommunikation. 
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Kategori 2 

Inget krav på kontrollrum för spel i Superettan. Vid UEFA spel ska det finnas kontrollrum 

med fullständig överblick av alla ytor inne och på Arenan och innehålla utrustning för 

kommunikation. 

UEFA  

Kategori 3 & 2  

Det ska finnas ett kontrollrum med bra överblick av alla ytor inne på arenan och innehålla 

utrustning för kommunikation. 

Arbetsrum för mediarepresentanter 

SvFF 

Kategori 3 

Minst ett rum måste reserveras för mediarepresentanter och innehålla skrivbord och 

kommunikationsutrustning. Rummet ska ha en yta av minst 150 m
2
.  

I Allsvenskan kan detta rum även användas som presskonferensrum.  

Mixed zon ska finnas. 

Kategori 2 

Minst ett rum måste reserveras för mediarepresentanter och innehålla skrivbord och 

kommunikationsutrustning. Rummet ska vara av minst följande storlek: 30 m
2
.  

I Superettan kan detta rum även användas som presskonferensrum.   

Mixed zon ska finnas. 

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Det ska finnas minst ett rum utrustad med bord, och uttag för ström och telefon/internet 

tilldelat för mediarepresentanter.  

Kategori 3 - Tillägg 

Mediaarbetsrummet ska vara minst 100 m
2
 stort, och rymma minst 50 mediarepresentanter  

Tilldelat utrymme ska finnas för minst 15 fotografer, om möjligt i ett separat, fullt utrustat 

arbetsrum.  

Kategori 2 - Tillägg 

Mediaarbetsrummet ska vara minst 100 m
2
 stort, och rymma minst 50 mediarepresentanter 



 

 
80 

Rum för presskonferenser 

SvFF 

Kategori 3 

Minst ett rum för presskonferenser ska finnas och vara utrustat med, ett skrivbord, en 

kameraplattform, podium, split box, ljudsystem och stolar. Rummet ska ha 75 sittplatser 

Nationellt kan presskonferensrummet kombineras med arbetsrummet för media. 

Kategori 2 

Minst ett rum för presskonferenser ska finnas och vara utrustat med, ett skrivbord, en 

kameraplattform, podium, split box, ljudsystem och stolar.  

Rummet ska ha 50 sittplatser.  

Nationellt kan presskonferensrummet kombineras med arbetsrummet för media. 

UEFA 

Kategori 3 

Inom arenan ska där finnas ett rum för presskonferenser, alternativt kan en del av 

mediaarbetsrummet vara tillgängligt och utrustat med bord, kameraplattform, podium, 

split box, ljudanläggning och stolar. 

Detta rum måste ha minst 50 platser för mediarepresentanter.  

Ett utrymme måste finnas tillgängligt mellan omklädningsrummen och parkeringsplatsen, 

som är reserverad för lagens bussar, vilket man ska kunna omvandla till en mixad zon. 

Kategori 2 

Inom arenan ska där finnas ett rum för presskonferenser, alternativt kan en del av 

mediaarbetsrummet vara tillgängligt och utrustat med bord, kameraplattform, podium, 

split box, ljudanläggning och stolar. 

Detta rum måste ha minst 30 platser för mediarepresentanter.  

Ett utrymme måste finnas tillgängligt mellan omklädningsrummen och parkeringsplatsen, 

som är reserverad för lagens bussar, vilket man ska kunna omvandla till en mixad zon. 

Läktare 

Åskådarområden och läktare 

SvFF 

Kategori 3  
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Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 

varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha 

ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet. 

Internationella matcher får endast spelas inför sittande åskådare vilket innebär att 

eventuella ståplatsläktare eller läktare med bänkar ska vara avstängda. Nationellt kan 

ståplatser tillåtas. Om ståplatser finns ska det finnas avbärarräcken på denna sektion. 

Följande regler gäller nationellt:  

Fr.o.m. säsongen 2014 kan 20 % arenans totala publikkapacitet nyttjas som ståplats. 

Dessa 20 % ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.  

Kategori 2  

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 

varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha 

ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.  

