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F	  Ö	  R	  S	  T	  U	  D	  I	  E	  	  	  –	  	  	  V	  Ä	  S	  T	  E	  R	  Å	  S	  	  	  F	  R	  A	  M	  T	  I	  D	  A	  	  	  I	  S	  H	  O	  C	  K	  E	  Y	  A	  R	  E	  N	  A	  
	  
3P	  arkitektur	  AB	  –	  12	  december	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
Förstudien	  är	  utförd	  av	  Andreas	  Puskas	  och	  Claes	  Källeskog,	  3P	  Arkitektur	  samt	  Karin	  Schartau,	  PQ	  
Projektledning.	  Våra	  kompetenser	  som	  arkitekter,	  byggnadsingenjörer,	  landskapsarkitekt	  och	  
projektledare	  har	  format	  denna	  förstudie.	  	  

Denna	  förstudie	  kommer	  utifrån	  önskade	  direktiv	  från	  Västerås	  stad	  och	  fastighetsägaren	  
Rocklundafastigheter	  AB.	  Vår	  målsättning	  har	  varit	  att	  presentera	  en	  objektiv	  dokumentation	  med	  
styrande	  faktorer	  av	  betydelse	  utifrån	  ur	  ett	  samhälleligt	  och	  idrottsligt	  helhetsperspektiv.	  

Vi	  som	  medverkat	  i	  förstudien	  har	  alla	  en	  bakgrund	  som	  genuina	  västeråsare,	  vi	  har	  ett	  stort	  
engagemang	  i	  samhällsutvecklingen,	  i	  idrotts-‐	  kultur-‐	  och	  friluftslivet.	  	  Vi	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  
föreningslivets	  behov	  och	  engagemang	  i	  utvecklingen	  av	  flertalet	  idrottsanläggningar	  i	  olika	  former	  
och	  omfattning.	  3P	  arkitektur	  har	  också	  stor	  erfarenhet	  av	  tekniskt	  kunnande,	  processer	  och	  
byggnation	  av	  solitära	  publika	  projekt	  genom	  åren.	  
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Inledning	  

Denna	  förstudies	  syfte	  är	  att	  analysera	  och	  konkretisera	  fyra	  alternativa	  lösningar	  på	  hur	  ABB	  Arena	  Nord	  kan	  
utvecklas	  i	  linje	  med	  SHLs	  (Swedish	  Hockey	  League)	  och	  SIFs	  (Svenska	  Ishockey	  Förbundet)	  krav	  på	  arena	  för	  
spel	  i	  högsta	  ligan.	  De	  fyra	  alternativen	  ska	  presenteras	  så	  att	  olikheterna	  och	  möjligheterna	  tydliggörs	  för	  
beslutsfattare	  kring	  arenan.	  De	  fyra	  alternativen	  är:	  

1.	  Att	  uppfylla	  SHLs	  krav	  inom	  nuvarande	  klimatskal.	  

2.	  Utbyggnad	  och	  förlängning	  av	  befintliga	  kortsidesläktare.	  

3.	  Till-‐	  och	  ombyggnad	  av	  ny	  huvudläktare	  med	  balkonglösning	  ovan	  befintlig	  restaurang.	  

4.	  Ny	  arena	  på	  annan	  jungfrulig	  mark	  med	  publikkapacitet	  om	  ca	  6000.	  

	  

Uppdragsgivare	  för	  denna	  studie	  är	  Rocklunda	  Fastigheter	  i	  samarbete	  med	  Västerås	  Stad.	  

Nuvarande	  arena	  och	  referensarenor	  har	  genomlysts	  och	  dessutom	  har	  flertalet	  funktionskrav	  från	  SIF	  och	  SHL	  
setts	  över.	  Kontakter	  har	  bl.a.	  tagits	  med	  SIF,	  SHL,	  VIK	  och	  arenor	  med	  liknande	  anpassningar.	  Analyser	  och	  
fakta	  redovisas	  i	  denna	  förstudie	  med	  text	  och	  bild.	  Varje	  alternativ	  presenteras	  i	  en	  SWOT-‐analys	  med	  
tillhörande	  illustrationer.	  

Detta	  är	  en	  förstudie	  och	  begränsas	  därmed	  i	  sin	  omfattning.	  Avgränsningen	  är	  satt	  till	  de	  fyra	  alternativen	  
valda	  av	  Rocklunda	  fastigheter	  och	  Västerås	  Stad.	  Ishallens	  nuvarande	  ställning	  och	  funktion	  beskrivs	  liksom	  
möjligheter	  och	  begränsningar	  i	  hallen.	  

	  

Ishallens	  historia	  

Rocklundahallen	  fyller	  50	  år	  2015.	  	  

Då,	  1965,	  var	  den	  till	  stora	  delar	  en	  nydanande	  ishockeyhall	  som	  blev	  föregångare	  i	  Sverige.	  Med	  sin	  
gestaltning,	  anpassning	  till	  omgivningen	  med	  den	  bakomliggande	  åsen	  samt	  den	  gröna	  fasadfärgen	  blev	  den	  ett	  
landmärke	  på	  Rocklundaområdet.	  Många	  historiska	  händelser	  har	  ägt	  rum	  här	  genom	  åren.	  De	  allra	  flesta	  
västeråsare	  har	  någon	  form	  av	  upplevelse	  och	  koppling	  till	  hallen.	  

Hallen	  stod	  i	  stort	  sett	  intakt	  fram	  till	  1980,	  en	  allt	  mer	  åldrande	  hall	  började	  kräva	  underhåll	  och	  anpassningar	  
utifrån	  förändrade	  behov.	  Hallen	  har	  moderniserats	  vid	  flera	  tillfällen	  i	  olika	  omfattning	  och	  delar	  under	  80-‐	  och	  
00-‐talen.	  Träningshallar	  för	  ishockeyn	  har	  tillkommit,	  liksom	  nya	  intilliggande	  arenor	  för	  både	  bandy	  och	  
fotboll.	  

	  	  	  	  	  	  

	  Rocklundahallen	  innan	  2006	  	  	  	  	  	  	  	   	  
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ABB	  Arena	  Nord	  2014	  

Den	  tidigare	  moderna	  hallen	  har	  vuxit	  ur	  sina	  kläder,	  arrangemangen	  har	  fått	  utökat	  innehåll	  och	  SHL	  kräver	  nu	  
åtgärder	  för	  spel	  i	  högsta	  seriespelet.	  Arenan	  har	  blivit	  trång	  både	  vad	  avser	  hallrummet	  och	  kringytorna	  med	  
service	  och	  serveringar.	  Arenan	  har	  framför	  allt	  begränsande	  volym	  men	  också	  andra	  avgörande	  begränsningar	  
för	  att	  möta	  framtiden.	  ABB	  Arena	  Nord	  med	  sina	  nuvarande	  4900	  publikplatser	  kommer	  storleksmässigt	  på	  
23e	  plats	  i	  Sverige.	  

	  

	  	  	  	  	  

Planlayout	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Publikgång,	  västra	  läktaren	  
	  
ABB	  Arena	  Nord	  2014	  har	  en	  total	  publikkapacitet	  4902	  st,	  varav:	  

• 2613	  sittplatser	  
• 2094	  ståplatser	  
• 180	  i	  restaurang	  
• 15	  i	  BasReklam-‐logen	  

	  

Antalet	  publikplatser	  har	  successivt	  minskat	  i	  samband	  med	  moderniseringar	  och	  omstrukturering	  från	  
ståplats-‐	  till	  sittplatsarena.	  De	  nedersta	  gradängerna	  har	  utgått	  som	  publikplatser	  med	  hänsyn	  till	  dålig	  sikt	  för	  
sittande	  publik.	  Fortfarande	  finns	  sittplatser	  som	  bör	  betraktas	  som	  undermåliga.	  

De	  branta	  läktarna	  gör	  att	  publiken	  kommer	  nära	  isrinken,	  men	  de	  inger	  också	  respekt	  och	  försiktighet	  när	  det	  
gäller	  tillgänglighet	  samt	  obehagskänslor	  för	  viss	  publik.	  

Arenarestaurangen	  –	  rinkside	  -‐	  är	  mycket	  populär	  och	  fungerar	  bra,	  den	  har	  successivt	  byggts	  ut	  med	  flera	  
etage	  för	  större	  kapacitet.	  Bakomliggande	  à	  la	  carte-‐restaurangen	  har	  stor	  kapacitet	  och	  fylls	  vid	  ”heta”	  
matcher.	  Däremot	  fungerar	  logistiken	  mindre	  bra	  då	  publiken	  har	  svårt	  att	  hinna	  äta	  i	  pauserna.	  

Bakom	  den	  västra	  läktaren	  tillkom	  serveringsytor	  och	  kansli	  under	  90-‐talet	  där	  den	  tidigare	  friidrottshallen	  låg.	  
Förändrade	  behov	  gör	  att	  denna	  del	  inte	  längre	  uppfyller	  önskvärda	  faciliteter	  som	  motsvarar	  en	  funktionell	  
SHL-‐arena.	  	  

Utifrån	  vår	  horisont	  ligger	  de	  största	  problemen	  i	  arenalogistiken,	  publika	  flöden,	  brist	  på	  tillgänglighet	  och	  
toaletter.	  Arenans	  begränsningar	  ligger	  framför	  allt	  i	  nuvarande	  byggnadsvolymen	  i	  det	  fall	  Västerås	  beslutar	  
sig	  för	  att	  ha	  en	  modern	  ishockeyarena	  med	  behövliga	  faciliteter	  att	  möta	  framtiden	  i.	  

