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Allmänna Fotbollsstadion
- En samhällsbyggare i Norrort
          Kandidatprojekt av Robert Kosinski

Råsunda & Det sociala arvet

Råsunda fotbollsstadion var AIKs hem i 75 år och dess ärliga arkitektoniska utryck satte starka spår i kulturen kring AIK. Råsunda fot-
bollsstadion var inte bara Sveriges stora ansikte utåt i världen, men också en älskvärd plats för tusentals stockholmare och AIKare. Råsunda 
var en plats där generationer svetsades samman och minnen !ck frodas. I medias mörka drev om fotbollskanadaler så glömmer man lätt bort 
hur Råsunda enade folk med olika etniska bakgrunder, politiska övertygelser och sociala samhällsklasser för att gå samman och vädra den 
lokala stoltheten när AIK spelade match. Ett kvitto på dess betydelse var händelserna som tog plats en vecka e"er AIKs sista match på na-
tionalarenan. En kall novembermorgon 2012 öppnades grindarna och in välde fem tusen personer. De skulle dessvärre inte se på fotboll den 
dagen ty de var där för att ta med sig en bit av Råsunda. Skottkärror lastades fulla med gräs, slagborrar gick varma när de slog mot beton-
gen, stolar slets loss och skyltar beslagtogs av den som var först till kvarn. Magnituden av e"erfrågan kring att ta del av en byggnad som går i 
graven står i Råsundas fall utan motstycke inom svensk arkitekturhistoria. Med sjuttiofem års erfarenhet så lyckades Råsunda fotbollsstadion 
uppnå personliga band med dess besökare, så starka, som arkitekter bara kan drömma om.

Friends Arena

När AIK var tvungna att lämna Råsunda fotbollsstadion och valet mellan Tele2 Arena och Friends Arena skulle ske genom omröstning rådde 
en stämning av besvikelse och uppgivenhet och de två alternativen likställdes med pest och kolera. AIK spelar idag sina hemmamatcher i elit-
fotboll på Friends Arena i Solna då det ansågs viktigare att stanna i Norrort, om även i en arena som icke var önskvärd. Innan Råsunda revs så 
rådde en stark skepsis mot den nya nationalarenan bland AIKs anhängare. Friends Arena ligger till skillnad från Råsunda långt ifrån stadens 
bebyggelse och kommunikation. Arenan är sluten mot sin omgivning, är så pass stängd att gräset har svårt att växa och dess grundläggande 
arkitektoniska utformning genomsyras av ett kommersiellt tänk som går tvärt emot fotbollens ideal. 

Platsen idag

Tomten för Allmänna fotbollsstadion är situerad vid Fredsgränd i Duvbo. Fredsgränd ligger intill Tulegatan, som i sin tur förgrenar sig med Solnavägen i öst. En 
övervägande majoritet av områdets invånare hyser sedan tidigare starka sympatier till AIK. Tomten är situerad inom 30 minuters gångavstånd till den plats där Råsunda 
en gång stod. Platsen nås enklast genom tunnelbana till Duvbo station för att sedan promenera i 100 meter. Alternativa färdmedel är att åka till Sundbyberg med pen-
deltåg eller tunnelbana, eller att åka till Hallonbergens tunnelbanestation och sedan gå 800m. Sundbybergs IP är idag en idrottsplats med stark idrottsförankring där det 
förutom två fotbollsplaner även !nns en ishockeylada, en curlinghall, en gymnastiksal, en simhall och ett badhus. Ett stenkast österut !nner man även två tennisplaner 
och en brant backe där det åks slalom om vintern. Norrut så öppnar Lötsjön upp landskapet mot Hallonbergen. Sjön är även ett starkt dragplåster för social och rekreativ 
aktivitet om somrarna för närsamhället. 