Provisoriska och/eller tillfälliga läktare är inte tillåtna (endast UEFA). Nationellt kan 

detta tillåtas om dessa läktare är bärighetsbesiktade. 

Det ska finnas tillgång till försäljning och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion. 

Vid UEFA spel kan matcher endast spelas inför sittande åskådare och eventuella 

ståplatsläktare eller läktare med bänkar ska vara avstängda. Nationellt tillåts ståplatser i 

Superettan det ska finnas avbärarräcke på dessa sektioner.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Sittplatser för åskådare måste vara individuella, fästa i golvet, separerade från varandra, 

formade, numrerade, av oförstörbart och brandsäkert material och ha ett ryggstöd med en 

lägsta höjd av 30 cm mätt från sätet.  

Användande av tillfälliga läktare är förbjudet.  

Arenan ska vara utrustad med förfrisknings- och restaurangfaciliteter för alla åskådare på 

alla sektioner av arenan.   

Ingen typ av ståplats är tillåten.  

Övergångsperiod 

SvFF 

Kategori 3 

Under en övergångsperiod, med början fr.o.m. 2010, gäller följande:  
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2010 80 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;  

2011 70 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;  

2012 60 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats; 

2013 50 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;  

2014 20 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats.  

Dessa 20 % ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.  

Om förening senast före säsongen 2010 kan uppvisa en skriftlig förbindelse om pågående 

eller planerad ombyggnation av befintlig arena eller nybyggnation av en kategori 3-arena 

har föreningen rätt att frångå ovanstående krav för perioden 2010-2013 förutsatt att ny 

kategori 3-arena är färdigställd innan säsongen 2014. 

Provisoriska och/eller tillfälliga läktare är inte tillåtna enligt UEFA. Nationellt kan detta 

tillåtas om sådana läktare är bärighetsbesiktigade. 

Det ska finnas tillgång till försäljning och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion. 

Bortalagets supporters 

SvFF 

Kategori 3 & 2  

Nationellt finns det en överenskommelse inom SEF att 10 % av arenans kapacitet ska 

tilldelas gästande supporters. I denna sektionering ska det finnas servering och toaletter. 

Vid UEFA spel ska minst 5 % av arenans totala åskådarkapacitet tilldelas bortalagets 

supporters med placering på avskild sektion.  

UEFA 

Kategori 3 & 2  

Minst 5 % av arenans totala kapacitet måste vara tillgänglig endast för besökande 

supportrar i en avskild del av arenan.  

Åskådarkapacitet  

SvFF 

Kategori 3  

För allsvenskan ska det finnas minst 3000 sittplatser och dessa ska vara under tak.  

Kategori 2  

För superettan ska det finnas minst 1000 sittplatser och dessa ska vara under tak. Vid 

UEFA spel utökas antalet platser till 3000.  
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UEFA 

Kategori 3  

Arenan ska ha en åskådarkapacitet på minst 4500 sittplatser.  

Kategori 2  

Arenan ska ha en åskådarkapacitet på mist 1500 sittplatser.  

Platser för rörelsehindrade 

SvFF 

Kategori 3 & 2 

”Nationellt ska det finnas minst en plats för rörelsehindrade och dess ledsagare per 1 000 

åskådare. Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med tvättmöjligheter samt tillgång 

till försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella läktarsektionen. Arenan ska ha en 

särskild entré samt reserverade platser för åskådare med rörelsehinder eller andra 

handikapp.” 

UEFA   

Kategori 3 & 2 

På arenan ska det finnas särskild entré och platser för rörelsehindrade och dess ledsagare. 

Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med tvättmöjligheter samt tillgång till 

försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella läktarsektionen. En handikapptoalett 

ska vara avsatt för varje 15e rullstolsbunden användare.  

VIP- stolar och hospitality ytor 

SvFF 

Kategori 3 

Arenan ska ha åtminstone följande antal VIP-stolar och ytor för hospitality aktiviteter:  

I Allsvenskan krävs en total kapacitet på 950 VIP stolar som fördelas enligt 

överenskommelse i den Allsvenska gruppen. VIP-stolarna ska vara placerade på 

huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och under alla förhållanden mellan de två 

straffområdena.   