Denna	  förstudie	  kommer	  att	  utifrån	  fyra	  huvudalternativ	  visa	  möjligheter	  för	  Västerås-‐	  hockeyn	  att	  möta	  
behoven	  och	  de	  nya	  kraven,	  både	  i	  ett	  nära	  och	  ett	  längre	  perspektiv.	  
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Collage	  nuvarande	  ABB	  Arena	  Nord	  –	  2014	  
	  
	  

	  	   	  	   	  	  	   	  
	  

	  	   	   	  	   	  
Rörelsestråk	  i	  och	  kring	  arenan	  
	  	  	  	  
	  
	  

	  	   	  	   	  	  	   	  
	  

	  	   	  	  	   	  	  	   	  
Arenarummet	  
	  
	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  
	  

	   	  	   	  	   	  	   	  
Mat	  och	  Dryck	  i	  arenan	  
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Nuvarande	  drift	  och	  ägarförhållande	  

ABB	  Arena	  Nord	  är	  en	  del	  av	  Rocklunda	  fastigheter	  AB.	  	  
Västerås	  Stad	  hyr	  hela	  Rocklundaområdet	  i	  25	  år,	  2007	  -‐	  2032.	  Staden	  hyr	  i	  sin	  tur	  ut	  anläggningarna	  till	  
föreningarna.	  
	  
Driften	  av	  ABB	  Arena	  Nord	  sköts	  av	  Västmanlands	  fastighetsskötsel	  AB	  som	  är	  en	  del	  av	  Kvarnvretengruppen.	  
	  
De	  kommersiella	  villkoren	  ger	  alla	  föreningar	  som	  spelar	  match	  rätt	  till	  egen	  försäljning	  av	  kioskvaror	  i	  sin	  
arena/spelplan	  i	  samband	  med	  matchen.	  
	  
Rocklunda	  Sport	  och	  Event	  AB,	  som	  ägs	  av	  de	  nio	  föreningar	  som	  är	  verksamma	  på	  Rocklundaområdet,	  äger	  
restaurangrättigheterna	  på	  Rocklunda.	  Dessa	  är	  överlåtna	  till	  Rocklunda	  Restaurang	  &	  Bistro	  AB	  där	  
föreningarna	  äger	  50	  procent.	  	  
	  
Rocklunda	  Sport	  och	  Event	  AB	  får	  inkomster	  för	  namnen	  på	  arenorna	  och	  delar	  ut	  dessa	  till	  sina	  ägare	  som	  
marknadsstöd.	  VIK	  elit	  får	  ca	  580	  tkr	  per	  år	  och	  är	  tillsammans	  med	  VSK	  bandy	  de	  största	  ägarna	  med	  drygt	  20	  
procent.	  
	  
Hyra	  betalas	  av	  samtliga	  föreningar	  per	  timme	  för	  träning	  och	  ungdomsidrott.	  Vid	  elitmatcher	  betalas	  18	  
procent	  av	  matchintäkterna	  på	  biljetter	  till	  staden.	  VIK	  är	  den	  förening	  på	  området	  som	  betalar	  mest	  beroende	  
på	  flest	  antal	  åskådare.	  VIK	  har	  senaste	  åren	  betalat	  ca	  65	  tkr	  per	  match.	  
	  

	  

Verksamheter	  i	  hallen	  och	  i	  angränsande	  arenor	  	  

Idag	  används	  ishallen	  främst	  av	  VIK-‐hockey	  med	  dess	  träningar	  och	  matcher	  som	  spänner	  över	  alla	  
ålderskategorier.	  IFK	  Västerås	  Konståkningsklubb	  tränar	  och	  tävlar	  även	  de	  i	  hallen.	  En	  tydlig	  koppling	  men	  utan	  
direktanslutning	  till	  hallen	  har	  Mimerhallen	  och	  Månskensrinken.	  Under	  2014	  är	  hallen	  bokad	  för	  evenemang	  
vid	  68	  tillfällen	  och	  dagar	  varav	  ishockeyn	  står	  för	  59	  st.	  

VIK	  börjar	  issäsongen	  v.28	  i	  juli	  och	  avslutar	  sista	  mars.	  Under	  den	  perioden	  pågår	  aktiviteter	  på	  isen	  alla	  dagar	  
8	  -‐	  21	  med	  utövare	  såsom	  skolor,	  hockeygymnasiet,	  A-‐lag	  och	  juniorer.	  Torsdagar	  är	  vikta	  till	  konståkningen,	  
liksom	  v.	  31	  -‐	  32	  då	  de	  har	  läger.	  
Från	  mitten	  av	  april	  och	  t.o.m.	  juni	  finns	  ingen	  is	  i	  hallen	  och	  då	  sker	  underhållsarbeten,	  olika	  arrangemang	  och	  
fysträning.	  Sommarfysträningen	  för	  ishockeyn	  och	  konståkningen	  sker	  på	  ytan	  utanför	  rinken	  samt	  i	  gymmet	  
samt	  i	  publikgångarna.	  
	  

Hallen	  i	  sin	  helhet	  inrymmer	  även	  verksamheter	  såsom	  VIKs	  kansli,	  Rocklunda	  Restaurang	  &	  Event,	  kiosker,	  
barer	  och	  souvenirshop.	  Restaurangen	  har	  lunchservering	  varje	  veckodag.	  Vid	  matchtillfällen	  serveras	  mat	  och	  
dryck	  i	  två	  våningar	  varav	  den	  övre	  inre	  delen	  har	  platser	  med	  koppling	  till	  rinken.	  På	  övre	  planet	  finns	  i	  
anslutning	  till	  köket	  möteslokaler	  av	  olika	  storlek.	  En	  större	  lokal	  med	  utsikt	  mot	  parkeringen	  har	  vikväggar	  som	  
ger	  en	  flexibel	  storlek	  på	  rummet.	  	  
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Rocklundaområdet	  har	  en	  stor	  bredd	  av	  aktiviteter	  i	  hallar	  och	  utomhus	  på	  planer	  och	  i	  naturområdet.	  Hallarna	  
är:	  

ABB	  Arena	  Nord	  

ABB	  Arena	  Syd	  	  

Swedbank	  Park	  	  

Friskis	  &	  Svettis	  	  

Rocklunda	  Ridhus	  

Bombardier	  arena	  	  

Fotbollshallen	  	  

Mimerhallen	  

Månskensrinken	  

	  

Svenska	  Ishockey	  Förbundet,	  SIF	  och	  Swedish	  Hockey	  League,	  SHL	  

SIF	  är	  det	  samlade	  organet	  för	  ishockey	  i	  landet.	  SHL,	  äger	  rättigheterna	  till	  den	  högsta	  serien	  i	  ishockey	  i	  
Sverige,	  den	  som	  heter	  SHL	  via	  ett	  avtal	  med	  Svenska	  Ishockeyförbundet.	  SHL	  är	  ett	  aktiebolag	  som	  ägs	  av	  de	  
föreningar	  som	  spelar	  i	  högsta	  serien,	  d.v.s.	  det	  som	  tidigare	  hette	  Elitserien.	  	  

SIF	  har	  en	  kravsammanställning	  för	  arenaklassificering	  med	  ett	  stort	  antal	  parametrar	  som	  avgör	  vilken	  typ	  av	  
arena	  det	  är	  och	  vilka	  seriespel	  som	  därmed	  får	  spelas	  i	  hallen.	  SHL	  följer	  samma	  klassificering	  med	  en	  del	  
regler	  kring	  säkerhet	  och	  arrangemang	  som	  är	  specifika	  för	  SHL	  bl.a.	  5000	  platser	  varav	  4000	  är	  sittplatser.	  
Kraven	  ska	  vara	  uppfyllda	  vid	  seriestart	  i	  september.	  	  

Frågor	  kring	  spelregler	  måste	  ske	  i	  samverkan	  mellan	  SHL	  och	  Svenska	  Ishockeyförbundet.	  

ABB	  Arena	  Nord	  uppfyller	  arenadirektiven	  förutom	  publikkapaciteten.	  Dock	  är	  standarden	  på	  tillgänglighet,	  
publika	  faciliteter,	  gym,	  omklädningsrum	  m.m.	  mycket	  eftersatt.	  	  
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Referensarenor	  

Här	  följer	  en	  sammanställning	  med	  status	  och	  kommentarer,	  november	  2014.	  

• Hovet,	  Stockholm	  
• Behrn	  Arena,	  Örebro	  
• Kinnarps	  Arena,	  Jönköping	  
• Tegera	  Arena,	  Leksand	  
• Saab	  Arena,	  Linköping	  
• Vida	  Arena,	  Växjö	  

	  

	  

	  

Hovet,	  AIK	  o	  Djurgården,	  Stockholm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  1	  

1955	  byggdes	  utomhusarenan	  Johanneshov.	  1962	  nyinvigdes	  den	  som	  Sverige	  största	  inomhusrink	  för	  
ishockey.	  Fram	  till	  1989	  var	  den	  Sveriges	  största	  ishockeyarena	  och	  fick	  det	  kortare	  namnet	  Hovet.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hockeyatmosfär	  

	  

	  

2002	  rustades	  arenan	  upp	  ytterligare	  en	  gång.	  Ägarna	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  ha	  lappat	  och	  lagat	  färdig	  Hovet,	  
befintliga	  byggnadskonstruktioner	  medger	  begränsade	  alternativ	  för	  fortsatt	  vidareutveckling	  av	  arenan.	  
Fastighetsbolaget	  har	  i	  september	  2014	  beslutat	  att	  riva	  arenan	  och	  bygga	  en	  ny	  på	  samma	  plats	  för	  ishockeyns	  
behov.	  Arenan	  ligger	  delvis	  under	  marknivå,	  vilket	  också	  försvårar	  fortsatt	  utveckling.	  Stockholm	  Globe	  Arena	  
Fastigheter	  samarbetar	  med	  det	  privatägda	  företaget	  Stockholm	  Globe	  Arenas	  som	  sköter	  driften.	  Till	  vissa	  
delar	  kan	  vi	  se	  samma	  problematik	  och	  frågeställningar	  som	  vi	  har	  för	  vår	  arena	  i	  Västerås	  idag.	  

