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1. INLEDNING 

Uppdrag 
På uppdrag av Stockholm Stad har NCC Construction Sverige AB gjort en utredning 
om möjligheten att bygga en elitfotbollsarena på Storängsbotten.  
Följande material har legat till grund för utredningen: 
 

• Lokalprogram från Djurgården Fotboll med kravspecifikation. 
 
• Handling som överlämnats från Kungliga Djurgårdens Förvaltning, 

redovisande riktlinjerna för utveckling av Storängsbottens land-
skapsbild. Sammanställd i rapport dat. 2007.06.15 från Andersson 
Jönsson Landskapsarkitekter AB 
 

• Sammanställning av Geotekniska mätningar mm i området samt ett 
utlåtande från Ramböll dat. 07.09.30,07.10.05 

 
• Tekniska krav och bestämmelser som gäller för byggnation nära 

Banverkets spårområde samt Norra Länken. 
 

 

Medverkande 
NCC:  
Claes Magnusson, Ken Kreibom, Magnus Forssbeck, Herbert Pålsson 
Tema:  
Johnny Berg 
 
Referensgrupp: 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning: Gunnar Haeger, Henrik Niklasson 
Kungliga Tennishallen: Lars Ölander, Mats Låftman 
Claeson Co, specialistklinikerna: Bobby Claeson 
Djurgårdens IF: Bror Anders Månsson, Ulf H Petersson, Alf Johansson 
Keystone Advisers: Anders Boajé 
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2. PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 

Underlag för framtagandet av de olika förslagen som studerats har varit: 
 

• Lokalprogram från Djurgården Fotboll med kravspecifikation, se nästa 
sida. 

 
• Handling som överlämnats från Kungliga Djurgårdens Förvaltning, 

redovisande riktlinjerna för utveckling av Storängsbottens landskapsbild. 
Sammanställd i rapport dat. 2007-06-15 från Andersson Jönsson 
Landskapsarkitekter AB. 

 
• Sammanställning av Geotekniska mätningar mm i området samt ett 

utlåtande från Ramböll dat. 2007-09-30, 2007-10-05.  
 

• Tekniska krav och bestämmelser som gäller för byggnation nära 
Banverkets spårområde samt Norra Länken. 
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Djurgårdens IF fotboll  
Program för elitfotbollsarena på Storängsbotten  Augusti 2007 
 
 
Arenan placeras på tidigare mässområdet invid Kungliga Tennishallen mot Hjorthagen 
(järnvägsspåren). Arenan utformas ”kompakt” (liknande tidigare skiss avseende arena på 
Östermalms IP) samt placeras mot järnvägsspåren troligen med en långsidesläktare till viss 
del övertäckande järnvägsspåren. Väg planeras inte mellan arenan och järnvägsspåren samt 
arenan utgör bullerskydd mot Idrottsparken från trafiken på planerade Norra Länken. Hänsyn 
tas till den omkringliggande miljön och placeringen i nationalstadsparken samt arenan 
placeras så långt från Storängsvägen, som möjligt. Trafiklösningar och utrymningsvägar skall 
särskilt beaktas.  
 
Syftet med skisserna är att möjliggöra fortsatta diskussioner med representanter för 
Stockholms Stad och Djurgårdsförvaltningen samt olika andra intressegrupper t.ex. Kungliga 
Tennishallen. Byggande av arenan sker i samband med planerad utbyggnad/ombyggnad av 
Kungliga Tennishallen. 
 
Standarden av arenan fastställs av nedanstående parametrar, men som riktvärde gäller ca 
20.000 kr per åskådarplats i byggnadskostnad – kan variera med hänsyn till övertäckning etc. 

- Arenan planeras som en renodlad fotbollsarena, men skall möjliggöra 
användande vid bl.a konserter, ridsporttävlingar, företagsevenemang och 
uppvärmningsytor för friidrottstävlingar. 

- Arenan skall vara en tävlingsarena lika väl som en träningsarena. 
- Samtliga UEFA-regler skall uppfyllas. 
- Fotbollsplan 68 x 105 meter (total planyta 120x80 meter). 
- Publikkapacitet ca. 20.000 personer. 
- Layout/publikplatser – alla sittande – inga hörn. 
- Öppen arena, men förberedd att förses med tak. 
- Goda kommunikationer för åskådare bl. a med väderskyddade entréer. 
- God logistik – furnering samt även lastbilar vid konserter. 
- Omklädningsrum, rum för matchfunktionärer, läkare etc., media, kansli (500-

1.000 kvm) och relaxavdelning. 
- Foajéplan runt hela arenan, separat supportentré (avgränsad) samt 

direktförbindelse för spelarentré. Foajéplanet längs södra långsidan skall vara 
uppvärmt. 