Det ska finnas en avskild hospitality yta på 400 m
2
. 

Kategori 2 

Arenan ska ha åtminstone följande antal VIP-stolar och ytor för hospitality aktiviteter: 
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I Superettan krävs en total kapacitet på 100 VIP stolar som fördelas enligt 

överenskommelse i Superettan gruppen. Vid UEFA spel utökas antalet VIP stolar.  

VIP-stolarna ska vara placerade på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och 

under alla förhållanden mellan de två straffområdena.   

UEFA   

Kategori 3 & 2 

VIP-stolarna ska vara placerade under tak i huvudläktaren, så nära mittlinjen som möjligt, 

mellan båda straffområdena. 

Kategori 3 - Tillägg 

Arenan måste ha minst 250 VIP-stolar, varav 50 ska vara reserverade för det besökande 

laget. 

Kategori 2 - Tillägg 

Arenan måste ha minst 100 VIP-stolar, varav 20 ska vara reserverade för det besökande 

laget. 

Kameraplattformar 

SvFF 

Kategori 3 

En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten 

och på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet.  

Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel 

på 15-20° mot planens mittpunkt.  

Plattformen för huvudkameran ska ha en lägsta storlek på 10 m
2
.  

I Allsvenskan ska det även finnas utrymmen för två kameror vid 16-meters linjen. 

Kategori 2 

En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten 

och på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet.  

Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel 

på 15-20° mot planens mittpunkt.  

Plattformen för huvudkameran ska ha en yta av 6 m
2
. 
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UEFA 

Kategori 3 & 2 

En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren. Den måste vara placerad i 

mitten, och på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet.  

Huvudkamerans placering ska vara exakt i linje med planens mittlinje och på en höjd som 

ger en vinkel på 15-20° från horisontalplanet mot planens mittpunkt.  

Kategori 3 & 2 

Plattformen för huvudkameran ska ha en yta av minst 6 m
2
, för att rymma 2 kameror. 

Pressläktare 

SvFF 

Kategori 3 

Arenan ska ha pressläktare för mediarepresentanter enligt följande:    

 I Allsvenskan ska det finnas 50 täckta platser utrustade med bord.  

 Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för 

telefon/modem anslutning.  

 Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock.  

Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal platser. För UEFA spel krävs 

utökat antal platser. 

Kategori 2 

Arenan ska ha pressläktare för mediarepresentanter enligt följande:    

 I Superettan ska det finnas 25 täckta platser utrustade med bord.  

 Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för telefon/modem 

anslutning.  

 Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock.  

Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal platser. 

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Pressläktaren ska vara under tak och central placerad i huvudäktaren. Därifrån ska man 

ha en fri sikt över hela spelfältet och lätt tillgång till andra mediaytor. 
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Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för telefon/internet 

anslutning. 

Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock. 

Kategori 3 - Tillägg 

Pressläktren för mediarepresentanter måste ha minst 50 täckta stolar, varan 25 ska vara 

utrustade med bord. 

Kategori 2 - Tillägg 

Pressläktren för mediarepresentanter måste ha minst 20 täckta stolar, varan 10 ska vara 

utrustade med bord. 

TV- och radio hytter/positioner 

SvFF 

Kategori 3 

I Allsvenskan ska det finnas tre kommentatorspositioner/hytter för TV och radio.  

Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorspositioner. Vid 

UEFA spel krävs utökat antal positioner/hytter.  

Varje hytt/position måste ha minst tre sittplatser. 

Kategori 2 

I Superettan ska det finnas två kommentatorspositioner/hytter för TV och radio.  

Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorspositioner. Vid 

UEFA spel krävs utökat antal positioner/hytter. 

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Kommentatorspositioner ska vara täckta och centralt placerade i huvudläktaren. Därifrån 

ska man ha en fri sikt över hela spelfältet och lätt tillgång till andra mediaytor. 

Varje kommentatorsposition ska ha ett bord och uttag för ström, samt minst tre stolar. 

Minst en av kommentatorspositionerna måste ha tillgång till bredbandsuppkoppling.  