	  

	  

	  

	  	  	   	  	   	  

Exteriör	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sektion	  med	  gener	  från	  utomhusbana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interiör	  
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Behrn	  Arena,	  ÖHK,	  Örebro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  2	  och	  3.	  	  

2009	  -‐	  11	  byggdes	  nytt	  skal	  med	  tak	  och	  väggar	  utanpå	  gamla	  hallen	  som	  byggdes	  i	  mitten	  av	  60-‐talet.	  Därefter	  
har	  kompletteringar	  utförts	  etappvis	  vad	  gäller	  läktare,	  loger	  och	  serveringar.	  	  Idag	  har	  arenan	  en	  
publikkapacitet	  strax	  under	  5000	  personer.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arenarummet	  –	  5000	  personer	  

	  

	  

Behrn	  Arena	  har	  dispens	  2014	  -‐	  15	  från	  SHL	  då	  kraven	  i	  publikkapacitet	  inte	  uppfylls.	  Faciliteter	  i	  form	  av	  
kiosker,	  serveringar,	  bar	  och	  lounger.	  Arenarummet	  är	  tight	  med	  mycket	  ishockeykänsla.	  Att	  
arenautbyggnaden	  skett	  successivt	  i	  etapper	  känns	  tydligt.	  Det	  har	  blivit	  lösningar	  allt	  eftersom	  där	  publika	  
utrymmen	  och	  faciliteter	  inte	  är	  lika	  utvecklade	  som	  hos	  övriga	  referensarenor.	  Entréerna	  är	  små	  och	  arenan	  
känns	  trång,	  ingen	  VIP-‐entré,	  angöring	  till	  övre	  läktaretage	  är	  tveksam	  och	  bortastå	  känns	  som	  en	  nödlösning.	  
Ett	  enklare	  arenakoncept,	  mindre	  i	  omfattning	  än	  t.ex.	  Leksand	  som	  gjort	  en	  liknande	  omvandling	  av	  sin	  hall.	  I	  
jämförelse	  med	  andra	  kommer	  Behrn	  Arena	  förmodligen	  först	  i	  behov	  av	  nya	  förändringar.	  En	  sådan	  plan	  har	  
precis	  presenterats	  med	  en	  slutvision.	  Behrn	  arena	  ägs	  av	  Örebro	  kommun	  och	  Behrn	  Fastigheter	  AB.	  De	  
senaste	  fem	  årens	  arenautveckling	  har	  en	  byggkostnad	  på	  ca	  200	  miljoner	  kronor.	  Huvudetappen	  2010	  
omfattade	  en	  investering	  om	  150	  miljoner	  kronor.	  Utifrån	  genomförandet	  i	  flera	  etapper	  säger	  deras	  
erfarenhet	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  helhetssyn	  i	  visionen	  för	  att	  undvika	  hinder	  och	  lapptäcken.	  Utifrån	  Örebro	  
stads	  ekonomiska	  perspektiv	  har	  angreppssättet	  varit	  det	  rätta.	  

	  

	  

	  

	   	  	  	  	  	   	  	   	  

Loger	  och	  tillgänglighet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Röda	  rummets	  servering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Publika	  gångar	  
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Kinnarps	  Arena,	  HV71,	  Jönköping	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  3.	  

I	  Kinnarps	  Arena	  har	  man	  bevarat	  den	  gamla	  stommen	  och	  utvecklat	  arenan	  med	  ett	  nytt	  klimat	  skal.	  
Ombyggnaden	  utfördes	  1999	  -‐	  2000	  under	  pågående	  säsong	  med	  en	  ytterligare	  utbyggnad	  2007.	  Kostnaderna	  
för	  ombyggnaden	  och	  de	  anpassade	  funktionerna	  uppgick	  till	  ungefär	  90	  miljoner.	  Arenan	  rymmer	  7000	  
åskådare	  varav	  850	  stående.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arenarum,	  Bubs	  familjeläktare	  ovan	  restaurang	  

Entrén	  till	  arenan	  sker	  på	  ett	  halvmåneformat	  bilfritt	  torg.	  Bilparkering	  finns	  på	  delar	  av	  området	  omkring.	  
Entrén	  liksom	  hela	  planet	  har	  ett	  vitt	  epoxygolv	  som	  associerar	  till	  isrinken	  med	  röda	  och	  blå	  linjer	  på	  valda	  
ställen.	  Golvet	  ger	  en	  ren,	  ljus	  och	  sportig	  karaktär.	  Färgsättningen,	  effektbelysning	  och	  skyltningen	  ger	  en	  
mycket	  tydlig	  vägledning	  till	  toaletter,	  varm	  respektive	  kall	  mat	  och	  dryck,	  sektioner	  och	  barer.	  Direkt	  till	  höger	  
innanför	  entrén	  finns	  en	  TV-‐hörna	  med	  plats	  för	  intervjuer	  under	  pågående	  arrangemang.	  Två	  barer	  finns	  på	  
planet	  varav	  den	  ena,	  Big	  Ice	  sportsbar,	  har	  karaktären	  av	  sportbar	  med	  många	  bildskärmar,	  miniläktare,	  
ståbord	  och	  stora	  hockeymotiv	  tryckta	  på	  plyfaväggarna.	  	  

I	  utrymmena	  runt	  arenan	  finns	  nio	  kiosker	  med	  snabbare	  mat	  och	  dryck.	  Dessutom	  finns	  sk	  walk	  thrugh-‐kiosker	  
med	  godis,	  chips,	  dricka	  etc.	  likt	  Växjö.	  Försäljningsplatserna	  är	  placerade	  runt	  om	  hela	  planet.	  Souvenirbutiken	  
är	  placerad	  på	  den	  bortre	  kortsidan	  med	  glaspartier	  ut	  mot	  det	  publika	  stråket.	  	  

De	  branta	  läktarna	  nås	  till	  större	  delen	  från	  entréplan.	  Besökaren	  får	  gå	  uppåt	  i	  raderna	  där	  man	  anpassat	  de	  
gamla	  stegen	  med	  ett	  extra	  steg	  för	  att	  minska	  steghöjden.	  	  

Plan	  2	  med	  loger,	  konferensrum	  och	  restaurang	  nås	  via	  trappor	  av	  stål	  med	  gallerdurk.	  Logerna	  har	  å	  ena	  sidan	  
sittplatser	  i	  arenarummet,	  å	  andra	  sidan	  ett	  gemensamt	  utrymme	  med	  bar	  och	  sittmöjligheter.	  Logerna	  har	  
totalt	  plats	  för	  497	  personer.	  Restaurangen	  har	  liksom	  övriga	  arenor	  en	  inre	  och	  en	  yttre	  del.	  Lounger	  av	  olika	  
slag	  fungerar	  som	  VIP-‐rum	  med	  exklusivare	  möbler	  och	  servering	  av	  varierande	  karaktär.	  

Andra	  våningens	  ena	  långsida	  fungerar	  som	  publikt	  utrymme	  med	  en	  bar	  och	  fönsterpartier	  mot	  arenarummet.	  
Översta	  läktaretaget	  (brant)	  på	  kortsidan	  kallas	  Bubs	  familjeläktare	  och	  består	  av	  ca	  100	  platser	  enbart	  för	  
familjer.	  	  

I	  direkt	  anslutning	  till	  arenan	  har	  en	  träningshall	  för	  ungdomsverksamheten	  byggts	  med	  fönsterpartier	  
däremellan.	  Ett	  stort	  nytt	  gym	  har	  anlagts	  med	  framför	  allt	  fria	  vikter.	  

	   	  	  	   	  	  	   	  
Big	  Ice	  Sportbar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Publikgång	  med	  walk	  through-‐kiosk	  	  	  	  	  Plan	  4	  –	  Bar	  HV71	  Zone	   	  
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Tegera	  Arena,	  Leksands	  IF,	  Leksand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  3.	  	  

2005	  färdigställdes	  den	  nya	  arenan	  sedan	  man	  byggt	  nytt	  skal	  utanpå	  befintlig	  hall	  där	  man	  gjorde	  plats	  för	  
serveringar	  och	  faciliteter	  enligt	  dagens	  mått.	  Därefter	  rev	  man	  befintlig	  ishall,	  kvar	  blev	  ispisten	  och	  nedre	  
läktargradängerna	  av	  betong.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hockeykultur	  

	  

	  

Arenan	  innehåller	  i	  och	  med	  om-‐	  och	  tillbyggnaden	  i	  stort	  sett	  alla	  moderna	  faciliteter.	  Arenan	  rymmer	  7600	  
personer	  vid	  ishockeymatcher	  och	  har	  sju	  kiosker	  och	  nio	  serveringsytor.	  Långsidesläktarna	  har	  två	  etage	  med	  
logeband	  där	  emellan.	  I	  direkt	  anslutning	  till	  arenan	  finns	  två	  träningshallar	  med	  aktivt	  föreningsliv.	  Föreningen	  
och	  arenan	  har	  haft	  ekonomiska	  och	  idrottsliga	  svårigheter.	  Tack	  vare	  kommunalt	  borgenslån	  och	  starka	  
supporterintressen	  undvek	  man	  konkurs	  2012.	  Produktionskostnad	  2005	  var	  129	  miljoner	  kr.	  Arenan	  ägs	  helt	  
av	  Leksands	  IF	  Fastighets	  AB.	  

	  

	  

	  

	  	   	  	   	  

Bastulogen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arenan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Exteriör	  
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SAAB	  Arena,	  Linköping	  Lions,	  Linköping	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  4	  

SAAB	  Arena	  (fd	  Cloetta	  Center)	  stod	  klar	  2004	  med	  en	  publikkapacitet	  om	  8500	  åskådare.	  Byggnationen	  av	  en	  
helt	  ny	  arena	  på	  ny	  mark	  hade	  då	  kostat	  250	  miljoner.	  Arenan	  har	  enligt	  verksamheten	  för	  många	  publikplatser	  
och	  loger	  för	  dagens	  ishockeyevenemang.	  

