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Svar på uppdrag om evenemangshall
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner bilagt PM som förvaltningens
delrapport om uppdraget att utreda och föreslå placering av
en idrotts- och evenemangshall med en publikkapacitet om
cirka 5 000 personer.
2. Idrottsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans
med berörda förvaltningar och bolag, fortsätta utreda frågan
om lokalisering för att fastställa ett huvudförslag.

Marina Högland
Idrottsdirektör
Sammanfattning
Idrottsnämnden har fått i uppdrag att utreda och hitta en placering
för en evenemangshall med en publikkapacitet på 5000 personer.
Detta tjänsteutlåtande redovisar uppdraget i en bilagd promemoria
med förslag på verksamhetsinriktning, funktioner och anpassningar
samt fyra förslag på placering.
Bakgrund
I stadens budget för 2022 har idrottsnämnden fått i uppdrag att i
samarbete med berörda nämnder, privata aktörer samt i dialog med
idrottsförbunden utreda och hitta en placering av en idrotts- och
evenemangshall med en publikkapacitet om cirka 5 000 personer.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2022.

Idrottsförvaltningen
Palmfeltsvägen 5
Box 8313
104 20 Stockholm
Växel 08-508 27 700
idrott@stockholm.se
start.stockholm

Ärendet
En promemoria biläggs detta tjänsteutlåtande. Det är förvaltningens
svar på uppdraget. Där beskrivs vilken verksamhetsinriktning som
föreslås samt vilka funktioner och anpassningar som är viktiga för
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en evenemangshall jämfört med en vanlig idrottshall. I promemorian föreslås inte en placering. Istället lyfts fyra alternativ fram för
den fortsatta hanteringen av ärendet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av idrottsstrategiska enheten och planeringsenheten i samråd med avdelningen för idrottsverksamhet inne samt
kulturförvaltningen, Visit Stockholm och Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB. Specialidrottsförbunden för basket, budo och
kampsport, gymnastik och handboll har också lämnat synpunkter
och information till förvaltningen under framtagandet av detta
ärende.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I bilagan finns utförliga resonemang om hur en evenemangshall ska
utformas. Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att utgångspunkten ska vara att det är en renodlad evenemangshall med 5000
publikplatser för publika arrangemang, där träningar inte ska planeras in. Hallen bör prioriteras för hallidrotter i första hand. Om deras
behov inte skulle fylla hallens kapacitet kan kulturevenemang, esport och liknande övervägas. Det innebär dock vissa investeringar.
Även alternativet att lägga en ispist för att möta ishockeyns behov
har lyfts. Förvaltningen bedömer däremot att det är tveksamt om en
enda hall kan möta alla idrotters mycket olika behov.
Fyra olika platser som skulle kunna vara lämpliga för en evenemangshall redovisas i ärendet. Det är Globenområdet, området
kring Kistamässan, området kring Stockholmsmässan samt Frihamnen. I promemorian redovisas förutsättningarna för de olika alternativen. Inget alternativ lyfts fram som huvudalternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Att bygga en evenemangshall med en maximal publikkapacitet på
5 000 personer skulle innebära en stor investering eftersom det erfarenhetsmässigt finns ett samband mellan läktarstorlek och utgifter.
Även de ökade kvalitetskraven som för en modern evenemangshall
kommer att medföra ger en högre utgift jämfört med anläggningar
av normal standard.
Utöver den ökade investeringsutgiften medför en evenemangshall
större årliga driftkostnader och inventariebehov över tid än andra
hallar.
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Sett till de höga kostnaderna är det viktigt att evenemangshallen tilllåter en bred användning och därmed uppfyller många olika evenemangskunders behov som ger en hög nyttjandegrad. Detta kommer
medföra högre intäkter. Om årlig nettokostnad ska hållas nere med
hjälp av intäkter är det viktigt att göra en behovsanalys avseende
möjliga betalande kunder.
Måluppfyllelse
En evenemangshall bidrar till kommunfullmäktiges mål att Stockholm blir en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.
Miljökonsekvenser
Det är angeläget att de kollektiva transportmöjligheterna till hallen
är goda så att biltransporterna till hallen kan minimeras. Vid nybyggnationer ska stadens miljöprogram följas och vid större projekt
tas ett projektspecifikt miljöprogram fram.
Tillgänglighet
Anläggningar som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms
stads handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och
brukare. Lokaliseringen av en evenemangshall kan få betydelse för
vilka kollektiva transportmöjligheter som kommer finnas samt parkeringsmöjligheter.
Konsekvenser för barn
Möjligheten för barn- och ungdomsföreningar att genomföra stora
tävlingar och arrangemang i en modern evenemangshall kan stärka
barns känsla av att de får goda förutsättningar att utöva sin fritidssysselsättning. Hallen bör utformas med så öppna ytor som möjligt
för att skapa en trygg plats. Det bidrar till att barn kan känna sig
trygga, både när de är där som utövare och när de är besökare.
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Jämställdhetsanalys
Det är svårt i detta tidiga skede att förutspå hur utfallet i nyttjandet
av evenemangshallen kommer att bli. Huruvida hallen företrädesvis
kommer att komma pojkar/män eller flickor/kvinnor till gagn beror
på vilka verksamheter och evenemang som kommer att bedrivas i
hallen. Inom idrottsområdet så är specialidrotterna handboll och
basket jämställda utifrån könsfördelningen bland de aktiva. Gymnastiken domineras av flickor/kvinnor medan både innebandy, budo
och kampsport, brottning och boxning är dominerade av pojkar/män.
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Inom e-sport och kulturevenemang, som är andra möjliga evenemangsarrangörer, så är e-sporten starkt kill-/mansdominerad medan
könsfördelningen inom kulturområdet beror på vilken inriktning
evenemanget har.
En annan aspekt av jämställdhet i en evenemangshall är hur stor tilldragelse av publik olika idrotters elittävlingar har för herr- respektive damidrott. SVT Sport sammanställer årligen publiksnitt för lagidrotter. År 2019 toppas listan av herrlag inom fotboll och
ishockey. På plats 62 kommer det första laget från inomhusidrotten,
ett herrlag i basket med 1816 åskådare/match i snitt och på plats 91
det första damlaget från inomhusidrotten som även det är ett basketlag med 1174 åskådare/match i snitt. Utöver lagbollidrotter så är idrottsevenemangen inomhus inte av samma regelbundet återkommande karaktär vilket gör att tilldragelsen av publik varierar utifrån
lokal popularitet och marknadsföring av evenemanget, något som
till viss del får anses gälla även för lagbollidrotter.
En ny evenemangshall drar ofta mycket publik i sig inledningsvis.
Förvaltningen bedömer att om idrottsrörelsen i ett initialt skede satsar på evenemang för damidrotten så har det potential att göra avtryck för kommande användning av evenemangshallen.
_______

Bilaga
PM Evenemangshall i Stockholms stad
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