Kategori 3 - Tillägg 

På arenan ska det finnas minst fem platser för TV- och radiokommentatorer. 

 



 

 
87 

Kategori 2 - Tillägg 

På arenan ska det finnas minst tre platser för TV- och radiokommentatorer. 

Övriga krav 

Planen 

SvFF 

Kategori 3  

Spelytan kan variera från 105 x 65 meter till 105 x 68 meter. Säkerhetsavstånd för 

Allsvenskan är 3 meter från sidlinje och kortlinje. Internationellt är säkerhetsavstånden 

större. 

Kategori 2  

Spelytan ska vara minst 105 x 65 meter. Säkerhetsavstånd för Superettan är 3 meter från 

sidlinje och kortlinje. Internationellt är säkerhetsavstånden större. 

UEFA 

Kategori 3 

 Spelytan måste vara 105m lång och 68m bred. 

Kategori 2 

Spelytan måste vara: a) 100-105m lång och b) 64-68m bred.  

Uppvärmningsytor  

SvFF 

Kategori 3 & 2 

Uppvärmningsytor för ersättare måste göras tillgängliga längst sidlinjerna eller 

bakomreklamskyltarna bakom målen. 

UEFA 

Kategori 3 & 2 

En uppvärmningsyta för ersättare måste vara tillgänglig längst sidlinjerna eller bakom 

reklamskyltarna bakom målen.  
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Spelarbänkar  

SvFF 

Kategori 3 & 2 

Arenan måste vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på marknivå och 

med plats för 13 personer på vardera bänk. Det ska finnas en täckt plats för 4:e domaren 

mellan spelarbänkarna.  

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Arenan måste vara utrustad med två täckta bänkar i höjd med spelytan och med plats för 

minst 13 personer och positionerad minst 5m från sidlinjen.  

TV-studio 

SvFF 

Kategori 3 

I Allsvenskan krävs en TV-studio placerad utomhus. Vid UEFA spel krävs utökat antal TV 

studior inomhus. 

Kategori 2 

I Superettan krävs en TV-studio placerad utomhus. Vid UEFA spel krävs ett utökat antal 

TV studior. 

UEFA 

Kategori 3 

Arenan måste vara utrustad med minst två TV-studior, på 5m x 5m x 2,3m.  

Kategori 2 

Arenan måste vara utrustad med minst en TV-studio, på 5m x 5m x 2,3m.  

Plats för OB-bussar 

SvFF 

Kategori 3 

Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan. Vid UEFA spel krävs en yta på 

1 000 m
2
. 
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Kategori 2 

Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan. Vid UEFA spel krävs en yta på 

200 m
2
. 

UEFA 

Kategori 3 & 2 

Ytan avsedd för OB-bussar ska vara placerad så nära arenan som möjligt, idealiskt är om 

den är placerad på samma sida som plattformen för huvudkameran, på jämn och fast mark 

och med tillgång till elnätet.  

Ytan måste antingen ge en klar och oskymd vy över den södra horisonten, annars så krävs 

det en frånskild yta för sattelitupplänk som ligger max 50m från centrum av den avsedda 

platsen för OB-bussarna.   

Arenan måst ha en yta avsedd för OB-bussar som är minst 200m
2
 stor. 

 

Källor: 

Arenakrav för Svensk Elitfotboll: 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_67036/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 

[120329] 

Arenakriterier för spel i Europa: 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_46659/ImageVaultHandler.aspx  [120329] 

 

  

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_67036/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_46659/ImageVaultHandler.aspx
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Bilaga 2 - Arenan 

Definition 

 

 

 

 

Begreppet arena har sin härkomst i latinska ordet ”harena” och refererar till den sand som 

användes i arenorna för att absorbera de stora mängder blod de dödliga kamperna gav upphov 

till.
1
 

Begreppet stadion har sin härkomst i ett grekiskt längdmått, enligt Eratosthenes 157,5m men 

har även beskrivits som 185m.
2
 

Grekland 

I antikens Grekland kan de första prototyperna av moderna sportfaciliteter ha skapats. Stadien 

och hippodromerna från antikens Grekland kan ses som den moderna fotbollsarenans 

ursprung. I dessa anläggningar hölls olympiader tillsammans med andra sporttävlingar med en 

början 1800 år f.Kr. 