	  	  	   	  

Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entrémötet	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

SAAB	  Arena	  ligger	  fritt	  med	  omgivande	  parkering	  och	  ett	  bilfritt	  torg	  framför	  entrén.	  Entréhallen	  är	  
positionerad	  på	  södra	  kortsidan	  och	  har	  en	  fri	  takhöjd	  över	  två-‐tre	  våningar	  och	  stort	  djup	  vilket	  ger	  en	  bra	  
känsla	  och	  överblick.	  I	  entrén	  och	  det	  upplysta	  trapphuset	  synliggörs	  den	  röda	  klubbfärgen	  som	  återkommer	  i	  
arenarummet.	  Stråket	  på	  ömse	  sidor	  arenan	  har	  faciliteter	  såsom	  VIP-‐bar,	  kiosker,	  snabbmat,	  toaletter,	  den	  s.k.	  
fans	  shop,	  plats	  för	  tillfälliga	  montrar	  etc.	  Stråket	  har	  en	  bra	  bredd	  som	  med	  full	  publikström	  fungerar	  både	  
som	  gångstråk	  och	  plats	  för	  försäljning.	  Från	  entréplanet	  når	  publiken	  arenarummet	  i	  läktaringångar	  med	  en	  
mindre	  trappa	  upp	  på	  läktaren.	  	  

SAAB	  Arena	  har	  påkostade	  publika	  trapphus	  med	  hiss	  avseende	  material	  och	  konstruktion.	  	  

Arenarummet	  har	  läktare	  i	  två	  etage	  med	  ett	  logeband	  och	  restaurang	  vid	  rinkside	  däremellan	  vilket	  upplevs	  
splittrande.	  På	  tredje	  våningens	  ena	  gavel	  finns	  många	  utomordentliga	  platser	  för	  rullstolar	  och	  lösa	  stolar	  för	  
medföljare.	  Ovanför	  dessa	  på	  samma	  gavel	  finns	  s.k.	  studentplatser	  där	  elever	  från	  universitetet	  kan	  köpa	  
biljetter	  till	  ett	  rabatterat	  pris.	  Arenans	  läktare	  är	  kurvade	  och	  sikten	  är	  mycket	  bra.	  

Arenan	  har	  50	  loger	  vilket	  med	  dagens	  publikbeteende	  är	  för.	  Verksamheten	  avser	  därför	  framöver	  skapa	  nya	  
serveringsmöjligheter	  och	  lounger	  som	  ersättning.	  Utrymmet	  i	  korridoren	  utanför	  logerna	  har	  en	  dämpad	  
karaktär	  utan	  sportkänsla.	  Gemensamma	  barer	  med	  bord	  och	  stolar	  finns	  utplacerade	  för	  logegästerna.	  
Restaurangen	  med	  bord	  på	  rinkside	  är	  placerad	  på	  gaveln	  och	  har	  liksom	  övriga	  arenor	  bord	  även	  utan	  sikt.	  Fler	  
barer	  med	  lugnare	  stämning	  finns	  tillgängliga	  från	  entréhallen	  för	  bokade	  sällskap	  som	  sitter	  på	  läktarplats.	  

Tredje	  våningens	  publikastråk	  är	  mycket	  smalt	  vilket	  är	  naturligt	  med	  läktarens	  utbredning.	  Stråket	  med	  
inklämda	  kiosker	  på	  detta	  plan	  känns	  outvecklat	  och	  sekundärt.	  	  

	  

	  	   	  	   	  

Match	  –	  halvfull	  läktare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Restaurang	  304	  gäster	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  fasta	  kiosker	  
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Vida	  Arena,	  Växjö	  Lakers,	  Växjö	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  motsvarar	  alternativ	  4	  

Arenan	  är	  nybyggd	  sedan	  fyra	  år.	  Kostnaderna	  för	  nybyggnationen	  ligger	  kring	  280	  miljoner	  plus	  10	  miljoner	  i	  
senare	  anpassning.	  Arenan	  har	  en	  publikkapacitet	  om	  5500.	  

	   	  	  	  	   	  

Planlayout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arenarum	  med	  utsikt	  mot	  restaurang	  

	  

Entrén	  har	  trappan	  i	  fonden	  och	  är	  förhållandevis	  kort.	  Besökaren	  leds	  automatiskt	  upp	  till	  plan	  2.	  På	  entréplan	  
finns	  biljettkassa	  med	  enklare	  försäljning	  av	  souvenirer,	  toaletter,	  omklädningsrum,	  rehab,	  mötesrum,	  förråd	  
m.m.	  

Andra	  våningen	  har	  ett	  gångstråk	  runt	  hela	  arenan	  som	  har	  en	  förhållandevis	  bra	  bredd.	  Möbleringen	  är	  
sparsam	  men	  sittmöbler	  finns,	  liksom	  ståbord.	  På	  andra	  våningen	  möts	  besökaren	  av	  snabbare	  alternativ	  till	  
mat	  och	  dryck.	  Ena	  hörnet	  har,	  med	  låg	  rumsavdelare,	  restaurang	  med	  utbud	  som	  möjliggör	  en	  middag	  före	  
match,	  men	  även	  enklare	  mat	  och	  dryck	  i	  periodpauser.	  Den	  låga	  avgränsningen	  fungerar	  bra	  med	  både	  
inblickar	  och	  utblickar	  för	  besökarna.	  Vidare	  har	  bandet	  runt	  arenan	  s.k.	  ”walk	  thrugh-‐kiosker”	  där	  kunden	  leds	  
in	  i	  ett	  varv,	  väljer	  sina	  varor	  och	  betalar	  i	  kassan	  på	  vägen	  ut.	  Enkelt	  och	  personaleffektivt.	  En	  disk	  ute	  i	  
rörelsestråket	  fungerar	  som	  kaffedisk.	  Korvkiosk	  finns	  med	  disk	  ut	  mot	  korridoren.	  Souvenirbutiken	  är	  byggd	  på	  
ömse	  sidor	  om	  stråket	  så	  att	  besökaren	  leds	  rakt	  igenom	  och	  inbjuds	  att	  ta	  del	  av	  utbudet.	  Fönsterpartier	  
skapar	  inblickar	  till	  träningshallen	  som	  ligger	  dikt	  an.	  I	  ena	  hörnet	  av	  finns	  den	  s.k.	  Lakersbaren,	  en	  större	  bar	  
med	  två	  in-‐	  och	  utgångar.	  

Läktaringångarna	  är	  vinklade	  och	  färgade	  i	  orange	  (klubbfärg)	  med	  tydlig	  numrering.	  Arenarummet	  har	  en	  
kurvad	  form	  och	  är	  lika	  hög	  på	  alla	  sidor	  utan	  avbrott	  vilket	  ger	  ett	  enhetligt	  uttryck.	  Samtliga	  platser	  har	  bra	  
sikt.	  Bortaklacken	  står	  på	  nedre	  sidan	  av	  huvudentréns	  gavel.	  Handikapplatserna	  finns	  på	  rad	  1	  närmast	  sarg,	  
med	  plats	  för	  medföljare.	  

Plan	  3,	  har	  restaurang	  i	  direktanslutning	  till	  arenan	  och	  finns	  på	  kortsidan.	  Restaurangen	  har	  öppet	  dagligen	  till	  
lunch.	  I	  logebandet	  med	  28	  loger	  finns	  bar	  och	  gemensamma	  mingel-‐	  och	  sittytor	  utanför.	  Dämpad	  belysning	  
och	  textilier	  ger	  en	  varm	  och	  trivsam	  atmosfär.	  Väggen	  mot	  arenan	  är	  glasad	  med	  barbord	  och	  stolar,	  samtliga	  
med	  bra	  sikt.	  Valda	  delar	  av	  fönsterpartierna	  är	  öppningsbara	  för	  ökad	  matchkänsla.	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  

Plan	  4	  –	  Livesportbar	  och	  grill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Walk	  through-‐kiosk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Företagslounge	  med	  läktarplats	  
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Sammanfattande	  reflektion	  av	  referensarenor	  
Vida	  Arena	  i	  Växjö	  ses	  idag	  som	  mönsterarenan	  i	  Sverige	  avseende	  ishockeyns	  behov.	  Arenans	  koncept	  och	  
publika	  erbjudande	  uppfattar	  vi	  fungera	  väl.	  Variationen	  av	  serveringar,	  snabba	  inköp,	  kontantfri	  betalning	  och	  
logistiken	  är	  starka	  element	  i	  arrangemanget.	  
	  
Flera	  av	  de	  större	  arenorna	  med	  publikkapacitet	  över	  7000	  åskådare	  har	  problem	  med	  att	  fylla	  arenorna.	  
Klubbledningarna	  på	  orterna	  uttrycker	  tydligt	  att	  man	  gärna	  hade	  färre	  publikplatser,	  helst	  under	  6000.	  
	  
De	  om-‐	  och	  tillbyggda	  ishallarna	  i	  samma	  generation	  som	  Rocklundahallen	  har	  begränsningar	  i	  olika	  avseenden,	  
samtidigt	  har	  man	  tagit	  vara	  på	  arenornas	  möjligheter	  och	  förstärkt	  hockeyatmosfären	  efter	  förmåga.	  Flera	  
arenor	  har	  tydlig	  och	  lite	  tuffare	  hockeykänsla.	  Begränsningarna	  ligger	  framför	  allt	  i	  de	  publika	  faciliteterna	  och	  
trånga	  utrymmena.	  Städerna	  och	  klubbarna	  har	  valt	  lite	  olika	  tillvägagångsätt	  att	  utveckla	  arenorna,	  tydligt	  är	  
att	  man	  vinner	  på	  att	  planera	  långsiktigt	  för	  att	  definiera	  möjligheter	  och	  hinder	  i	  en	  preciserad	  vision.	  
	  
