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Exjobb 2000 Multi-use arena - manual  

Upprinnelsen till detta exjobb var ett högre årskursprojekt 1999 Allt eller inget  med 
Staffan Henriksson och Veronika Ronnefalk. Detta projekt hade som studieobjekt 
Sollentuna Centrum och dess expansionsplaner. Eftersom jag vid detta tillfälle bodde 
i Sollentuna var jag intresserad av att fördjupa mig i både studiemetod och val av 
plats för mitt examensarbete.  

Utgångspunkt:  Sollentuna/Tureberg Centrum har som ett fullvärdigt stadscentrum 
haft brister och som en över dygnet ofullständig kärna inte kunna möta alla ingående 
krav på funktion och aktivitet. Detta också satt i ett Stockholms sammanhang där 
drivkraften annars skulle kunna vara en storstadsregion med flera delkärnor. Vi kom 
fram till att som en samlande gestalt skulle en medelstor arena kompletterad med en 
mindre offentlig scen och fria aktivitetsdelar kunna motiveras för den norra 
Stockholmsregionen.  

Angreppssättet som valdes att studera var hur de publika flödena till och från 
kommunen och genom centrum ser ut. Denna dynamiska kraft bidrar till att bilden av 
kommunens centrum ser helt olika ut vid olika tider på dygnet. Variationen mellan 
max och min förväntas också bli större då stadscentrum inte är en komplett enhet. 
Eftersom situationen nu är helt förändrad sedan jag gjorde mitt exjobb år 2000 så 
tänker jag därför inte mycket mer beröra själva platsen i denna redogörelse. 

Metafor:  Denna över dygnet dynamiska variation av publika flöden gjorde att 
tankarna gick till motsvarande naturliga fenomen; Tidvatten. Tidvatten som globalt 
fenomen varierar både över dygnet och månaden och påverkar olika platser på helt 
olika sätt och kraft. De lokala förhållandena är en viktig förklaring till detta 
tillsammans med fenomenets egna inre egenskaper. De senare styrs direkt av den 
inbördes ordningen på jorden, månen och solen. Denna ordning skapar genom sin 
kraft två tillstånd; ebb och flod. Dessa tillstånd kan sedan vara olika stark beroende 
om det råder springtidvatten med ny eller fullmåne eller niptidvatten då halvmåne 
råder. När jorden, månen och solen befinner sig på en linje i förhållande till varandra 
råder ny eller fullmåne. Efter inläsning och förståelse av tidvattenfenomenet kunde 
fenomenets förlopp fångas i former som beskriver den både över dygnet och 
månaden. Dessa redovisas som 2D-figurer i avsnittet (Analys och Verktyg) 1). En 
kritisk del i exjobbet var att omvandla utlästa egenskaper från fenomenet till 
användbara instrument för själva designprocessen. Man kan likna instrumenten vid 
ett slags gen och bärare av anlag som annars är så vanlig inom genetiken 2). 
Metaforens viktigaste egenskaper listades och utgjorde en grund för det fortsatta 
arbetet. I likhet med fenomenet självt som momentant inte kan upplevas i sin helhet 
så byggs arenan upp av synliga delar från en rad ellipser vars delsegment formar en 
helhet som man inte heller kan uppleva från en enskild punkt.  Man kan se arenans 
två huvudscener som representanter för jorden och månen men frysta i ett visst 



tillstånd. Rörelsen runt den stora scenen på olika nivåer kan därefter ses som en 
representation för själva månrörelsen runt jorden som i sig själv är så viktig för 
tidvattenfenomenet.  