- Belysning enligt UEFAkrav samt krav från TV-bolagen. 
- Lätt att ändra till andra aktiviteter som bl.a. ridsport och konserter. 
- Restaurang för ca. 500 personer 
- Loger/VIP-utrymmen – ca. 50 st. 
- Försäljningsställen – stort antal (lämpligen ca. 10 st) 
- Gym – 500-1.000 kvm 
- Parkeringsplatser för funktionärer, VIP- och hedersgäster – ca. 200 platser 
- Övriga kontorslokaler, konferenslokaler, butiker och ev. biograf placeras under 

läktare i den mån plats finns (ingen separat byggnad) 
- Inom arenan skapar ”supporterlokaler” – exempelvis DIF-museum, 

samlingsrum (ca. 200 kvm), mindre restaurang, souvenirbutik och ev. biograf 
för bortamatcher. 
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3. ALLMÄN ORIENTERING 
 
 

Storängsbotten, fram till år 2000 platsen för S:t Eriksmässan, ligger inom 
Nationalstadsparken begränsat av Lidingövägen, Storängsvägen och Värtabanan. 
 
I den närmaste omgivningen ligger Kungliga Tennishallen och Ryttarstadion. Området 
ligger inom Nationalstadsparken och förvaltas av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. 
Det historiskt öppna landskapet med värdefulla siktlinjer och sammanhängande 
grönstråk har bedömts som viktigt att bevara och återskapa. Under det senaste seklet 
har idrottsanläggningar i allt större omfattning anlagts på Storängen. Kungliga 
Tennishallen och Claeson Co (specialistklinikerna) planerar för en utveckling av 
respektive verksamheter inom Storängsbotten. 
 
Biltrafiken på Storängsvägen kommer sannolikt att öka genom den planerade 
kopplingen för genomfartstrafik från Lidingövägen till utvecklingsområdena i Norra 
Djurgårdsstaden.  
 
Norra Länken beräknas vara klar 2011 
 
Värtabanans södra gräns mot Storängsbotten ligger kvar i befintlig sträckning 
 
För utförligare beskrivning, se rapport från Andersson Jönsson Landskapsarkitekter 
AB, 2007-06-15 (ej bifogad). 
 
Se även Förslag till trafikstruktur, trafikutredning från Sweco VBB februari 2007 (ej 
bifogad). 
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4. ARENA, ALTERNATIVA STUDIER 
 
 
4.1  Bilagda ritningar redovisar ett huvudförslag och två alternativa utföranden. 

Bakgrunden är en arbetsprocess där program-, ekonomi-, funktions- och 
gestaltningsdiskussioner förts med referensgruppen i en öppen atmosfär varvid idéer, 
uppslag och tankegångar har prövats. Syftet har varit att hitta det koncept som 
möjliggör ett arenabygge för elitfotboll på Storängsbotten. 

 
För att åskådliggöra de alternativa förslagen och underlätta en konstruktiv 
gestaltningsdiskussion har en arbetsmodell i skala 1:1000 tagits fram. Modellen har i 
första hand använts vid möten med referensgruppen. Se bilagda modellfoton. Mellan 
mötena med KDF har ett femtontal arbetsmöten genomförts med närvaro av DIF FK, 
NCC och Tema. Arbetet har genomförts under perioden augusti-november 2007.  

 
Nedan beskrivs alternativen med korta kommentarer för att klargöra de viktigaste 
skillnaderna mellan dem. Huvudidéer och gestaltningskoncept är lika för de tre 
alternativen. 

 
1. Alternativ 18.000 åskådare. Enligt DIF:s program, efter första diskussioner med 

KDF beslutades dock att minska arenan med 2000 personer för att därigenom 
bättre tillvarata värdefulla siktlinjer och grönstrukturer. Arenan byggs ut ovan 
spårområde med grundläggs inom fastighetsgräns. 