Flera	  av	  arenorna	  har	  gått	  igenom	  ekonomiska	  stålbad	  i	  form	  av	  produktionskostnadernas	  efterdyningar.	  Dessa	  
har	  infallit	  ett	  par	  år	  efter	  färdigställandet	  av	  arenorna.	  Av	  referensarenorna	  förefaller	  Kinnarps	  Arena	  att	  må	  
bäst	  ekonomiskt	  med	  relativt	  låga	  skulder.	  
	  
Samtliga	  föreningar	  som	  vi	  varit	  i	  kontakt	  med	  engagerar	  sig	  hårt	  kring	  frågor	  avseende	  omfattningen	  av	  det	  
publika	  arrangemangserbjudandet	  samt	  verksamhetens	  ekonomiska	  kostnader.	  Den	  ekonomiska	  omsättningen	  
hos	  SHL-‐föreningarna	  är	  relativt	  stor	  vilket	  också	  ställer	  krav	  på	  verksamheternas	  organisationer	  och	  
ekonomier.	  	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  
Collage	  från	  referensarenor.	  Sammanställning	  med	  större	  bilder	  och	  bildtexter	  enligt	  Bilaga	  1.	  
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Intro	  till	  de	  olika	  alternativen	  
Här	  följer	  förslag	  till	  huvudlösningar	  med	  utgångspunkt	  från	  de	  fyra	  givna	  alternativen	  som	  ingår	  i	  uppdraget.	  
Förslagen	  är	  anpassade	  för	  varje	  förutsättning	  i	  sig	  utifrån	  ett	  helhetsperspektiv.	  
	  
Förslagen	  kan	  ställas	  mot	  varandra,	  där	  delarna	  kan	  läggas	  till	  eller	  lyftas	  ur	  och	  formas	  om	  efter	  önskemål.	  
Urval	  med	  förtydligande	  modelleringsbilder	  och	  texter	  för	  respektive	  alternativ	  enligt	  Bilaga	  2.	  

• Alternativ	  1:	  Uppfylla	  SHLs	  krav	  inom	  Rocklundahallens	  nuvarande	  klimatskal.	  
• Alternativ	  2:	  Utbyggnad	  och	  förlängning	  av	  befintliga	  kortsidesläktare.	  
• Alternativ	  3:	  Till-‐	  och	  ombyggnad	  av	  ny	  huvudläktare	  med	  balkonglösning	  ovan	  befintlig	  restaurang.	  
• Alternativ	  4:	  Ny	  arena	  på	  annan	  jungfrulig	  plats	  

Sektion	  Alternativ	  1	  –	  Ny	  balkong	  och	  nya	  sittplatser	  på	  befintlig	  läktare.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sektion	  Alternativ	  2	  –	  Visar	  utbyggnad	  kortsidor	  med	  förlängda	  läktare.	  Skymd	  sikt.	  Steg	  2	  =	  taklyft.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Sektion	  Alternativ	  3	  –	  Ny	  huvudläktare	  ovan	  restaurang,	  loger	  kortsida	  samt	  taklyft.	  

Sektion	  Alternativ	  4	  –	  Ny	  ishockeyarena	  enligt	  modell	  Vida-‐arena	  i	  Växjö.	  

	   	  

!
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Alternativ	  1	  
3600	  sittplatser	  /	  1000	  ståplatser,	  	  
ombyggnad	  inom	  befintligt	  klimatskal.	  
	  
	  
	  
	  
Beskrivning:	  
Detta	  alternativ	  redovisar	  bäst	  möjligheterna	  att	  tillmötesgå	  SHLs	  publikkrav	  med	  förutsättning	  att	  hålla	  sig	  
inom	  befintligt	  arenarum.	  Förslaget	  når	  inte	  upp	  till	  publikkravet	  och	  vår	  bedömning	  är	  att	  flera	  publikplatser	  
får	  begränsad	  sikt	  mot	  isrink.	  Studier	  med	  andra	  skissförslag	  vi	  testat	  för	  att	  tillskapa	  nya	  publikplatser	  inom	  
arenarummet	  visar	  sig	  ge	  ännu	  sämre	  siktlinjer	  och	  tillgänglighet	  i	  arenan.	  	  De	  skisserna	  redovisas	  ej	  i	  denna	  
studie.	  
	  
Detta	  förslag	  bygger	  på	  balkonglösningar	  ovan	  hallens	  kortsidor	  med	  access	  uppifrån	  och	  nya	  trapphus	  utanför	  
ytterväggen.	  Genom	  denna	  lösning	  skapas	  ca	  500	  nya	  sittplatser,	  där	  ca	  90	  procent	  får	  fri	  sikt.	  Genom	  att	  
minska	  ”hemmastå”-‐sektionen	  skapas	  ca	  250	  sittplatser	  och	  genom	  förändring	  av	  läktarlutningen	  av	  de	  nedre	  
gradängerna	  kan	  vi	  återskapa	  rad	  1	  och	  2	  som	  ger	  ytterligare	  ca	  250	  sittplatser.	  På	  så	  sätt	  kan	  vi	  få	  ihop	  knappt	  
1000	  nya	  sittplatser	  i	  arenarummet.	  
	  
Den	  befintliga	  arenans	  storlek	  och	  volym	  begränsar	  starkt	  möjligheten	  till	  anpassningar	  och	  utveckling	  av	  
behoven	  för	  publika	  faciliteter	  inom	  den	  befintliga	  byggnaden	  för	  att	  motsvara	  behoven	  för	  en	  modern	  arena.	  
Med	  förslaget	  ökas	  publikkapaciteten	  utan	  att	  yta	  för	  faciliteter	  såsom	  toaletter,	  serveringar	  och	  publikstråk	  
utökas.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Nuvarande	  arenarum	  där	  nya	  läktarbalkonger	  är	  möjligt	  att	  addera,	  totalt	  ca	  500	  personer.	  
	  

	  
	  	  Principiell	  modellering	  av	  arenarummet	  efter	  läktarbalkongskomplettering.	  
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PLAN	  1	  –	  Befintligt	  entréplan	  med	  Foajé,	  Biljettförsäljning	  och	  Lunchrestaurang.	  
	  
	  

	  
	  
LÄKTARPLAN	  –	  Med	  nya	  läktarbalkonger	  tillagda	  i	  arenahörnen	  och	  anslutande	  trapphus	  på	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  utsidan	  av	  befintlig	  byggnad.	   	  
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Alternativ	  1	  
3600	  sittplatser	  /	  1000	  ståplatser,	  Ombyggnad	  inom	  befintligt	  klimatskal.	  
     

	  	  S	  
Strength	  

1	   Utveckla	  befintlig	  arena	  

2	   Lägst	  ekonomisk	  investering	  utav	  alternativen	  

3	   Byggnation	  kan	  ske	  under	  pågående	  säsong	  

4	   -‐	  

5	   -‐	  

	  

w	  
Weakness	  	  	  	  	  

1	   Går	  inte	  att	  uppfylla	  SHLs	  krav	  

2	   Flera	  läktarplatser	  med	  siktstörningar	  

3	   Tillgänglighet	  och	  logistik	  i	  arena	  och	  på	  läktare	  är	  undermålig	  i	  befintliga	  och	  
tillkommande	  läktarbalkonger.	  

4	   Läktarlösning	  som	  inskränker	  framtida	  flexibilitet	  

5	   Trång	  och	  åldrad	  arena	  

	  

O	  
Opportunities	  

1	   Utveckla	  befintlig	  arena	  fortlöpande	  efter	  behov	  och	  förmåga	  

2	   Arenan	  främjar	  idrotten	  och	  mångfalden	  på	  Rocklunda	  

3	   Utveckla	  effektiva	  driftslösningar	  på	  området	  

4	   Skapa	  tidsfrister	  för	  att	  se	  hur	  framtidens	  behov	  ser	  ut	  

5	   -‐	  

	  

T	  
Threats	  

1	   Ouppfyllda	  krav	  från	  SHL	  hindrar	  spel	  i	  högsta	  serien	  

2	   Brister	  i	  arenarummet	  och	  publika	  arenautrymmen	  som	  är	  svåra	  att	  förbättra	  

3	   Hindrar	  verksamheten	  att	  utvecklas	  i	  konkurrensen	  

4	   Arenans	  brister	  i	  service	  och	  image	  riskerar	  att	  leda	  till	  vikande	  intresse	  
medialt	  och	  publikt	  

5	   Arenan	  uppfyller	  inte	  behoven	  och	  måste	  snart	  uppgraderas	  igen	  

 
Utblick från 
balkong   
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Alternativ	  2	  
4000	  sittplatser	  /	  1000	  ståplatser.	  	  
Om-‐	  och	  tillbyggnad	  med	  utvecklad	  arenaservice.	  
	  
	  
Beskrivning:	  
Om-‐	  och	  tillbyggnad	  av	  norra	  och	  södra	  kortsidesläktarna	  genom	  en	  förlängning	  och	  utbyggnad	  bakåt.	  På	  så	  
sätt	  nås	  SHLs	  krav	  vad	  gäller	  publikplatser	  i	  arenan.	  Stora	  fördelen	  är	  att	  detta	  kan	  ske	  under	  pågående	  säsong.	  
Arenarummet	  blir	  inte	  optimalt,	  många	  i	  publiken	  får	  dessutom	  siktfältsstörningar	  på	  grund	  av	  de	  låga	  
takbalkarna.	  Byggnadstekniskt	  blir	  detta	  alternativ	  komplicerat	  med	  svåra	  möten	  av	  byggnadsdelar.	  
Arkitektoniskt	  svårt	  att	  lösa	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt.	  
	  
Nuvarande	  publika	  stråk	  utökas	  inte	  med	  detta	  alternativ	  och	  möjligheten	  att	  utveckla	  faciliteter	  och	  service	  
uteblir.	  
	  
Om	  man	  inte	  har	  för	  avsikt	  och	  planerar	  ett	  framtida	  taklyft,	  avråder	  vi	  från	  denna	  lösning.	  
	  