Multi-use: Funktionsmixen kan ses både som en sammansmältning av finkultur och 
sport som en yta för både ett passivt beskådande som ett aktivt deltagande med eller 
utan publik. Arenan har haft som mål att vara ett allaktivitetshus 3). Arenans primära 
delar är därför den stora scenen (med samma inre mått som Albert Hall) och en plan 
med mått som kan klara alla sportevenemang bortsett från ishockey och ridsport. 
Den stora scenen är också tänkt att användas för större musikevenemang.  
Läktarkapaciteten ligger på ca 5600 åskådare och med parkett kan den sedan 
varieras beroende på vald utformning 4). Den mindre salongen rymmer en publik på 
965 åskådare med en liten scen och fullutnyttjad salong. Med den större 
scenversionen försvinner ca 90 platser. Själva scengolvet har måtten 24.5 x 13.5 m 
vid liten scen och får ett ytterligare djup på ca 4 m med stor scen. Scenöppningen 
mellan salong och scen kan sedan varieras i bredd från 10 till 15 meter. Den mindre 
scenen är tänkt för teater, musik och kongressverksamhet. Den sista stora 
komponenten i arenan är alla aktivitetsrum utan publik för diverse utnyttjande. Dessa 
rum återfinns både i markplanet +16.5 och en trappa ner från markplanet på +12.5. 
Där finns också omklädningskapaciteten samlad. På detta nedre planet tänks också 
loger, greenroom och omklädningen till lilla scenen vara placerad. I denna 
omarbetning studeras i första hand arenans disposition och flödessituation. I förra 
versionen år 2000 var många rum även inredda. Arenans fulla nomenklatura kan 
studeras under avsnittet Program och Teaterformer. 

Flödesschemat:  Arenan har fyra stora angöringspunkter. Två av dem A och B löser 
inlastningen till både stor och liten scen. Den främre porten A har en frihöjd på 4 
meter. Vid A2 finns också den inlastningskapacitet som tänks vara den som används 
i normalfallet. Frihöjden vid dessa portar är 3 meter. Den bakre porten B har en 
frihöjd på 3 meter ända in till den stora scenen. Golvet på +19.5 tänks vara vikbart i 
inlastningsgången. Den bakre porten har också som uppgift att fungera som 
angöringspunkt för nyttjare med egna aktiviteter och som evakueringspunkt för 
besökande publik. Angöring av publik till arenan för både stor och liten scen sker på 
långssidorna i portarna C och D. Här är entréhallarna innanför medvetet djupa för att 
klara längre köer fram till biljettstationerna. Den situation som publiken sedan möter 
är ett rum som vidgar sig fram till två vertikala krön skapad från den välvda väggen 
mot lilla scenen och från baksidan på läktaren till stora scenen. I vertikalled når 
rummet också dubbel höjd med den visuella kontakten med den nedre foajén. 
Publiken till stora scenen har därefter tre möjliga vägar att nå sina platser. Man kan 
röra sig runt den stora scenen på tre olika nivåer. Den första på +19.5 ligger på 
entréplanet och överlappas endast i den bakre delen av den nedre rampen som tar 
en upp till +23.5 vid den övre foajén. Den övre rampen löper mellan +23.5 där bak 
och upp till +27.5 mitt i arenan. Här servar den de övre läktarna samtidigt som den 
kopplar samman de två större matställena i arenan. Inom detta system finns sedan 



alla trappor och fyra hissar som kopplar samman alla nivåer och medger ett 
snabbare sätt att röra sig vertikalt. Den lilla scenen nås från entréhallarna antingen 
genom att röra sig ner ett plan till +16.5 för sittning på parkett eller att röra sig upp ett 
plan till +23.5 för sittning på läktaren. Fyra stora toalettblock återfinns i vardera 
hörnet vid sidan av den stora scenen på +16.5. Några större toaletter finns sedan 
kopplade till arenans matutrymmen. I direkt anslutning till arenans toaletter finns 
också flera av arenans garderober. Arenans kök och beredning finns på +27.5 i 
anslutning till det största matutrymmet. Köket är upplagt för att förbereda mat som 
huvudsakligen skall förtäras vid evenemangspausen. Detta innebär att logistiken kan 
se annorlunda ut än vad den gör för restaurangverksamhet med en kontinuerlig 
efterfrågan. En varuhiss samt en egen spiraltrappa skall lösa kökets inre samband. 

