Arenakrav för division 1, herrar
Fastställt av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 29 november 2013.

Tvingande krav
Säkerhet
1. Anläggning ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att
det inte medger intrång utan hjälp eller redskap.
2. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på
ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.
3. Anläggning ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar).
Utrymningsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med
räddningstjänst skall arenan förses med nödvändiga säkerhets- och
brandbekämpningsanordningar. Föreningen är även i övrigt skyldig att
vara väl insatt i de av vederbörande räddningstjänst utfärdade
brandföreskrifterna.
4. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder
från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna,
och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt
intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning,
som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under
inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på
arenan.
5. Alla utrymningsvägar, trappuppgångar och grindar ska vara tydligt
särskiljbara från övriga läktardelar.
6. Spelplanen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90
cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får
vistas. Föreligger störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens
krav). Staket ska anbringas med skyltar innehållande information om
gällande förbud att beträda spelplanen.
7. Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara
skyddad/säkrad. Sådant skydd ska verkställas med hjälp av vakter,
publikvärdar, staket och/eller spelartunnel.
8. När SvFF anvisar att det föreligger risk för ordningsstörningar ska
arrangerande förening inrätta klart avgränsade sektioner för såväl
hemmalagets som bortalagets supportrar med möjlighet att utöka
respektive sektion om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha egna inoch utpasseringar med spärrar och det ska finnas tillgång till servering och
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toaletter inom respektive avgränsat område. Sektioneringen ska vara
godkänd av polis och räddningstjänst.
9. På ståplatsläktare som har fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det
finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack
mönster. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade
och protokoll som visar godkännande ska även innefatta uppgifter om hur
många som får vistas på läktaren och dess olika sektioner samtidigt.
10. Anläggningen ska vara utrustad med två bårar. Arrangerande förening
ansvarar för att det finns utsedda bårbärare.
11. Utrymmen och utrustning av god kvalitet för medicinsk behandling av
spelare och/eller publik ska finnas i en lokal som också är utrustad för att
möjliggöra dopningstester. Utrymmena ska vara lättillgängliga och
anpassade för att bårar och rullstolar ska kunna komma in och ut, ha bra
belysning, innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten,
toalett i direkt anslutning till provrummet samt vara tydligt skyltade. I
utrymmena ska det finnas filtar och en sjukbrits.
Anläggning
12. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på
bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden.
13. För spel på konstgräs ska planer som installeras fr.o.m. den 1 januari 2014
uppfylla testkriterier för nordiskt certifikat.
14. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät
ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Från och med 2015 får
anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens
riktning, inte finnas vid stolparna.
Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material
och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara
utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.
15. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna.
16. Standarden på omklädningsrummen inklusive duschar för spelare och
domare ska vara god. Respektive lag ska disponera ett omklädningsrum
innehållande sittplatser för minst 25 personer samt toalett och duschar,
varsin massagebänk i eller i anslutning till respektive omklädningsrum.
Det ska finnas ett omklädningsrum för domare innehållande toalett och
dusch.
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17. Övertäckta spelarbänkar ska finnas för minst 12 personer, dock ska 14
personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området.
18. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna
inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och
tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon).
19. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och
ställning i matchen.
20. Sittplatser på anläggning med sittplatsläktare ska vara numrerade.
21. Permanenta sittplatser under tak ska finnas för representanter från media.
Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var
och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.
Strömförsörjning ska finnas vid dessa sittplatser.
22. Det ska finnas toaletter för kvinnor och män inom anläggningen med
fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare.
23. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med
funktionsnedsättning och ledsagare och i anslutning ska finnas en toalett
för personer med funktionsnedsättning.
24. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.

Arrangemang m.m.
25. Förening ska kontrollera hur många åskådare som befinner sig på
anläggningen vid matchtillfället. Anläggning ska därför ha insläpp med
spärrar med fungerande räkneverk/scanners. Kontroll av åskådarantal ska
vara anpassat till respektive anläggningssektions totala publikkapacitet.
Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar
med fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att
visitation kan genomföras.
26. Det ska finnas anvisade parkeringar för domare, spelarbuss och
supporterbussar.
27. Kraven på parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning i
enlighet med Plan- och Bygglagen (2010:600) ska uppfyllas.
28. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att
dels hitta till arenan och dels hitta rätt inne på arenan.
29. Anläggning ska vara utrustad på så sätt att en internetanslutning om
2Mb/uppström möjliggörs
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30. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång.
Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste
assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

Rekommendationer
-

Hytter eller motsvarande platser för radio- och TV-kommentatorer bör
finnas på huvudläktare eller motsvarande plats inom anläggningen.

-

Det bör finnas lämpliga media- och pressutrymmen, d v s arbetsrum och
presskonferensrum.

-

Försäljning och servering av kioskprodukter, via fast och ambulerande
försäljning samt ordnad i en omfattning som är anpassad till förväntat antal
åskådare, bör förekomma.

-

Åskådare bör informeras om ställning i andra pågående tävlingsmatcher.

-

Anläggningen bör ha utrymmen avsedda för representation (hospitality)

-

Anläggningen bör inneha installerad planbelysning som inte understiger
800 lux vertikalt.




-

Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 800 lux mot
fast/huvudkamera samt 500 lux mot rörliga kameror/övriga
riktningar,
Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6. Se
bilaga A.

Arenan bör vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och
eventuell tilläggstid.

Bilagor
A. Belysning
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