	  

	  	  	   	  
Kortsida	  som	  ska	  byggas	  ut	  
	  

	  
Tillbyggd	  kortsidesläktare.	  Befintliga	  takbalkar	  som	  inkräktar	  på	  sikten.	  Full	  sikt	  vid	  taklyft!	  
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PLAN	  2	  –	  Tillbyggnad	  av	  det	  publika	  planet	  med	  kiosk,	  serveringar	  och	  rinkside-‐restaurang.	  
	  
	  

	  
LÄKTARPLAN	  –	  Tillbyggda	  kortsidor	  med	  förlängda	  läktare.	  Skrafferade	  zoner	  =	  ingen	  sikt.	  

A B C

F

G H

+30,50

+30,06

A-
A

A-
A

A1

A2

A4

A3

14
 9

34

3001

1

2

3 S=309, P=427 a 35 st

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

+32,94

+33,44

TRAPPA A

B-B B-B



 
3P arkitektur                                                        Växel +46 (0)21 14 33 33 
Trefasgatan 1                                                                       www.ark3P.se 
721 30, Västerås, Sverige 
www.ark3p.se  

 Progressiv 
Projekt 
Planering 

	  

22	  

Alternativ	  2	  
4000	  sittplatser	  /	  1000	  ståplatser.	  Om-‐	  och	  tillbyggnad	  med	  utvecklad	  arenaservice.	  
	  
	  	  	  	  	  

	  	  S	  
Strength	  

1	   Utveckla	  befintlig	  arena	  

2	   Förhållandevis	  låg	  ekonomisk	  investering	  

3	   Uppfyller	  SHLs	  publikkrav	  

4	   Byggnation	  kan	  ske	  under	  pågående	  säsong	  

5	   Ger	  möjlighet	  till	  ytterligare	  framtida	  expansion	  och	  utveckling	  av	  
arenarummet	  

	  

w	  
Weakness	  

1	   Trång	  och	  föråldrad	  arena,	  begränsade	  publika	  servicefunktioner	  

2	   Spretigt	  arenarum	  avseende	  formen	  som	  ger	  dålig	  rumskänsla	  

3	   Byggteknik	  med	  svåra	  lösningar	  och	  byggnadsarkitektur	  

4	   Långa	  kortsidesläktare.	  Publiken	  kommer	  långt	  från	  isrinken	  och	  som	  
dessutom	  ger	  siktstörningar	  

5	   Kortsiktig	  lösning	  om	  man	  inte	  väljer	  att	  utveckla	  arenan	  vidare	  i	  framtiden	  
med	  ny	  huvudläktare	  mot	  öster	  

	  

O	  
Opportunities	  

1	   Utveckla	  befintlig	  arena	  fortlöpande	  efter	  behov	  och	  förmåga	  

2	   Arenan	  främjar	  idrotten	  och	  mångfalden	  på	  Rocklunda	  

3	   Investeringar	  kan	  delas	  upp	  i	  tid	  

4	   -‐	  

5	   -‐	  

	  

T	  
Threats	  

1	   Lösning	  som	  leder	  till	  nya	  ombyggnationer	  

2	   Svårt	  att	  möta	  verksamhetens	  behov	  

3	   Försvårar	  verksamheten	  att	  utvecklas	  i	  konkurrensen	  

4	   Anpassningar	  och	  ombyggnationer	  med	  konsekvenser	  som	  blir	  svåra	  att	  
överblicka	  

5	   Kan	  leda	  till	  vikande	  image	  och	  sargat	  varumärke	  både	  lokalt	  och	  nationellt	  

	  

	  

Med	  skymd	  utsikt	  ner	  mot	  rinken.	  Grå	  takbalk	  upp	  till	  vänster	  i	  bild.	  
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Alternativ	  3	  

Till-‐	  och	  ombyggnad	  av	  ny	  huvudläktare	  mot	  öster	  med	  etagelösning.	  
Ca	  4800	  sittplatser	  och	  ca	  1000	  ståplatser.	  
	  
Beskrivning:	  
Befintlig	  arena	  som	  byggs	  till	  genom	  ett	  taklyft	  och	  tillskapande	  av	  ny	  huvudläktare	  ovan	  befintlig	  restaurang.	  
Den	  nya	  östra	  läktaren	  rymmer	  ca	  1800	  sittplatser	  som	  nås	  genom	  det	  nya	  publikplanet	  på	  plan	  2	  där	  samtliga	  
basfaciliteter	  finns.	  Arenans	  söder-‐	  och	  norrgavel	  byggs	  till	  i	  2	  -‐	  3	  våningar	  och	  där	  skapas	  utrymmen	  för	  diverse	  
faciliteter	  för	  publik	  i	  form	  av	  serveringar,	  shoppar,	  kiosker	  och	  toaletter.	  Denna	  del	  kan	  också	  inrymma	  10	  –	  20	  
loger	  på	  plan	  3.	  I	  södra	  kortsidans	  plan	  4	  finns	  möjlighet	  till	  en	  serveringshylla	  med	  utsikt	  mot	  isrink.	  I	  
motsvarande	  del	  i	  den	  norra	  kortsidan	  kan	  nytt	  fläktrum	  placeras.	  
	  
Den	  nya	  etageläktaren	  utförs	  med	  lätt	  svängning	  mot	  isrinken,	  lasterna	  kan	  föras	  ner	  vid	  befintliga	  stomlägen	  
för	  läktardelen.	  Det	  nya	  yttertaket	  utförs	  med	  stomme	  av	  stålfackverk	  med	  primär-‐	  och	  sekundärsystem	  över	  
den	  östra	  läktaren,	  vilket	  kan	  ske	  utanför	  befintlig	  arena	  under	  pågående	  säsong.	  Därefter	  kan	  den	  gamla	  
arenans	  klimatskal	  och	  stomme	  demonteras	  enligt	  modell	  som	  tidigare	  gjorts	  i	  t.ex.	  Leksand	  och	  Örebro.	  
De	  tre	  befintliga	  läktarna	  kan	  i	  princip	  kvarstå	  som	  de	  är	  idag	  med	  vissa	  förbättringar	  avseende	  sikt	  och	  
tillgänglighet.	  Vi	  föreslår	  att	  media	  flyttar	  över	  till	  den	  västra	  läktaren	  och	  att	  de	  publika	  utrymmena	  under	  
läktaren	  moderniseras	  med	  nya	  faciliteter	  och	  bättre	  publika	  foajéer	  samt	  att	  toaletterna	  utökas	  eller	  
eventuellt	  flyttas	  beroende	  av	  layoututformning.	  
Det	  finns	  goda	  möjligheter	  att	  förbättra	  kopplingen	  med	  huvudarenan	  och	  träningshallarna	  och	  skapa	  en	  bättre	  
”hemvistmiljö”	  för	  föreningen	  genom	  bl.a.	  gymfunktion	  och	  mötesplats.	  
	  
Alternativ	  3	  medger	  byggnation	  i	  etapper	  efter	  att	  man	  gjort	  steg	  1	  med	  taklyft	  och	  ny	  etageläktare	  på	  den	  
östra	  sidan.	  Örebro	  har	  genomfört	  sin	  arena	  succesivt	  i	  etapper,	  med	  erfarenheten	  i	  efterhand	  att	  det	  hade	  
varit	  bättre	  att	  planera	  för	  fullstor	  arena	  från	  början.	  
	  

	  
Modulering	  –	  till	  vänster	  ny	  huvudläktare	  ovan	  restaurang.	  Loger	  och	  livesportbar	  på	  kortsida.	  	  

	  
Med	  utsikt	  från	  nya	  huvudläktaren	  ner	  mot	  isrink,	  till	  vänster	  logeplan	  och	  livesportbar.	  
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PLAN	  2	  –	  Om-‐	  och	  tillbyggnad	  a	  det	  publika	  planet	  med	  kiosk,	  serveringar	  och	  rinkside-‐restaurang.	  
	  

	  
	  
LÄKTARPLAN	  –	  Ny	  huvudläktare	  mot	  öster.	  På	  kortsidor	  loger,	  sportlivebar	  
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Alternativ	  3	  
SWOT-‐analys	  
	  	  	  	  	  

	  	  S	  
Strength	  

1	   Utveckla	  befintlig	  arena,	  uppfyller	  SHLs	  krav	  

2	   Lägre	  investeringskostnad	  än	  nyproduktion,	  kan	  ske	  etappvis	  

3	   Arenarummet	  kan	  utvecklas	  till	  en	  attraktiv	  hockeyarena	  

4	   Publika	  faciliteter,	  serveringar	  med	  mångfald	  och	  utökade	  servicefunktioner	  

5	   Sammanhängande	  publik	  arenalogistik	  på	  plan	  2	  

	  

w	  
Weakness	  

1	   Större	  investeringskostnad	  än	  för	  alternativ	  1	  och	  2	  

2	   Ombyggnation,	  ger	  överraskningar	  och	  komplexitet.	  Kräver	  god	  planering	  vad	  
gäller	  genomförandet,	  tid	  och	  kostnader	  

3	   Logistikutmaning	  både	  under	  genomförandet	  och	  under	  drift.	  

4	   Restaurangkök	  på	  flera	  håll	  i	  arenan	  

5	   Högre	  driftskostnader	  i	  jämförelse	  med	  ny	  arena	  

	  

O	  
Opportunities	  

1	   Förädla	  nuvarande	  arena	  som	  ligger	  bra	  geografiskt	  

2	   Arena	  som	  främjar	  idrotten	  och	  mångfalden	  på	  Rocklunda	  

3	   Möjlighet	  till	  att	  uppfylla	  samtliga	  moderna	  arenaspecifikationer	  för	  en	  
topparena	  enligt	  specifikation	  

4	   Förädla	  hållbara	  driftsekonomiska	  lösningar	  på	  området	  

5	   Skapa	  en	  hållbar	  och	  modern	  arena	  för	  ishockey	  och	  event	  

	  

T	  
Threats	  

1	   Driftsekonomi	  och	  finansiering	  

2	   Utveckling	  av	  arenan	  kan	  påverka	  omkringliggande	  verksamheter	  med	  
effekter	  som	  t.ex.	  minskad	  tillgänglighet	  och	  verksamhetsstörningar	  

3	   Skapa	  relevanta	  förutsättningar	  och	  möjligheter	  för	  verksamheten	  till	  att	  nå	  
idrottsliga	  och	  ekonomiska	  resultat	  

4	   Anpassningar	  och	  ombyggnationer	  med	  konsekvenser	  som	  kan	  bli	  svåra	  att	  
överblicka	  

5	   Ökad	  publikmängd	  och	  folkrörelse	  skapar	  logistikkonsekvenser	  på	  området	  
som	  måste	  beaktas	  
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Alternativ	  4	  
Ny	  arena	  på	  jungfrulig	  mark.	  
ca	  5000	  sittplatser	  och	  ca	  1000	  ståplatser.	  
	  
