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Sveriges första specialdesignade basketarena:
Nu invigs Stadium Arena i Norrköping
081204

Den sjätte december invigs basketlaget Dolphins hemmaarena i
Norrköping. Arenan är den första i Sverige som designats speciellt
för basket. Arbetet har gått rekordsnabbt; från skiss till färdig
arena på ett år.
–I princip byggde vi och ritade samtidigt. Det var möjligt tack vare
ett mycket gott samarbete mellan alla inblandade i projektet,
säger arkitekt Per Wångstedt, ÅWL Arkitekter, som ritat
byggnaden.

Stadium arena i Himmelstalund i södra Norrköping blir
hemmaarena åt Norrköping Dolphins, ett av Sveriges bästa
basketlag, som toppar den svenska basketligan. Arenan är totalt
13 000 kvadratmeter stor och uppdelad i tre delar; basket- och
eventhall, hall med träningsbanor för innebandy och basket samt
en fullt utrustad friidrottsanläggning. Publikkapaciteten är cirka
3000 personer. Byggherre är Norrköpings basketförening Dolphins
genom sin samarbetspartner TP Group.
Uppsving för sporten
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Bo Sundberg, projektledare på TP Group, menar att den nya
arenan i Norrköping innebär en revolution för basketen i Sverige:
–Det finns ingen motsvarighet till Stadium arena i landet. De flesta
basketarenor är generella bollsporthallar. Man kan jämföra det
med ishockeyn, och det uppsving den sporten fick, när de stora
förbättrade arenorna, men fina restauranger och butiker lockade
storpublik.
Entrén i Stadium arena är gemensam för barn- och
ungdomsverksamheten och för elitspelarna.
–De spelar också sida vid sida i träningshallarna. Integrationen
mellan bredd och elit som blir möjlig i Stadium arena är
överhuvudtaget mycket positiv, säger Bo Sundberg.
Exteriört påminner stadion om en laterna magica – en svart enkel
låda den entréfasaden öppnar upp mot ett ljust inre fyllt av
spännande upplevelser. Det grafiska svarta skärmtaket och
balkongen som skruvas inåt i byggnaden symboliserar en studs
och glädjen i rörelsen, berättar arkitekt Fredrik Pettersson, ÅWL
Arkitekter.
Även i interiören går det svarta och grafiska igen med lutande
väggar och färgsättning som tar upp uttrycket i fasaden.
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Rekordsnabb byggprocess
Arbetet har gått rekordsnabbt; från skiss till färdig arena på ett år.
Allt till ett i förväg fastställt pris. Detta hade inte fungerat utan
ett mycket bra samarbete mellan alla aktörer i projektet.
– I princip ritade vi och byggde samtidigt, berättar arkitekt Per
Wångstedt.
–Det har varit en levande designprocess där funktionen styrt
utformningen. Beställarens öppenhet och intresse för arkitektur
har i allra högsta grad bidragit till det goda samarbetet, enligt Per
Wångstedt.
Hela tre arkitektfirmor har varit inblandade i arbetet med Stadium
arena. ÅWL Arkitekter har stått för den helhetsdesignen. Murman
Arkitekter stod för inredningen och Thomas Eriksson deltog som
huvudsponsorn Stadiums designer. Per menar att det kan vara
mycket positivt att blanda in fler arkitekter. Ansamlingen av
kompetens och idéer förbättrar projektet. Ett exempel på det
flexibla och smidiga samarbetet mellan beställare, projektörer och
producenter är stomlösningen:
–Vi hade klart för oss totalkostnaden och hur stor publik vi ville
kunna ha i stora hallen. Tillsammans med arkitekterna,
konstruktören och installatörerna ritade vi om stommen flera
gånger, som underlag för nya offerter av entreprenören Peab och
materialleverantören Strängbetong. Efter ett par vändor hade vi
verkligen kostnadsoptimerat den lösning som blev den slutgiltiga,
berättar Bo Sundberg, TP Group.
Den sjätte december invigs arenan, den första basketmatchen
går av stapeln den sjunde, och den tionde december ges en stor
julshow för 2500 besökande varav 800 sittande middagsgäster.

Bifogas:
Bild ÅWL/Tenjin Visual
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Om ÅWL Arkitekter
ÅWL Arkitekter grundades av Tomas Åsberg, Per Wångstedt och
Olof Lotström. Idag ägs arkitektkontoret av de tre grundarna samt
ytterligare sju arkitekter. Företaget består av 57 arkitekter och
ingenjörer.
ÅWL arbetar integrerat med hus- och landskapsarkitektur och
har omfattande uppdrag inom bostäder, kontor, kommersiella
och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering. Företaget
har kontor i Stockholm och Norrköping men har uppdrag över
hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är Sjöstadspiren,
Hammarby sjöstad, Citilab visualiseringscenter i Norrköping samt
Centrumhuset i Vällingby.
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Mer information:
awlark.se