Stadion 

De grekiska stadien byggdes i formen av ett U, där ett rakt slut formade en startlinje. De U-

formade stadien varierade i längd från 183m i Delphi till 192m vid Olympia. Stadien byggdes 

i alla städer där olika spel arrangerades. Vissa av stadien, som följde det mönster som 

grekiska teatrar hade slagit in, var byggda i en sluttning så att rader med sittplatser skapades 

naturligt. Detta medförde goda möjligheter att se, något som var ett problem för de som 

byggdes på plan mark. I senare fall så var platsen för spelen något utgrävd så att rader med 

sittplatser skapades längst med sidorna.  

Stadion i Delphi var tillsammans med de i Ephesus och Aten byggda på plan mark. Stadion 

var 183m lång och 28m bred med en grund vall av sittplatser längst med ena sidan samt i den 

böjda änden. Domarna som också fanns på plats var placerade mitt på långsidan för att 

bedöma de evenemang som tog plats. Vanligast var olika former av kapplöpning mellan 

människor, där de grekiska staterna deltog och därigenom stärkte sina gemensamma band.  

 

Figur 1. Definitioner enligt SAOL. 



 

 
92 

 

 

Grekiska teatrarna och Hippodromer 

Stadien som var byggda i sluttningar var nära besläktade med de grekiska teatrarna. 

Åskådarna fick vid dessa teatrar främst bevittna spektakulära fysiska bedrifter och skådespel. 

Platsen i centrum var rund och kallades för ”orchestra”, ca 20-25m i diameter. Bakom denna 

fanns det byggnader för omklädning och kulisser, dessa byggnader hette ”skene”.  

Hippodromer var tillsammans med stadien de faciliteter där olika typer av tävlingar ägde rum. 

Skillnaderna var vilken typ av tävlingar som anordnades. Hippodromerna var för tävlingar 

med häst och vagn och var mellan 198 till 228m långa och hade en bredd av 37m. Bredden 

var större än hos motstarande stadion, detta för att rymma fyra stycken ekipage i bredd. Så 

som stadien så byggdes hippodromerna i U-former.
3
 

 

 

 

Figur 2. Delphi stadion i Grekland byggd 500 år f.Kr. 

 

Figur 3. Epidauros teatern i Grekland, byggd ca år 350. 
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Romerska riket 

Romerska riket grundades runt 750 år f.Kr. Riket var en enhet med både politisk och kulturell 

påverkan som utgick ifrån staden Rom. Romariket sägs vara den kultur som har spelat störst 

roll i världshistorien. Riket blev 509 år f.kr romerska republiken och sträckte sig över stora 

delar av dagens Europa till dess att kristendomen blev officiellt erkänd.  

Amfiteatrarna   

Romarna fann inte samma intresse som grekerna i kapplöpning och sporttävlingar. Det 

romerska folket ville se dödlig kamp. För att kunna visa detta offentligt utvecklade de en ny 

amfiteatralisk form. Inspirationen till de nya arenorna var hämtad direkt ifrån de grekiska 

teatrarna.  Formen av en elliptisk arena helt omringad av högt resande nivåer som gjorde det 

möjligt för alla åskådare att ha en fri sikt av det evenemang som iscensattes framför dem.  

De romerska amfiteatrarna kunde inte förlita sig på naturliga slänter för att tillgodose kravet 

på fri sikt för åskådarna. De var därför tvungna att skapa konstgjorda slänter. Detta gjorde 

först i trä men sedan även i sten och betong under de första hundra åren e.Kr.  

En av amfiteatrarna som byggdes under denna tid är amfiteatern i franska Arles, som tillhörde 

riket. Teatern i Arles byggdes 46 år e.Kr och lät 21 000 åskådare uppdelade i 3 våningar se de 

evenemang som anordnades. Varje år står än idag denna amfiteater plats för tjurfäktning.  