	  
Beskrivning:	  
Arena	  med	  samma	  upplägg	  som	  Vida	  Arena	  i	  Växjö	  som	  idag	  är	  det	  arenakoncept	  som	  uppfyller	  önskade	  behov	  
bäst.	  
Läktare	  i	  ett	  etage	  med	  gradänger	  riktade	  mot	  mitten	  av	  rinken	  där	  alla	  sittplatser	  i	  princip	  har	  full	  sikt	  över	  
spelplanen.	  God	  tillgänglighet	  och	  lätt	  orienterbarhet	  inom	  arenabyggnaden.	  Huvuddelen	  av	  publiken	  
koncentrerad	  till	  plan	  2	  där	  basfaciliteterna	  finns.	  Plan	  3	  innehåller	  arenarestaurang	  för	  upp	  till	  300	  personer	  
varav	  ca	  150	  har	  fri	  sikt	  mot	  rinken,	  24	  loger	  för	  200	  personer	  och	  en	  företagssektor	  för	  ca	  400	  personer	  
(avgränsad	  läktarsektion)	  med	  tillhörande	  lounge.	  Översta	  plan	  4	  omfattar	  media	  och	  serveringsfaciliteter	  ovan	  
läktare	  med	  balkongutsikt.	  Serveringarna	  kan	  utformas	  för	  olika	  behov	  med	  fri	  sikt	  för	  ca	  400	  personer	  mot	  
isrinken,	  här	  kan	  även	  utföras	  en	  takterrass.	  
Arenans	  utformning	  medger	  också	  andra	  event	  med	  bra	  lösningar	  för	  t.ex.	  parkettsittning.	  
Plats	  för	  externa	  hyresgäster	  med	  ca	  3000	  kvm	  lokalyta	  på	  entreplan.	  
	  
	  

	  
Volymmodell	  –	  Arenans	  entrémöte	  med	  Foajéer	  och	  publika	  våningsplan.	  
	  
	  

	  
	  
Vy	  från	  plan	  3	  –	  Arenarummet	  och	  arkaderna.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLAN	  2	  –	  Publika	  planet	  med	  snabbmat,	  kiosker,	  WC,	  shoppar	  och	  publika	  ytor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utgångar	  till	  sittplatsläktare.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLAN	  3	  –	  Serveringsplanet	  med	  restaurang,	  VIP,	  Lounger,	  Loger,	  WC,	  Kök	  och	  kontor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Med	  fri	  arkadutsikt	  över	  arenarummet	  runt	  om.
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Alternativ	  4	  
SWOT-‐analys	  
	  

	  	  S	  
Strength	  

1	   Ny	  arena	  enligt	  Växjö-‐modellen	  	  

2	   Arenarum	  utformat	  för	  bästa	  publika	  upplevelse	  

3	   Servicefunktioner	  och	  publika	  faciliteter	  skräddarsydda	  för	  arenabehovet.	  

4	   Drift	  och	  skötsel	  kan	  optimeras	  för	  hållbara	  lösningar.	  

5	   Möjliggör	  flera	  event	  på	  nationell	  och	  internationell	  nivå	  

	  

w	  
Weakness	  

1	   Kostsam	  investering	  i	  jämförelse	  med	  övriga	  alternativ	  

2	   Nuvarande	  arena,	  dess	  drift	  och	  framtida	  funktion	  

3	   Ny	  arena	  på	  annan	  plats	  kan	  kräva	  investeringar	  i	  infrastrukturen	  och	  
kommunikationerna	  

4	   Ny	  arena	  på	  annan	  plats	  splittrar	  verksamheten	  

5	   Möjlig	  samverkan	  med	  övrig	  idrott	  kan	  försämras	  

	  

O	  
Opportunities	  

1	   Byggnation	  på	  annan	  plats	  påverkar	  inte	  pågående	  verksamhet	  

2	   Ny	  arena	  ger	  nya	  möjligheter	  för	  staden,	  föreningar	  och	  kommersiella	  
intressenter	  

3	   Skapa	  en	  hållbar	  och	  modern	  arena	  för	  ishockey	  och	  event	  

4	   Hållbara	  driftsekonomiska	  lösningar	  på	  Rocklundaområdet	  

5	   Ny	  arena	  möjlig	  att	  ersätta	  nuvarande	  på	  samma	  plats	  	  

	  

T	  
Threats	  

1	   Investeringskostnad	  och	  finansiering	  

2	   Ny	  arena	  på	  jungfrulig	  plats	  kräver	  konsekvensanalys	  och	  utredningar	  

3	   Svåra	  förutsättningar	  för	  verksamheten	  att	  skapa	  idrottsliga	  och	  ekonomiska	  
resultat	  

4	   Konsekvenser	  med	  arenaplacering	  utanför	  Rocklundaområdet	  

5	   Arenatillgänglighet,	  avstånd	  och	  kommunikationer	  beroende	  på	  val	  av	  
placering	  

	  

Vy	  från	  sittplatsläktare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



 
3P arkitektur                                                        Växel +46 (0)21 14 33 33 
Trefasgatan 1                                                                       www.ark3P.se 
721 30, Västerås, Sverige 
www.ark3p.se  

 Progressiv 
Projekt 
Planering 

	  

29	  

Kostnadsbedömning	  produktionskostnader	  	  

Här	  redovisas	  översiktlig	  kostnadsbedömning	  för	  respektive	  alternativ	  samt	  däri	  eventuella	  delsteg.	  Syftet	  med	  
uppskattningarna	  är	  att	  ge	  en	  bild	  av	  förhållandet	  mellan	  alternativen.	  Produktionskostnaderna	  bygger	  på	  
erfarenhet	  och	  utförda	  referensanläggningar	  och	  måste	  senare	  kompletteras	  med	  kostnadsberäkningar	  utifrån	  
en	  fördjupad	  förstudie	  alternativt	  en	  definierad	  programhandling.	  
	  
	  
	  
	  

.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Alternativ 1  
Kostnadsuppskattad	  produktionskostnad,	  tot	  ca	  50	  miljoner.	  
	  
Steg	  1-‐1:	  
2	  st	  nya	  läktarbalkonger	  med	  tillhörande	  trapphus,	  ca	  35	  miljoner.	  
	  
Steg	  1-‐2:	  
Ombyggnad	  av	  publika	  faciliteter	  under	  den	  västra	  läktaren,	  plan	  2	  och	  3.	  Ca	  15	  
miljoner	  

	  

Genomförande	  och	  byggtider:	  

Genomförande	   kan	   i	   stort	   sett	   ske	   oberoende	   av	   verksamheten.	   Vissa	  
byggmoment	  kräver	  avstängning	  av	  läktarsektioner	  under	  byggtid.	  

Steg	  1-‐1,	  byggtid	  5-‐6	  månader	  

Steg	  1-‐2,	  byggtid	  2-‐3	  månader	  

Alternativ 2 
Steg	  2-‐1:	  
Tillbyggnad	  och	  förlängning	  av	  2st	  gavelläktare,	  tillhörande	  trapphus,	  hemvist	  och	  
servering	   -‐	   plan	   1,	   nya	   publika	   faciliteter	   under	   gavelläktare	   -‐	   plan	   2.	  
Kostnadsuppskattad	  produktionskostnad,	  ca	  80	  miljoner.	  
	  
Steg	  2-‐2:	  
Taklyft,	  med	  ny	  etageläktare	   för	   ca	  1800	  personer	  ovan	  bef	   restaurant	  med	  nya	  
publika	   faciliteter	   likt	   alt	   3	   samt	   ombyggnad	   av	   publika	   ytor	   under	   den	   västra	  
läktaren.	  Produktionskostnaden	  för	  denna	  etapp	  bedöms	  till	  ca	  140	  miljoner.	  
	  

Genomförande	  och	  byggtider:	  

Genomförande	   kan	   ske	   under	   pågående	   säsong,	   dock	   med	   störningar.	   Vissa	  
byggmoment	   kräver	   avstängning	   av	   läktarsektioner	   under	   byggtid	   samt	   nya	  
tillfälliga	  entréer.	  

Steg	  2-‐1,	  byggtid	  12-‐14	  månader,	  i	  begränsad	  omfattning	  under	  säsong.	  

Steg	  2-‐2,	  byggtid	  14-‐16	  månader,	  byggnation	  under	  pågående	  säsong.	  
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Alternativ 3  
Steg	  3-‐1:	  
Tillbyggnad	  ny	  huvudläktare	  ovan	  restaurant	  för	  1800	  personer	  (östra	  läktaren)	  
med	   taklyft	   samt	   tillbyggnad	   av	   norra	   flygeln	   med	   publika	   faciliteter	   och	  
fläktrum.	   Ombyggnad	   av	   den	   västra	   läktarens	   plan	   2,	   3	   och	   4.	  
Kostnadsuppskattas	  till	  ca	  150	  miljoner	  kronor.	  
	  	  