 
2. Alternativ 23.000 åskådare. Tillkommande idrottsanknutna kommersiella lokaler 

utanför arena. Arenan byggs längre ut över spårområdet och grundläggs med 
pelare mellan Värta banan och Norra Länken. 

 
3. Huvudalternativ 20.000 åskådare. Enligt DIF:s program, dock utan bilparkering 

under arenan. Läktartribunernas delning har anpassats till avgränsande vägg mot 
Värtabanan. Se utförligare beskrivning nedan. 

 
4.2  Beskrivning av huvudalternativ 

 
 Kapacitet 20.000 åskådare, sittplatser.  
Se programunderlag från DIF Fotboll, kapitel 2. 
 
Spelplan och spelområde 
Måttförhållanden och säkerhetsavstånd m m. är planerade enligt UEFA (Europeiska 
fotbollsunionen) 
 
Yttre logistik, entréer, angöringar m m.  
Broförbindelse till Hjorthagen och vidare till tunnelbanestationen Ropsten.  
Publikentréer från torgytor i anslutning till gavelfasader samt från entrébrygga på 
norra långsidan över spårområdet. 
Bilangöringar i huvudsak vid gavel mot väster. 
 
Publikflöden och struktur för bil- och GC-trafik vid Storängsbotten med närmaste 
omgivningar redovisas schematiskt på bifogad översiktsplan. 
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En diskussion om möjligheterna att trafiktekniskt samplanera arenan med 
utbyggnadsplaner på Norra Djurgården, har förts vid möten med Thomas Stoll på 
Stockholms Stadsbyggnadskontor. 
Trafiksituationen på Storängsbotten, i skärningspunkten mellan olika stadsmiljöer och 
trafikslag bedöms som mycket komplex men dock möjlig att lösa. 
 
Läktare 
Geometrisk utformning. 
Läktartribuner i två nivåer, nedre för 9.000 personer och övre för ca 11.000. 
Platsbredd 0,5 m. Gradängdjup 0,8 m. 
 
Assymetriskt planerad arena med södra långsidan mot storängen i huvudsak utformad 
för media, loger och VIP-gäster 
 
Lutning på nedre tribun har minimerats till 20o, för att reducera totalhöjden samt för 
att maximera antal gradänger på södra långsidan. Lutning på övre tribun har 
maximerats till 34o för att minimera siktlinjeavståndet till spelplan och därigenom 
minska arenans breddmått.  

 
Gestaltning 
Arenan bildar en långsträckt välvd volym placerad på en landskapsplatå i ett 
formspråk som ansluter till Kungliga Tennishallens välkända silhuett. 
Taköverbyggnadens släta ovansida svävar över vertikala gavlar som tillsammans med 
långfasaderna utföres i ett transparent alt. semitransparent material som kontrasterar 
mot takets täta skal och framhäver dess form och materialitet. 
 
Anslutning till landskapet 
Mot Storängsvägen formas arenans förgårdsmark med förhöjda nivåer som bildar en 
dalgång i landskapets sträckning mot nordväst. Delar av arenans kompletterande 
funktioner placeras under uppbyggd mark med ljusintag via taklanteriner och slitsar 
inplacerade i slänternas terrasseringar. 
 
Arenans takutformning följer en båglinje som förlänger landskapets övergång mot 
Hjorthagsberget.  
 
Anslutning till spårområdet 
Arenan placeras över spårområdet med norra långsidans pelarkonstruktioner 
grundlagda mellan Värtabanan och Norra Länken. 
Entretorget vid östra gaveln mot KLTK föreslås att samplaneras med en ny 
broförbindelse till Hjorthagen.  
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5. TEKNIK 

  

Geotekniska förhållanden 
Marken består av mäktiga lager lera med låg hållfasthet varför  pålgrundläggning 
måste förutsättas. Även områden som inte bär byggnader men uppbyggnad av 
fyllningar behöver troligen förstärkas.  
Grundläggning utförs med slagna spetsburna betongpålar.  

Konstruktioner under planens nivå (garage mm) 
Spelplanen som även förutsätts kunna användas för andra ändamål (sport, konserter, 
utställningar etc.) måste dimensioneras för dessa verksamheter med avseende på 
bärighet och  svängningar (vibrationer). I nuläget föreslås en platsgjuten konstruktion 
även då med hänsyn till att konstruktionshöjden minimeras.  