Konstruktion:  Vid examenstillfället var tanken att takkonstruktionen skulle vara 
radiellt uppbyggd och ha sin förankring på ett takupplag som elliptiskt följde som en 
ring ovanför läktarna till den stora scenen. 5) Vid denna gestaltningsomarbetning har 
jag istället blivit mer lockad av det konstruktiva upplägget att arbeta med ett utpräglat 
ortogonalt system. De ingående delarna i detta system är ett längsgående fackverk 
som bildar en ås centriskt över arenan (se sektioner). Denna delas i två hälfter mitt 
över den stora scenen. Delningen utformas som en ring och fungerar även som 
lanternin för rummet nedanför. På denna axel finns som motkraft bakåt det stora 
skärmtaket formad som en vinge. Framåt hålls som motkraft i riktning mot arenans 
nos ytterligare en fackverkkonstruktion. Utmed denna längsgående axel adderas 
sedan fackverksbågar vinkelrätt i tvärled. Dessa blir alla olika och följer arenans yttre 
form från det bakre skärmtaket fram till mitt i arenan där takkupolen avslutas framåt. 
De beräknas att återkomma var sjätte meter. En ytterligare konstruktionsdel för taket 
är en längsgående båge på ömse sidor som också uttrycks som ett synligt snitt i 
takkupolen. Denna har som uppgift att stabilisera takrörelse i längsriktning. Medan 
taket tänks byggas upp med så lätta material som möjligt för att klara arenans 
ingående spännvidder tänks väggarna vara uppbyggda med delvis tyngre material. 
Det är en kombination av betong och stål. Betongdelar används huvudsakligen för 
vertikallaster och som väggskivor medan stålet i högre grad används för att klara 
horisontella dragkrafter. Stålet kommer även användas för att lättare kunna följa 
arenans yttre form. 6) Genom arenans fackverkskonstruktion kommer det att vara 
möjligt att dra mycket av ventilationen och övrig teknisk försörjning dolt i taket. 

Materialitet: Uttrycket för den yttre arenaformen skulle kunna lösas på tre helt olika 
sätt. Det första har som förebild Zaha Hadids; Phaeno Science Center i Wolfsburg 
samt Maxxi i Rom. Byggnaderna har i båda fallen en yttre väggkonstruktion av 
platsgjuten betong. Denna formar ett skal som ger ett matt och solid uttryck. Husen 
ser ut att ha tyngd och ger en känsla av stabilitet där de är placerade. För god 
precision kräver denna metod dock mycket av betongarbetet med tanke på 
formsättning och val av betongkvalitéer. Det andra sättet kan representeras av 
Fosters National Arena i Glasgow där den yttre formen byggs upp av ett stålfackverk 
som sedan kläs med ett halvgenomsiktlig plastmaterial ETFE likt Allianzarena i 



