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studieresa USA 28 mars - 4 april 2009 

Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer 

Lördag den 28 mars kom vi till ett soligt Kalifornien. Besöket var planerat till en hel vecka 
och syftade till att se nedgångna eller obebyggda stadsdelar som utvecklas till nya områden 
for upplevelser (Entertainment), främst genom sport och kultur. Detta fÖr att fa en bild av hur 
området runt nya Stockholmsarenan ska kunna utvecklas. Med på resan var Kultur- och 
idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt, Fastighetsdirektör Torbjöm Johansson, VD for Globen 
Ninna Engberg samt Globens marknadschef Marie Lindqvist. Guide på vår resa var Rich 
Krezwick från Anschutz Entertainment Group (AEG), stadens partner i Globen. 

Första anhalt var downtown Los Angeles. Området har de senaste tio åren utvecklats från en 
oattraktiv stadsdel till ett område for sport, kultur, musik mm med en stor arena, en teater, 
flera klubbar, restauranger mm. Vi fick se VM i konståkning i en mycket fin anläggning för 
ca 18 000 besökare (Staples Center). Arenan är hemmaplan for basketlaget LA Lakers och 
NHL-laget LA Kings. Senare på kvällen bevistade vi en promotion-foreställning med Prince, i 
den 6 000 platser stora Nokia Theatre, belägen intill arenan. Detta gav möjligheter att 
sammanträffa med Los Angeles borgmästare Antonio Villaraigosa, som uttryckte hur nöjd 
han var med utvecklingen av nöjesområdet kring Staples Centre. Hela området, som 
utvecklats av AEG, pulserade av liv långt in på kvällen. I området fmns flera olika arenor och 
konsertlokaler i varierande storlek, restauranger i olika prisklasser samt arrangerade 
verksamheter utomhus for att skapa trygghet och livlighet i området. Dagen efter fortsatte det 
med ett besök i Santa Monica for överläggningar med AEGs Bob Newman. Därpå fortsatte 
färden till Las Vegas. 

Las Vegas är en stad belägen mitt ute i öknen vars enda syfte är entertainment och spel. Det 
mesta är ren kitsch i form av vulgära kopior av kända historiska miljöer, främst genom de 
enorma hotell- och kasinokomplexen med upp till 5 000 rum. Utbudet av kultur och 
underhållning håller emellertid hög kvalitet. Vi fick möjlighet att lära oss mera om hur man 
kontinuerligt arbetade med varumärket Las Vegas och hur man försöker utveckla det. AEG är 
en aktiv partner i detta arbete. Vi kunde också notera den amerikanska fastighetskrisens 
konsekvenser för staden. Flera skyskrapor i centrum stod halvklara med rörliga lyftkranar på 
och runt sig. En del av den underhållning som finns har en mycket hög standard och kvalitet 
vilken står i kontrast till mycket annat i staden, men visar på bredden på månggruppen man 



vill och förmår nå. Det gällerframför alh de påkostade shower som ges på de större hotellens 
teatrar ochkonserthallar,vilkaot^aspelasunderfleraår.Vi såg Bette MidlerpåCeasar^s 
Palace Colloseum(^ 100platser). 

Efrer Las Vegas fortsatte resan till Phoenix, Arizona. Området vi besökte heter^estgate City 
Center belägetiGlendalestra^utanforstaden.^estgateärunderutveckling och ska bh ett 
transregionalt område för shopping, entertainments kontor ochluxuösabostäder.lområdet 
finns flerarestaLiranger och tvåstoraarenor.Omkringtioårtillbaka var hela oinrådet obebodd 
öken. När området ärutvecklat ca 201^ planeras projektetattrahera ca 22 miljoner besökare 
per år.^estgate är etttypexempel pådåman planerar ettheltstadsområde utifrån idrott och 
kultur som utvecklingstaktor. 

Jobing.comÄrenaärhemmaplanförNHL-lagetPhoenixCoyotesmed plats fÖrl8000 
åskådare. Arenan byggdes 2003 och var start för det stora utvecklingsprojekteti^estgate. På 
kvällen såg viPhoenix Coyotes spelamot Dallas Stars. CoachiCoyotes är den berömde 
^ayneGretzky och assisterande coach är svenske UlfSamuels^on.Uppenbarthär liksom på 
fleraandraställenvi besökte värden storaandelen volontärer som ^̂ arbetadê ^ under 
matcherna. Denordinariearbetskrafrenförstärktes delsmed anställdaseniorer dels med 
volontärer. Detta organiserades av arrangerande klubb. 

Vi fick även se den 7^ 000 platser stora inomhusarenan University ofPhoenix Stadium, 
belägenblott^OOmfrånhockeyarenan. Anläggningen, som öppnade 200^, är hennnaplanför 
NFL-laget Arizona Cardinals, flnalistiårets upplaga av Super Bowl. Detmest intressanta var 
det sl^utbarataksomÖppnadesifallutomhustemperaturenundersteg2^graderC.En annan 
omständighet är gräset, som för^iniarenan vid match^iförm av ett sammanhållet rälsgående 



Sista anhaltpåresan var Boston. Stadenhar mycket framgångsrika lag inom alla fyra stora 
amerikanska arenasporter, amerikansk fotboll, baseboll, basket ochhockey.Det är mycket 
ovanligtochnågotsomskaparviss animositet från andra större städeriUSA. Atmosfären! 
staden var dockmycket behaglig. 