 

 

Colosseum 

”Amphiteatrum Flavium” eller ”den flaviska amfiteatern” fick sitt nuvarande namn 

Colosseum under 1700talet. Colosseum som är en ellipseformad amfiteater i staden Rom som 

byggdes under 70 e.kr och tolv år framåt. Colosseum är den största amfiteater som någonsin 

byggts och ses som en symbol för teknologi, teater och konst. Byggnaden mätte 189 meter på 

längden och 155 meter på bredden i form av en stor ellips, var fyra våningar högt och hade en 

Figur 4. Amfiteater i Arles, Frankrike, byggd år 46. 
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kapacitet på 48 000 åskådare. Platsen där allt spelades upp för åskådarna var en 88x55 m
2
 stor 

elips omringad av en 4,6 m hög mur.  

Arenans huvudsakliga användningsområde var gladiatortävlingar och annan underhållning. 

Under byggnaden fanns det kammare och tunnlar för de tävlande, gladiatorerna och djur.  Den 

öppna amfiteatern kunde också bekläs med duk som spänndes upp över arenan som ett tak.  

 

 

 

Cirkusar 

Så som de grekiska hippodromerna så var de romerska cirkusarna u-formade tävlingsbanor 

med ett rakt slut. Banan som var uppbyggd av en start- och en återkomststräcka var uppdelad 

av en spina, en låg dekorerad vägg. Åskådare 

satt i nivåliknande rader längst de raka sidorna 

samt i kurvan. Läktarna var uppbyggda till 

grunden av sten och till toppen av trä. En av 

de största arenorna som någonsin byggts var 

Cirkus Maximus i Rom. Cirkus Maximus 

byggdes under 300talet e.Kr. och sträckte sig 

över 660m samt med en bredd av 210 m.
3
  

 

 

 

Figur 5. Den flaviska amfiteatern, Colosseum i Rom, byggd år 70-

82. 

Figur 6.  Cirkus Maximus i Rom, byggd 

ca 300 år e.Kr. 
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Medeltiden och renässansen  

Kristendomens inflytande på Europeiska arkitekturen och bebyggelsen var stor. Nya 

byggnationer var kyrkor snarare än platser för reaktioner och underhållning. Inte en stor 

idrottsanläggning byggdes under 1500 år. De sportarenor som fanns kvar sedan romartiden 

och det romerska riket glömdes bort och lät förfallas. I vissa fall blev de till och med 

ombyggda till marknader eller bostadshus. I många fall revs de också ner då materialet kunde 

användas till annat. 

Under renässansen hölls tävlingar och kapplöpningar på öppna fält eller tillfällit täckta ytor 

där viktiga åskådare kunde se tillställningen. Detta var en stor skillnad mot de många 

uppbyggda rader av åskådarplatser som de grekiska hippodromerna hade. Det fanns ett 

intresse i arkitekturen av de äldre arenorna och amfiteatrarna, men intresset rörde bara 

fasaduppbyggnaden som kunde användas vid projekteringen av andra byggnader.
3
 

1800-talet 

Efter den industriella revolutionen som tog sin början i mitten av 1700-talet så ökade 

efterfrågan för byggnader där stora mängder åskådare kunde samlas och se tävlingar. Som 

följd av detta så började entreprenörer att skapa ny teknik för att bygga arenor och inneslutna 

hallar. 

En viktig brytpunkt för arenabyggandet var då de Olympiska spelen återupplivades. Till 

spelen i Aten 1896 byggdes en arena liknande den traditionella grekiska u-formen. Dess 

läktare var gjorda av marmor och åskådarkapaciteten uppgick till ungefär 50 000 personer.
3
   

 

 

 

Figur 7.  Olympiska stadion i Aten, Grekland, byggd till år 1896. 
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1900-talet 

Under 1900-talet skapades många arenor där tävlingar av olika slag kunde anordnas. Vid 

sidan om de olympiska arenorna där många olika idrotter kunde utövas så började även arenor 

avsedda för bara ett speciellt syfte att resas runt om i Europa. Arenor för specifika idrotter så 

som rugby, amerikansk fotboll, tennis, cricket och fotboll. 