München av Herzog de Meuron. Det tredje sättet som också skulle väljas för denna 
arena använder i stället plåt eller metalliska skivor som utvändigt material. Här tänker 
man i stället mer på Frank Gehrys Guggenheim museum i Bilbao och Walt Disney 
Concert Hall i Los Angeles eller BMW Welt i München. Med det sistnämnda 
materialet får man dessutom möjlighet att arbeta med glans som en del av uttrycket. 
Tunnplåtens nackdel är den kan bli ojämn och av det skälet skulle jag hellre se 
plåten som en del av en skiva. Arenan har inte många uppglasade delar men dess 
glasade bakstycke som dessutom är välvd med en expanderande radie i vertikalled 
skulle kunna byggas upp med stående romber likt Swiss Re av Foster i London. Jag 
har dock tänkt mig att dessa skulle kunna ha ett betydligt mer utpräglat stående 
format. Det längsgående snittet i takkupolen är också tänkt att ha en glasning för 
ljusinsläpp utmed arenans långssida ovanför den övre läktaren. Invändigt har tanken 
hela tiden varit att det skall finnas en mix mellan väldigt ljusa material och accenter 
och partier med klart varma kulörer. Den välvda väggen som delar arenan mellan 
stor och liten scen är en sådan del. Oslooperans användning av en inre träfasad 
mellan salong och foajé är här en förebild. Därefter skulle man kunna tänka sig att 
läktarnas utsida mot ramperna utförs med skivor med absorberande verkan i varma 
kulörer. Alla lutande plan i arenan är tänkta att ha glasräcken medan övriga 
horisontella plan tänks ha slutna sarger som ger ett mer solid intryck. I ett så stort 
hus som detta är förstås akustiken en central fråga. Detta gäller både för scenerna 
men även utrymmet mellan dessa i kommunikationsdelarna. Slipade betonggolv är 
förstås slitstarka men också problematiska av akustiska skäl. Valet faller därför på att 
generellt använda gummigolv i hela huset bortsett från själva scengolven. De 
akustiska frågorna handlar för de två scenerna mer om att få ljudet att reflekteras rätt 
i salongerna (återklang) än att bara dämpa ljudet genom absorberande material som 
annars är vanligt för biosalonger. 
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1) En utvecklad beskrivning av tidvattenfenomenet gjorde jag i ett PM inför exjobbet: 
Form och ordning i metaforen Tidvatten . Tidvatten beskrivs på enklaste sätt som ett 
fenomen - två tillstånd som ständigt och kontinuerligt pendlar mellan två extremlägen. 
Förloppet kan förutsägas och positionsbestämmas. Förloppets förändringar har dock 
olika riktning  och går i motsatt håll. Fenomenets ordning skulle därför kunna 
beskrivas med motsatspar . Tidvattenfenomenets två extremlägen uttrycks bäst med 
två olika storheter punkten och linjen. Förloppets olika växlingar åskådliggörs bättre 
med skärningspunkter  än med hörn. Detta följer av dess kontinuerliga snarare än 
fragmentiserade förlopp. Tidvatten cirkulerar kring ett centrum men dess variation är 
asymmetrisk och olika stark över tiden. Detta ger fenomenet en riktning. Fenomenet 
är en storform som låter sig underindelas i mindre former och där punkten, linjen 
och ytan är representanter för dessa delformer. Delarna är hierarkiskt underställda 
helheten och stödjer denna. Om man ser metaforen tidvatten som en konceptuell 



ordning  skulle man kunna se platsen i vilken den är inplacerad som en kontextuell 
situation .  

2) Jag läste tre högre årskursprojekt; metamorfos, monument och radar  med Paul 
Röjgård. Kurserna hade som huvudspår att vara processinriktade. Det gick ut på att i 
studien finna de minsta beståndsdelarna, transformera dem och slutligen använda 
dem som medel eller verktyg i nya sammanhang. Under arbetet med exjobbet hade 
vi utförliga genomgångar om just metaforens användning som skapande och 
styrande kraft i exjobbet. 

3) En arena har att lösa två inneboende krav: Från Publiken krävs maximal komfort 
och så lite distraktion från totalupplevelsen som möjligt. Publiken vill också känna 
trygghet och säkerhet vid sina besök. Aktörerna  som uppträder inför publik måste ha 
utrymme för förberedelser och repetition. Arenan måste fysiskt motsvara utövarnas 
kvalitetskrav vad gäller rum och teknik. Olika arrangemang måste också kunna låta 
sig organiseras effektiv till rimliga kostnader.  

4) Som jämförelse kan nämnas att Radio City Music Hall i NY som största musikscen 
tar 6000 åskådare. 

5) I samband med examensdagarna år 2000 hade jag en grundlig genomgång om 
arenans konstruktiva uppbyggnad med Bo-Göran Hellers . Denna sittning renderade 
mina poäng i konstruktionslära från denna tidpunkt.  

6) Fasaderna som redovisas är konstruerade som elevationer i 2D och har en 
projektionsdjup från sidan på 40 meter, framifrån på 80 meter och bakifrån på 60 
meter. 

 

 

 