Staden och stadion

Allmänna fotbollsstadion sätter tonen för stadions roll i vår samtid. Den nya stadion knyter tillbaka till fotbollens ideal där tradition, kamratskap och närsamhällets väl-
be!nnande alltid skall prioriteras. Till skillnad från de nya och slutna arenorna i Europas många hörn så öppnar den Allmänna Fotbollsstadion upp sig mot sin plats och 
bjuder in, istället för att sluta ut. Relationen mellan interiör och dess omgivning ställs till sin spets då arkitekturen möjliggör en inblick in i stadion för den som strosar 
runt utanför dess fasader. Den som angör stadion från Duvbo tunnelbanestation leds uppför gatan mot simhallen och Fredsgränd. När man passerat sista huset innan 
simhallen så öppnar sig ett slående landskap av stadions strålkastarljus och betraktaren uppenbaras av spänning i stadens rum.  Den plötsliga och påtagliga känslan av 
överraskning skapar en dynamisk relation mellan stadion och dess kringliggande stadsrum. Promenaden från Duvbo förgrenar sig sedan längs med Östra och Västra läk-
taren där den via Putte Kocks gata leder nedför stora trappor vid stadions nordvästra hörn. Vid Lötsjön knyter en bred spång tvärs genom vattnet samman strukturen med 
Hallonbergen, då den trä#ar Lötsjövägens raka gata. Ovanför östra läktaren så har bostadshusen full inblick in i stadion, vilket är ett tydligt ställningstagande att stadion 
måste knyta an med sin omgivning och alltid vara platsspeci!k och unik. 

Allmänna fotbollsstadions centrala och lättillgängliga läge möjliggör ett liv intill stadion även de tretton dagar av $orton som det inte spelas match på. Utanför den södra 
läktaren så huserar AIKs sektion inom simning och ett nytt klubbhus med utblick över stadion ställs på kullen vid Fredsgränd. Ovanför nordöstliga hörnet av stadion så 
!nns en brant backe där AIK slalom tävlar om vintrarna. På området mellan den västra läktaren och de kringliggande husen skapas ett torg till Ivan Turinas minne som 
ackompanjeras av klubbens sektioner inom Bingo & Brädspel, Boule, Bingo, Bangolf och Skateboard.  Torget leder vidare mot en stor trappa norrut som även fyller funk-
tionen av läktare mot lilla knatteplanen, där de yngre generationer AIKare får uppleva folkets stöd när dessa spelar match strax innan den stora tillställningen på stadion 
intill. Generationer svetsas samman. Platsen ramas in av två byggnader varav ett för AIKs sektioner inom Boxning, Bowling och ungdomshus och ett annat hus som blir 
en pub i %era plan. Pubhuset har även en tvilling på andra sidan hörntrappan. Spången markeras av Bröderna Behrens löparbana till minne av löpartävlingen som ledde 
till Allmänna Idrottsklubbens bildande den 15 februari 1891. Spången hyser även grund för AIKs sektioner i met!ske, fågelspaning och skridsko.  Allmänna fotbollsstadi-
on blir genom sin bredd en pionjär inom social integration.

Fasad mot söder 1:500

Gatuplan 1:500





Gräset

Fotboll skall spelas på gräs. Stadions L-formade övre etage går hand i hand med solens rörelse kring tomten och 

skapar bästa förutsättningar för naturligt gräs att växa. Då solen går upp i öst så letar sig solstrålarna ned på 

planen mellan bostadshusen. Vid middag när solen står som högst så upptas hela spelplanen av solens strålar.  

Solen fortsätter att skina på stadions gröna gräs tills den sena kvällen i takt med att skymningen sker i väst.  

Stadion har arkitektoniskt till fullo anpassats efter att fotbollens naturliga underlag, det gröna gräset, ska få växa 

sig starkt och långsiktigt må bra. 

Solstudie: Stadions ljusinsläpp kl 09.00 1 Maj Solstudie: Stadions ljusinsläpp kl 12.00 1 Maj Solstudie: Stadions ljusinsläpp kl 17.00 1 Maj Solstudie: Stadions ljus under match kl 20.00 1 Maj

Fasad mot norr 1:500

Fasad mot väst 1:500

Gatorna under läktaren



Plan: Tak

Plan: Övre etage

Kapacitet: 16 000

Plan: Övre gata

Plan: Putte Kocks gata 

& Nedre etage

Kapacitet: 16 000
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Planer: 1:1000

Tekniskt snitt genom betongkonstruktionen

Tak: Primärbalkar

Tak: Sekundärbalkar
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Sittplats/Ståplats

med ståplatsräcke

Ståplats med 

ståplatsräcke

Sittplats

Läktarna:

Stadion består av två etage, där det nedre etaget omsluter hela fotbollsplanen och det övre etag-

et utformar en L-formad skiva som sluter stadion norr och västerut.  Längst upp på övre etaget 

har man panoramautblick över Sundbybergs stadsbebyggelse och bitar av Stockholms stadsiluett. 