På dagen besökte vi Gillette Stadium, hemmaplan för NFL-laget New England Patriots. Laget 
harvunnitSuperBowlvidtre tilltallen under 2000-talet och ärett av de mest framgångsrika 
lageniamerikanskfötboll. Stadion invigdes 2002 och har en publikkapacitet på 78 000. 
Arenan är en fantastisk skapelseiblått med öppna kortsidor. Längs ena kortsidan finns en tyr 
och en bro, bådakännetecken från området runt Boston. Underlaget är konstgräs, trots att 
debatteniUSA liknar den svenska dvs om vilket underlag som är mest ändamålsenligt. 

Området runt arenan kallas Patriot Place, med ett torgutanför arenan. Intill ligger shoppings 
restauranger och ett privat sjukhus. Nyetablering präglar miljön och området växer alltjämt. 



Påkvällenbesökte vi stadens inomhusarena för sport och evenemangs TDBanknorth Garden, 
eller bara the Garden.Kvällens event var en NBA-match (basket)der hemmalaget Boston 
Celtics vann efrertvå förlängningar. Publiken om 20 000 satt alldeles inpå spelplan. 

Dagen efrer b^öds vi på en tur runtiBoston med MlT,Harvard,guvemörspalats, downtown 
mm.PåkvällenfickseenNHL-matchihockeypåsannnaarenasomkvällenirman.lnförca 
17000 åskådare besegrade Boston Bruins Ottawa senators med uddamålet. Att se samma 
arena två dagarirad var en intressant upplevelse. Arenakaraktären var helt annorlunda och så 
även publiken. Ett illustrativt exempel på vikten av att ha flexibla lösningar inom arenan för 
att göra denmö^lig att använda för många olikaändamål och med inriktning påmånga olika 
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Mankan konstatera att sport är stortiUSA. Arenorna är stora och dyra. De arenorvi besökte 
representerade investeringar på 2^0 mUSD(ca2mdkr)och uppåt. De mest spektakulära 
projekten idag är N^ Giants nya basebollarenaiNew^ork för drygtlmdUSD, eller närmare 
lOmdkr. Ännumerpåkostad är dennyaarenan för amerikansk fotboll (NFL)iDallas. Alla 
stora idrottsklubbar ägs av stormrika privatpersoner. Arenorna ägs emellanåt av klubbägama. 
Ofrentlig sektor äger dock en stor del av arenorna eller deltarifinansieringen. Arenorna 



betraktas som väsentlig infrastrukturistäder,viktiga för utveckling, attraktion och 
investeringar. 

Arenorna är också viktiga som bärare av utvecklingsområden. Ofta böljar hela områdets 
utveckling med en ny idrottsarena, från vilken den förtsatta planeringen sker. Exploateringen 
omfattar andra delar såsom bostäder, shopping, restauranger och andranöjen. De senare blir 
möjliga genom att idrottsarenan uppförs och markvärdet Ökar. Det attraherar investerare som 
utvecklartidigareobeboddaområden,omdanarnedgångnabostadsområden eller lyfter slitna 
industrimiljöer. 

Arenor är också identitetsbärare för det lokala samhället.ldetta ligger att arenan präglar 
miljön, omgivning, utbud men äveniviss mån arbetsplatser.Vid större evenemang krävs 
delaktighet från lokalasamhälletiförm av föreningarmm som bjälpertill som funktionärer 
mm. Arenan skapar möjligen också viss stolthet mm. 

Attraktiva arenor har ocksåmöjlighet att bidra till ett större kulturutbud. Arenans blotta 
existens medför att fler artister och evenemang besöker den lokala miljön, utan arenan skulle 
de passera förbi. Dettakan vara viktigt för den lokalamiljöns attraktivitet. 

Alla ovan angivna skäl måste ställamot de kostnader nyaarenor medför.lde tall enny 
anläggningersätteren gammal dito sjunkerregelmässigt drift-och underhållskostnader. 
Investeringskostnaderna för enny arena måste då ställas mot de värden som skapasiförm av 
ekonomisk utveckling, sport-ochkulturutbud, attraktivitet för området mm. 

Andra viktiga lärdomarvar idrottens kommersialiseringiUSA. Eftersom ingen serpå idrotten 
och lagen som annat än ett slags företag drivs arenormycket affärsmässigt vilket förefaller ge 
godavkastning. 

Vi kunde sannnanfattningsvisnoteraatt de ställen där arenor och evenemang utgjort basen för 
en orts hela utveckling var riskabla projektitider av dålig ekonomi. Här bidrog såväl Phoenix 
och Las Vegas med exempel på vad man ska aktasigför.Vår slutsats var att arenorna och 
evenemangsområdenamåsteintegrerasiannan utveckling av sitt närområde.ldetta 
hänseendekändevi oss tryggaivår planering av Stockholm Entertainment District. 

Torbjörn Johansson 
Madeleine Sjöstedt 