Steg	  3-‐2a:	  
Tillbyggnad	   av	   södra	   flygeln	   med	   länk	   mot	   bandyarenan,	   plan	   1,	   2,	   3.	   Ca	   25	  
miljoner.	  
Steg	  3-‐2b:	  
Tillkommande	  plan	  4	  med	  ny	  sportbarservering	  (hylla).	  Ca	  10	  miljoner.	  
	  
Steg	  3-‐3:	  
Ombyggnad	  av	  omklädningsrum,	  hemvist	  och	  driftsutrymmen.	  Ca	  15	  miljoner.	  
	  
Steg	  3-‐4:	  
Tillbyggnad	   sammanlänkning	   av	   träningshallar	   och	   upprustning	   av	   dito.	   Ca	   20	  
miljoner.	  
	  

Genomförande	  och	  byggtider:	  

Genomförande	   kan	   ske	   under	   pågående	   säsong,	   dock	   med	   störningar	   som	  
kräver	  tillfälliga	  avstängningar	  av	  läktarsektioner	  och	  arenadelar	  under	  byggtid.	  

Steg	  3-‐1,	  byggtid	  14-‐16	  månader,	  byggnation	  under	  pågående	  säsong.	  

Steg	   3-‐2,	   byggtid	   6-‐7	   månader,	   byggnation	   kan	   ske	   i	   stort	   oberoende	  
verksamhet	   under	   pågående	   säsong.	   Påverkande	   stomarbeten	   kan	   ske	   under	  
säsongsuppehåll.	  

Steg	  3-‐3,	  byggtid	  3-‐4	  månader,	  byggnation	  under	  säsongsuppehåll.	  

Steg	  3-‐4,	  byggtid	  5-‐8	  månader,	  byggnation	  oberoende	  av	  matcharenan.	  

Projektplanering,	  myndighet	  och	  projektering	  för	  steg	  3-‐1	  kan	  uppskattas	  till	  ca	  
1	  år.	  
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Alternativ 4: 
Kostnadsuppskattad	  produktionskostnad,	  ca	  300	  miljoner	  för	  arenabyggnaden.	  
Nybyggnad	   enligt	   Växjömodellen	   samt	   efter	   principlayout	   denna	   förstudie	   på	  
jungfrulig	  mark.	  	  
	  
Markutformning	  och	  trafikföring	  är	  beroende	  av	  arenans	  lokalisering.	  
	  
Vid	   nybyggnad	   på	   samma	   plats	   som	   nuvarande	   arena	   uppskattas	   en	  
tillkommande	  rivningskostnad	  och	  anpassning	  om	  10	  miljoner.	  
	  
Sammanlänkning	   av	   arena	   med	   befintliga	   träningshallar	   och	   anpassningar	  
bedöms	  en	  kostnad	  om	  20	  miljoner	  därutöver.	  
	  

	  

Genomförande	  och	  byggtider:	  

Genomförande	  kan	  ske	  under	  pågående	   säsong,	  utan	  störningar	  på	  nuvarande	  
verksamhet.	  Staden	  och	  verksamheten	  måste	  söka	  dispenser	  hos	  SHL	  och	  SIF	  för	  
genomförandet	  av	  ny	  arena.	  

Byggtid	   16-‐19	   månader	   av	   den	   nya	   arenabyggnaden.	   Ej	   inräknat	   vägar,	  
markarbeten	  och	  mediaförsörjning.	  	  

Projektplanering,	  myndighet	   och	   projektering	   för	   arena	   på	   Rocklundaområdet	  
kan	  uppskattas	  till	  ca	  1	  år.	  

För	  motsvarande	  projektplanering	  på	  annan	  plats	  i	  Västerås	  behöver	  vi	  lägga	  till	  
ytterligare	  minst	  1	  år.	  

Delar	  av	  projektering	  kan	  ske	  under	  pågående	  byggtid.	  
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Utvärdering	  av	  behoven	  för	  elithockeyn	  i	  Västerås	  och	  VIK	  Hockey	  

Arrangemangen	  idag	  är	  inte	  bara	  själva	  ishockeymatchen.	  Som	  förväntansfull	  besökare	  vill	  du	  uppleva	  något	  
speciellt	  tillsammans	  med	  familj,	  vänner,	  affärspartners	  eller	  kollegor	  på	  denna	  attraktiva	  mötesplats.	  För	  att	  
eventet	  ska	  vara	  publikdragande	  krävs	  ett	  intresse	  och	  efterfrågan.	  Vad	  behövs	  för	  att	  nå	  dit?	  

Naturligtvis	  ett	  lag	  som	  kan	  erbjuda	  det	  Västeråsinvånarna	  och	  andra	  besökande	  vill	  se.	  

En	  arena	  som	  förstärker	  arrangemanget	  och	  bjuder	  på	  härliga	  upplevelser.	  

En	  arena	  som	  varken	  är	  för	  liten	  eller	  för	  stor,	  med	  målsättningen	  att	  det	  alltid	  ska	  vara	  en	  efterfrågan	  på	  
biljetterna.	  

Om	  VIK	  hockeys	  vision	  är	  att	  spela	  i	  SHL	  måste	  föreningen	  fylla	  upp	  till	  kraven	  som	  ställs	  där.	  Utöver	  det	  finns	  
det	  flera	  andra	  aspekter	  som	  bör	  uppfyllas	  för	  att	  erbjuda	  möjligheten	  till	  bra	  arrangemang.	  Det	  gäller	  främst	  
arenans	  funktioner,	  faciliteter,	  arenakänsla	  och	  logistik.	  
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Här	  följer	  i	  punktform	  de	  mest	  betydande	  kriterierna	  för	  en	  funktionell	  och	  publikdragande	  ishockeyarena	  i	  
Västerås:	  

Arena	  –	  publika	  delar	  
• Publikkapacitet,	  ca	  6000	  personer.	  	  
• En	  arena	  som	  klarar	  framtida	  förändringar	  och	  ger	  flexibilitet.	  
• Bilparkeringsplatser,	  1500	  –	  1800	  parkeringsplatser	  i	  nära	  anslutning	  till	  arenan.	  
• Lättorienterad	  arena,	  med	  huvuddelen	  av	  faciliteterna	  koncentrerade	  till	  ett	  publikplan.	  
• Tillräckligt	  stora	  publika	  foajéer	  och	  kommunikationsstråk.	  
• Representativa	  och	  välkomnande	  entréer.	  
• Biljettkassa	  och	  arenaentré	  inne	  i	  arenan.	  
• Varierande	  publikplatser	  (samtliga	  angivelser	  är	  ca	  200	  bortastå,	  800	  hemmastå,	  4000	  sittplats	  +	  20	  HCP	  

+	  200	  Loge	  +	  400	  Företagslounge	  +	  200	  Restaurant	  rinkside).	  
• Interiörupplevelsen	  i	  arenarum	  och	  publika	  faciliteter.	  
• Publikplatsernas	  siktlinjer.	  Inga	  sittplatser	  med	  dålig	  sikt.	  
• Läktargradängernas	  utformning	  och	  tillgänglighet.	  
• Konferens	  och/eller	  VIP-‐lounger	  med	  servering	  för	  ca	  300.	  
• Serveringsrättigheter	  i	  arenan.	  Enkla	  och	  snabba	  inköp	  mellan	  pauserna	  i	  kiosker	  och	  serveringar,	  

speciellt	  för	  publik	  på	  vanliga	  läktarplatser.	  
• Varierat	  serveringsutbud	  i	  varierande	  kostnadslägen	  (kiosk,	  korv,	  snabbmat,	  dryck,	  restaurang,	  bar,	  grill,	  

lounger	  m.m.).	  
• Walkthrugh-‐kiosker.	  Inglasade	  med	  separata	  in-‐	  och	  utgångar.	  
• Genomtänkt	  logistik	  för	  matleveranser.	  Centralkökets	  placering	  i	  arenan.	  
• Tillräckligt	  med	  publika	  WCn,	  minimum	  70	  per	  5000	  åskådare,	  med	  många	  pissoarer	  för	  män	  och	  flera	  

större	  WC-‐lokaler	  för	  damer	  så	  att	  köbildning	  sker	  innanför.	  
• Kontantlösa	  snabba	  betalnings-‐	  och	  beställningssystem.	  
• Souvenirshoppar.	  En	  större	  i	  foajén	  (innanför	  biljettkontrollen)	  och	  två	  mindre	  ytor	  på	  respektive	  

långsidor.	  
• Mediafaciliteter.	  
• Rikligt	  med	  förrådsytor	  +	  centralförråd.	  

	  
Arena	  –	  föreningsverksamhetsdelar	  

• Hemvist	  
• Kontor	  (kansli)	  med	  konferensmöjligheter	  
• Minst	  10	  Omklädningsrum	  
• Intern	  media	  
• Fyslokal	  (gym)	  
• Materialförråd	  och	  tvätt	  
• Rehab	  
• Utrymme	  för	  domare	  
• Lokal	  för	  läkare	  
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Sammanfattande	  reflektion	  

	  
I	  vår	  reflektion	  och	  summering	  av	  förstudiens	  analyser	  kring	  funktion,	  behov,	  drift	  och	  långsiktighet	  ser	  vi	  att	  
alternativ	  3	  och	  4	  är	  fullt	  möjliga	  vägar	  att	  gå.	  Alternativ	  1	  och	  2	  ger	  brister	  i	  helheten.	  I	  förhållande	  till	  
utföranderesultatet	  blir	  sannolikt	  investeringarna	  olönsamma	  samt	  försvårar	  möjligheterna	  till	  fortsatt	  
utveckling	  av	  arenan.	  Alternativ	  1	  har	  dessutom	  svårt	  att	  uppfylla	  SHLs	  publika	  krav.	  
	  
Förstudien	  behandlar	  ej	  frågorna	  kring	  arenans	  finansiering,	  ägande,	  avtal	  och	  driftsskötsel.	  
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VIK	  hockey	  2014	  –	  herr-‐	  och	  damtruppen	  

	  	  	  	  
	  