Läktare och kringliggande konstruktioner 
Läktare såväl balkar som gradänger utförs med prefabricerad betong. Den övre 
läktaren utförs med stålbalkar och med prefabricerade betong.  
 
Närhet till järnväg och överdäckning 
Tvånget att trycka arenan mot järnvägen kräver någon form av överdäckning. Längs 
arenan kommer det att finnas 4 spår enligt Banverkets planering. För att klara bärning 
av den övre läktaren och arenans tak krävs stöd som grenslar över spåren. Dessa stöd 
hamnar följaktligen mellan spåren och Norra Länken.  
 
Konstruktioner intill järnväg och huvudled måste dimensioneras för olyckslast i form 
av påkörning (ev. urspårning av tåg) och bilar som kör av vägen. Konstruktionerna 
måste även dimensioneras för påverkan av eventuellt farligt gods (t.ex. spränglast). En 
riskanalys behöver göras för att klarlägga dessa dimensioneringsförutsättningar. 
med hänsyn till vind, snö etc. Det bågformade taket på gavlarna klaras bäst genom ett 
fackverk i framkant på läktaren eller båge med dragband. Grenslingen över 
järnvägsspåren begränsar något lägena för takets stöd. 
 
Installationer 
Arenans installationsbehov har nyligen under 2007 studerats för en närliggande 
arena. Därmed har man en god uppfattning om installationsbehovet. 

 
 



  10 (12)  
  

 
6. BEDÖMD KOSTNAD 

 
För det Arenaförslag som Kungliga Djurgårdens Förvaltning till slut tog ställning till 
bedöms kostnaden till 850 000 TKr - 900 000 TKr . 
 
Fördyrande kostnader för att bygga på Storängsbotten är: 
 

• Norra läktarens överkragning över spårområdet. 
• Mycket speciella markförhållanden. 
• Arenans osymmetriska arkitektur för att försöka tillmötesgå KDF. 
• Markanpassningen och terrasseringen i mötet med landskapet mot 

Storängsvägen. 
Intäkter 
 
Intäkterna som en studerad arena kan generera är självklart en mycket viktig fråga. 
Vårt uppdrag har dock stannat vid om det varit teknisk och estetiskt möjligt att 
uppföra en fotbollsarena på Storängsbotten. 
 

• Infakto får intäktsanalysen för en arena av studerat slag bero till ett 
senare tillfälle. 
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7. STÄLLNINGSTAGANDE FRÅN KUNGLIGA DJURGÅRDENS FÖRVALTNING 
 

 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning ( KDF) är positiva till exploatering av marken på 
Storängsbotten med en avskärmande bebyggelse mot spårområdet, i en arkitektonisk 
utformning som medger ett tillvaratagande och utvecklande av landskapets 
dokumenterade kvaliteter. En fotbollsarena stämmer också väl med riktlinjerna för 
utveckling av idrotts- och eventverksamhet på Storängsbotten. 
 
Enligt KDF blir dock en elitarena för 20.000 åskådare alltför dominerande i 
förhållande till landskap och omgivande byggnader. Trots en lovande gestaltningsidé 
med god landskapsanpassning och en betydande förskjutning ut över spårområdet tar 
arenan för mycket plats, den är för hög och hamnar för nära Storängsvägen. Värdefulla 
siktlinjer riskerar att gå förlorade, intrånget i det öppna landskapet blir för 
dominerande. 
 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning avstyrker därför DIF Fotbolls förfrågan om 
uppförandet av en elitarena på Storängsbotten. Däremot är KDF fortfarande positiva 
till att placera en träningsarena på denna plats. 
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8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 
 
 

Utredningen har visat att det rent tekniskt är fullt möjligt  att bygga en elit- 
fotbollsarena på Storängsbotten. Kungliga Djurgårdens Förvaltning har dock  
gjort bedömningen, efter att man tagit ställning till samtliga av Tema Arkitekters 
upprättade förslag, att volymen är för betydande för att man skall kunna acceptera 
en elitfotbollsarena för 20 000 åskådare på Storängsbotten . 
 
Vid det senaste mötet med KDF på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm dat. 07-11-01 
uppkom diskussioner om möjligheterna att placera motsvarande arena inom Fortums 
område på närliggande kv. Elektriciteten m.m även kallad Ställverkstomten. 
Djurgården Fotboll ställer sig positiva till en placering på ”ställverkstomten”, varför 
detta kan utredas vidare. 

 
 


