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SANDVIKENS FOTBOLLSSTADION, VASA, FINLAND
Fotbollsstadion som stadsdelscentrum
Tillbyggnad av skyddad stadion från 1937
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Ny bostadsbebyggelse på travbanans och motorvägsav- 
och påfarternas plats
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Damm  på den plats där plushöjden är under 1m. Kanal 
förbinder dammen med havsviken. 

Fotbollsstadion, ett nytt mångfunktionellt stadsdelscentrum
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Motorväg in till stan, maxhastighet 100-60kmh
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Bollplanket

-Sandvikens stadion, eller Hur bygger man ut en kulturhistoriskt 
värdefull fotbollsstadion så att den skapar socialt mervärde i sta-
den och genererar liv i gatubilden?

Sandvikens stadsdel i Vasa är under utveckling. Stadsdelen präglas av 
stora kontraster mellan det natursköna havsnära läget och den genom-
klyvande motorvägen. Strukturen är storskalig, dels på grund av trafik-
lösningarna, dels till följd av att det är här som stadens idrottsanlägg-
ningar samlats. Bostadsbebyggelsen är begränsad.

Nu smider flera aktörer planer för omvandling och exploatering. Häst-
folket vill flytta ut travbanan ur staden, vilket skulle frigöra 0,15kvkm 
mark för bostadsbyggande och nästintill dubblera stadsdelens bostads-
yta.  Vasa stad bygger ut Sandvikens fotbollsstadion för att leva upp till 
de krav som via UEFA ställs på prestationsplatser inom den nationella 
ligafotbollen. För att Vasa stolthet VPS skall kunna behålla sina ligali-
censer krävs täckta sittplatser för en publik som till sin storlek motsva-
rar 1:10 av stadens befolkning, det vill säga 6000 platser. 

Motorvägen från 1968 som klyver rakt in i stadens hjärta genomkorsar 
Sandvikens stadsdel och delar den aggressivt i två delar: stranden med 
badmöjligheter, gammal parkmiljö och trivsamma rekreationplatser på 
ena sidan, på andra sidan idrottsanläggningarna och bostadsområ-
det. Tvärkopplingarna sidorna emellan är svaga och bullerproblemen 
höga. Längs med motorvägen har det skapats stora svårutnyttjade 
och otrivsamma ytor.

I mitt förslag till utbyggnad av Sandvikens fotbollsstadion har jag för-
sökt svara på denna situation. Ett stadionbygge är en stor kommunal 
investering och bör ge tillbaka maximal social återbäring till betalarna. 
Genom att angripa stadion som en kollektiv möjlighet för den växande 
stadsdelen kan man skapa en anläggning som bjuder in till aktivitet 
bortom fotbollens intresseområde.

Jag föreslår att motorvägen kortas av och på infartssträckan in till 
staden görs om till en parkväg. Genom att sänka hastigheten från 80-
100kmh till max 50kmh sänks bullernivåerna markant och det öppnas 
för möjligheter att utnyttja den kringliggande marken. De platskrävande 
av- och påfarterna kan ersättas med korsningar, som förbättrar tvär-
kopplingarna och kontakten till stranden. Skillnaden i trivsel för såväl 
invånare som besökare är stor. Staden får en human och värdig infart, 
stadsdelen binds ihop till en koherent helhet.

Mitt förslag till fotbollstadion bygger på idén om en urban generator. 
Stadion skall inte vara ogint sluten mot gaturummet, så som är fallet 
enligt den traditionella typologin, utan på olika sätt bidra till den kul-
turella kontexten och ge mervärde åt kvarteret och gatulivet. Den skall 
kännas aktiv och levande även under andra timmar och dagar i veckan 
än matchdagarna. Genom att placera de fotbollsrelaterade ytorna, med 
framför allt omklädningsutrymmen, en trappa upp, har gatuplan fri-
gjorts för program som på olika sätt kompletterar fotbollen.

Strukturellt är byggnaden, trots sin specifika form, generell och det 
finns möjligheter att dela av för mindre lokaler såväl i bottenplan, som 
ett plan upp i tvärlängorna.

Den befintliga fotbollsstadion med läktaren på södra långsidan samt 
det så kallade marathon-tornet vid den ursprungliga ingången, är från 
1937 och skyddad på grund av sina synnerligen höga kulturhistoriska 
värden. De antikvariska aspekterna har varit en del av min frågeställ-
ning. Förutom i en stark arkitektonisk gestaltning från brytningstiden 
mellan 20-talsklassicism och funktionalism, ligger anläggningens värden 
dels i den välbevarade speciella träkonstruktionen i tak, med 90m lång 
spänd fackverksbalk på pelare, dels är dess värden socialhistoriska. 
Stadion anlades som ett ambitiöst och framåtblickande projekt i en eko-
nomiskt svår tid strax före kriget. Bygget genomfördes som en syssel-
sättningsåtgärd för att lätta på den höga arbetslösheten i staden.

Hur gestaltar man ett infill-projekt i en historisk kontext? På vilket sätt 
gör man tillägg i denna miljö, så att den befintliga byggnationens 
värden bevaras och kanske rentav förstärks? Så att designingreppet, 
som till sitt program är mycket stort i förhållande till det befintliga, 
skall underordna sig som en ” intermediary object” (se Norberg-
Schoultz) i kontextens komplext stratifierade väv, platsens befintliga 
ordning.

Jag har i mitt förslag i volym hållit mig nere på den befintliga läktar-
byggnadens maxhöjd, tagit fasta på träkonstruktionen som ett ledmotiv 
för en tektoniskt driven arkitektur och bidragit med socialt mervärde 
genom att öppna upp byggnaden för andra användare än fotbollens. 