Fotbollsarenor i Europa 

Fotbollsarenorna var främst dominerande i Europa och Sydafrika. Fotbollen i Europa och 

Sydafrika hade under denna tid ett väldigt stort intresse. 

I Storbritannien var det vanligast att arenorna ägdes av en speciell klubb och därav också 

endast användes utav den ägande klubben. Arenorna var byggda för fotboll och ingen annan 

sport. Inkomsterna för klubbarna blev väldigt begränsade med endast en inkomstkälla. Detta 

skapade en tradition där åskådarna fick uppleva en väldig närhet till spelet. För att ge plats åt 

så mycket åskådare som möjligt så formade de brittiska arenorna en arenadesign som 

fortfarande används världen över.  

Ståplatsläktare i form av rader av nivåskillnader där åskådarna står väldigt nära varandra. 

Detta är i brittisk professionell fotboll inte längre tillåtet. 

Närhet till planen då läktarna tar vid där fotbollsplanen slutar. Genom att åskådarna sitter 

väldigt nära planen skapas en närhet till spelet och en speciell atmosfär.  

  

 

  

I övriga fotbollseuropa så såg inte ägandet ut på samma sätt. Fotbollsarenorna ägdes av 

kommunerna och hade breda användningsområden och flera klubbar i olika sporter utnyttjade 

arenan. Då flera klubbar utnyttjade samma arena kunde de inkomster som klubbarna drog in 

användas för att styrka klubbarna. Arenorna som hade flera användningsområden kunde 

finansieras bättre än de motsvarande brittiska arenorna. Nackdelar med detta fanns då focus 

på fotbollen försvann då fler användningsområden ofta medförde löparbanor runt om 

planerna. Jämfört med de brittiska arenorna, där arenan byggdes så billigt som möjligt så 

kunde de välfinansierade fastlandsarenorna få spektakulära utseenden där arenan var en 

levande plats även då den inte stod plats för evenemang.
3
  

Figur 8. Anfield Road i Liverpool, England, 

byggd år 1884. 

Figur 9. Anfield Road, invändig vy. 
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Bilaga 3 – Publikstatistik  

Publikstatistik för Halmstad BK sedan SM-guldet säsongen 2000. Statistiken är hämtad ifrån 

Svenska fotbollsförbundet. Statistiken sträcker sig från säsongen 2001 till 2011.  

 

Match 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 5160 5182 4645 8046 7038 5505 8684 5447 6178 3347 6636 

2 7618 6672 5725 6644 6088 6172 4235 6786 4354 2878 4259 

3 8670 4807 4221 6131 5789 4886 4429 6909 5478 3876 4331 

4 4691 4912 4603 7011 5428 6278 4386 5674 4889 3541 3663 

5 6031 10433 5817 13297 7187 10134 8208 4493 3504 2533 5621 

6 12087 9354 9217 6449 7534 4818 11029 10309 3852 3139 3089 

7 12181 6389 8603 15547 11355 4689 9219 9412 9247 4147 6834 

8 5693 5785 14435 9721 13928 4588 8292 6229 8106 8368 6119 

9 7916 7157 9523 5303 4310 8247 10127 6899 5128 4402 5865 

10 4121 7003 10060 11239 4698 6428 9104 5621 5425 5502 3784 

11 3573 8165 5460 6584 6161 6259 6046 4341 3726 3309 4058 

12 6415 3789 5137 5629 6296 5685 4778 3658 4467 3527 2305 

13 2575 10552 10134 16867 6801 4347 7147 2874 4389 3713 3065 

14               2148 4324 4172 2092 

15               9693 2107 7139 1874 

                        

                        

Totalt 86731 90200 97580 118468 92613 78036 95684 90493 75174 63593 63595 

Högsta  12181 10552 14435 16867 13928 10134 11029 10309 9247 8368 6834 

Snitt 6672 6938 7506 9113 7124 6003 7360 6033 5012 4240 4240 

Allsv. Snitt 8441 10180 10208 9768 8691 9423 10258 7787 7952 6518 7326 

Placering 7 6 9 2 10 11 7 8 13 12 16 

 

Källa 

http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/ [120423] 
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