Stadion uppnår en kapacitet på drygt 32 000 åskådare med möjlighet att konvertera det neders-

WD�HWDJHW�WLOO�ÀHU�VWnSODWVHU�RFK�GlUPHG�|ND�nVNnGDUDQWDOHW�WLOO�K|JVW��������nVNnGDUH��'HW�QHGUH�
etaget har tjugo rader med en lutning på 26°. De två långsidorna på det nedre etaget består av 

FLUND������VLWWSODWVHU�YDUGHUD��'HQ�QRUUD�OlNWDUHQ�Sn�GHW�QHGUH�HWDJHW�I\OOV�PHG�UlFNHQ�RFK�P|-

MOLJJ|U�HQ�WUDGLWLRQHOO�VWnSODWVOlNWDUH�PHG�NDSDFLWHW�I|U������nVNnGDUH��'HQ�V|GUD�OlNWDUHQ�EHVWnU�
även den av ståplatser och blir den läktare var tillresta anhängare till motståndarlaget håller står 

XQGHU�$,.V�PDWFKHU��6SHODULQJnQJHQ�RFK�DYE\WDUElQNDU�¿QQHV�L�PLWWHQ�DY�GHQ�QHGUH�YlVWUD�OlNWD-

UHQV�PLWW��0HOODQ�GHQ�QHGUH�YlVWUD�RFK�RFK�V|GUD�OlNWDUHQ�¿QQV�HWW�PHOODQUXP�I|U�WUDNWRU�RFK�ELO�
att kunna åka på och av planen. Mellanrummet fungerar samtidigt som en säkerhetsåtgärd då den 

separerar hemmafansen med de tillresta bortasupportrarna. Taket är konstruerat i stål och hålls 

upp av pelare som likt resten av stadion är byggd i ljus betong.

Det övre etaget har en gata som löper genom mitten av skivan och delar upp läktaren i en ne-

dre del och en övre del. Den nedre delen av det övre etaget består av 17 rader och har en lutning 

Sn������'HQ�|YUH�GHOHQ�DY�GHW�DQGUD�HWDJHW�KDU�HQ�OXWQLQJ�Sn�����RFK�EHVWnU�DY����UDGHU��%lJJH�
delarna av det övre etaget består av en lösning bestående av sittplatser med räcken framför de 

som gör det möjligt att stå upp utan att ramla ned för den branta läktaren. Den branta lutningen 

på de bägge delarna av det övre etaget skapar starka förutsättningar för enighet mellan de bägge 

etagen och de olika läktarna när hela stadion stämmer upp i allsång och den folkliga dynamiken 

ges utrymme för utlopp.  

  

Byggprocessen – AIK Svartbyggarna:

$,.�lU�QRUGHQV�VW|UVWD�LGURWWVI|UHQLQJ�PHG�GU\JW��������PHGOHPPDU��+RV�GHVVD�PHGOHPPDU�¿QQV�
individer från alla yrkesgrupper som tillsammans besitter enorm kunskap och vilja att bidra i ett 

uppförande av en stadion för Allmänna Idrottsklubben. Tusentals AIKare följer årligen AIK gen-

om land och rike för att se klubben spela fotboll på bortaplan. Engagemanget kring klubben går 

inte att tas miste om och 18 000 medlemmar har potentialen att generera mer än 100 000 tim-

mars frivillig arbetskraft under ledning av en arenagrupp.  AIK blir unikt i vår samtid då stadion 

projekteras och byggs av AIKs medlemmar. I samarbete med Sundbybergs kommun så inleds ett 

banbrytande byggprojekt som engagerar AIKanhängare från Stockholms alla hörn. Det volontära 

arbetet sker kvällstid och under helger vilket möjliggör en halvering av kostnaderna kring projek-

tets förverkligande och stadion blir folklig redan innan den byggts. Allmänna fotbollsstadion blir 

en plats av folket, för folket.