I den bästa av världar skulle förslaget förverkligas med virke ur stadens 
egen skog - så som för 75 år sedan – och som ett utbildningsprojekt i 
samarbete med den förträffliga timmermansutbildningen på orten.

Visionsbild från hörnet av Malmögatan söderut mot stadion. Det befintliga Marathon-tornet blir kvar på sin plats och utnyttjas som biljettkontor. Infarten till stan i fonden 
till höger.

   FOTBOLL vs ANNAN VERKSAMHET
Fluktuerande gränsdragning mellan fotbollsreserverad yta och yta för annan verksam-
het. Under matchtid är den gulmarkerade ytan tillgänglig endast för kunder med 
matchbiljett. Andra tider är den öppen för andra brukare.
Rutnätet markerar yta som är avstängd för annat än fotboll även under andra tider. 

FOTBOLL vs ANNAN VERKSAMHET 2.0
Det direkt fotbollsanknutna programmet är 
placerat en trappa upp så att gatuplan kunnat 
aktiveras.

6m 15m

<34°

Program “fot-
boll”
2800kvm

Platsens förutsättningar gav den initiala idén om den uppåt-utåtbuktande volymen.

Be�ntlig läktare, skyddad i plan.

dubbel takhöjd

öppet till taköppet till tak

dubbel takhöjd

Mediautrymmen. Två 
tevestudion som 
utanför matchdagar 
hyrs ut till 
utomstående . Stora 
fönster mot trottoaren 
så förbipasserande 
kan ta del av det som 
sker

Mediautrymmen. 
Konferensrum som 
utanför matchdagar 
hyrs ut t.ex. för 
barnkalas, svensexor, 
examensfester.

Idrottsföreningsdriven 
fanshop. 

Entré: Kontor 

Pub-/Restaurangkök. 
Utanför matchdagar 
fungerar den 
o�entliga ytan som 
lunchrestaurang.

Pub-/Restaurangkök 
Utanför matchdagar 
fungerar den 
o�entliga ytan  som 
sportkrog

Bar/kiosk som 
utanför matchdagar  
fungerar som 
korvkiosk.

Kontor: 
Idrotts- och idrottsplatsavdel-
ningen vid Fritidsverket i 
Vasa stad föreslås �ytta hit. 
19 anställda 800kvm + 
gemensamma sociala ytor 
med Stadionpersonalen.

Friskvårdsverksamhet, t.ex. 
idrottsmassör, naprapat. 
85kvm.

Gym, som också utnyttjas av 
fotbolls-föreningarna. 
500kvm

Idrottsföreningsdriven 
barnpassning som tjänar både 
matchbesökare, 
fotbollsspelare, gymkunder 
och varför inte föräldrar som 
jobbar med sina exjobb i 
arkitektur. 125kvm

Idrottsföreningsdriven 
idrottsutrustningsloppis som 
framför allt riktar sig mot 
barnfamiljer. 65kvm

Hamburgarrestaurangen från 
intilliggande tomt, som efter 
omdaningen av motorvägen 
kan utnyttjas för bostäder.
300kvm

Samutnyttjan av toaletter.

Entré: gym
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Be�ntligt maratontorn 
i fyra våningar, skyddat 
i plan

Västra läktaren
reserverad för hemmafans

Solläktaren

Sammanlagt 6000 sittplatser

Östra läktaren,
reserverad för bortafans

sektion 1:20

Plansnitten ligger på 2,2m höjd från golvet. 

Utrymmen som enbart tjänar fotbollen. 

Utrymmen som utnyttjas av matchbesökare på matchdagar, men är öppna för allmänheten andra dagar.

Kommersiella lokaler.

Kontor.

Fotbollsanknutet program:

1: Biljettförsäljning.
2: Toaletter.
3. O�entlig yta och försäljning.
4. Sjukvårdsrum.
5. Tevestudio 2X25kvm
6. Arbetsytor media
7. Presskonferensrum
8. Hemmalaget VPS kontor
9. Omklädningsrum 5x25kvm

10. Omklädningsrum 2x50kvm
11. Omklädningsrum hemmalaget VPS
       100kvm
12. Mixed zone för media
13. Omklädningsrum  2x60kvm
14. Omklädningsrum domare
15. Dopingkontroll
16. Klädvård
17. Förvaring 

Skala 1:400

Plan ett Plan två 2x33 sektioner, axialsym-
metriska i förhållande till 
fotbollsplanens mittlinje



Fasad mot väster, den befintliga läktarbyggnaden till höger 
skala 1:200

BYGGNADSTEKNISKT 
SYSTEM. 

Sekundärstrukturen mel-
lan limträbågarna består av 
240x500 limträbalkar  på c-c 
1200. Ovanpå detta ligger 
fasaden och taket av inspända 
horistontalbräder

Bågformade limträbalkar 
320x900mm stödjer sig på 
pelarsystemet. Läktartaket kra-
gar ut maximalt 11m. 

Mellanbjälklag i betong, Läk-
tartrappan platsgjuten som en 
betongskiva. Vertikalt bärverk 
betongpelare 320-400mm, 
c-c 4800.

Bottenplatta i betong. Betong-
pelare 320-400mm, c-c 4800. 

REFERENSER:

1. Blekinge-ekan 
2.Toyo Itos nationalarena i Taiwan.
3. Bohusekan.
4-5 Bernard Tschumis koncertsal Zenith i Limoges
6. Korghantverk
7. Övergivna platser och rum.

Helikoptervy från nordost

Elevation mot norr, skala 1:200 (test med glasad fasad/tak)
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