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Abstract 

The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause 

a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this 

reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in 

the development of cities.  

In order to ease the process of risk management and improve transparency, the work with risk 

management should follow the international standard of risk management ISO 31000:2009. Together 

with the FAC-model, this provides a tool to attain a structuralised working method. This working 

method requires that a defined security goal has been formulated collectively among the involved actors 

in an urban construction project.  
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Sammanfattning 
I takt med den globala urbaniseringen växer städerna. I storstäderna finns en stor brist på obebyggd mark 

vilket leder till att städerna förtätas, något som medför nya risker när en större mängd människor befinner 

sig på en mindre yta. Att inkludera riskhantering i stadsbyggnadsprocessen är därför en av flera viktiga 

delar i utvecklingen av städerna. Processen för stadsbyggnad kan ses som en process uppdelad i olika 

skeden, planeringsskedet- där själva översiktsplanerna och detaljplanerna tas fram, byggskedet- där 

byggnationens ritningar projekteras och byggnationen utförs samt förvaltningsskedet- där byggnaderna 

tas i bruk. I processen finns många aktörer inblandade som ansvarar för olika delar och skeden.  

Detta examensarbete syftar till att studera om och hur hänsyn till risker relaterade till utrymning tas i 

stadsbyggnadsprocessen. Samt hur dessa eventuella risker överförs via aktörers beslut och avvägningar, 

mellan planerings-, bygg- och förvaltningsskede. 

Området som studerats i detta arbete är Arenastaden beläget i Solna stad, Stockholms län. Här finns 

Sveriges nationalarena Friends arena som vid konserter tar emot en publik på 75 000 besökare. Tätt intill 

arenan finns också Skandinaviens största köpcenter, Mall of Scandinavia, hotell, kontorsbyggnader 

innehållande huvudkontor för flera svenska företag samt flertalet bostadshus. Till följd av dessa 

verksamheter är området periodvis mycket persontätt och den fria ytan kring byggnaderna begränsad. 

Något som medfört att författarna ställer sig frågan hur en utrymningssituation av området skulle gå till. 

Det finns idag inga tydliga lagar eller riktlinjer som reglerar hur en stadsdel ska dimensioneras för att 

kunna hantera flöden av stora folkmassor. 

Med hjälp av en litteraturstudie fördjupades kunskaperna om det valda området, relevanta lagar och 

vetenskaplig forskning som genomförts inom riskhantering och samhällsplanering. Litteraturstudien låg 

till grund för den intervjustudie som därefter genomfördes med femton utvalda aktörer i Arenastadens 

stadsbyggnadsprocess för att kartlägga hur processen gått till. 

Det tolkas utifrån intervjuresultaten att den expertprojektgrupp som arbetat med säkerhetsfrågor i 

området, s.k. blåljusgruppen, har fått ta stort ansvar för riskhanteringsarbetet och för att arbeta fram ett 

detaljplaneförslag som fungerar vid en utrymningssituation av Arenastaden. Det går att utläsa från 

intervjuresultatet att de involverade aktörerna anser att det är kommunen som borde ansvara för att 

stadsplaneringen av ett område anpassas till de planerade verksamheterna och den mängd människor 

som de kräver. Vidare går det att utläsa att åtta av de femton intervjupersonerna förlitar sig på att 

länsstyrelsen ska "dra i handbromsen" om planförslaget inte anses ta tillräckligt med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet. 

Slutsatsen är att kommun och exploatör lagt säkerhetsansvaret på den så kallade blåljusgruppen, som 

utan mandat eller juridiskt ansvar, har arbetat fram ett planförslag genom diskussioner utifrån sina 

expertområden. Det är konstaterat att dessa expertmedlemmar arbetat med goda intentioner och har goda 

erfarenheter inom sina områden. Det går dock inte att utläsa ett gemensamt säkerhetsmål från någon av 

de intervjuade aktörerna, något som en del av dem pekat ut som ett problem. Eftersom blåljusgruppens 

arbete till stor del grundats på diskussioner mellan medlemmarna, och ingen tydlig arbetsstruktur eller 

dokumentation funnits blir det svårt att i efterhand att följa argumentationen och avvägningarna som 

gjordes för att komma fram till de förslag man kom fram till.  
För att underlätta arbetet med riskhantering och göra processen mer transparant bör arbetet med 

riskhantering förslagsvis följa den internationella standarden för riskhantering ISO 31000:2009. Detta 

tillsammans med FAC-modellen som ett hjälpmedel att följa ett strukturerat arbetssätt. Detta arbetssätt 

kräver att ett definierat säkerhetsmål formuleras gemensamt av de involverade aktörerna i ett 

stadsbyggnadsprojekt.   



 

   

 

 

 

   

 

 

 

Summary 
The global urbanisation is causing cities to grow. There is a shortage of unused land in the metropolises, 

which cause a concentration of the cities. This in turn leads to new risks when a bigger population 

occupies a smaller area. Including risk management in the urban planning process is therefore one of 

many important factors in the development of cities. The process of urban planning can be seen as a 

process that is divided into three courses of events - the planning phase, the construction phase and the 

management phase. During the planning phase the sketch plan (översiktsplan) and the local plan 

(detaljplan) are carried out. During the construction phase the buildings are projected and architectures 

of the constructions are made. The management phase begins as all the construction is finished; the 

buildings have been approved and when the businesses are up and running. In this urban planning 

process, many actors are involved and responsible for different parts and phases of the process.  

This master thesis aims to study if and how consideration to risks related to evacuation are made in the 

urban planning process. Also, it aims to study how these possible risks are transferred by 

actors’ decisions and considerations between the three phases outlined above.   

The subject area in this master thesis is a district called Arenastaden, located in Solna municipality, 

Stockholm county. The Swedish national arena, named Friends arena, is located in Arenastaden, and 

can host up to 75 000 visitors at concerts, making it Scandinavia’s biggest arena. The biggest shopping 

mall in Sweden, Mall of Scandinavia, is located adjacent to the arena, along with a hotel, office buildings 

with many headquarters of Swedish companies, and residential buildings. Due to the type of businesses 

operating in Arenastaden, the area is intermittently of very high occupant density and the open space 

surrounding the buildings is limited. This has raised the question how an evacuation of the area will be 

managed. There are today no clear laws or guidelines regulating how a district area 

should be dimensioned in order to be able to handle large flows of people.  

Improved knowledge of the chosen area, related laws and scientific research carried out in the field of 

risk management and urban planning was implemented by means of a literature study. The literature 

study provided the base for the following interview study. The interview study involved fifteen selected 

actors engaged in the planning process of Arenastaden and sought to map out how the planning process 

was carried out.  

The results of the interviews show that the expert project group working with security matters in the 

area, the so called blue-light group (“blåljusgruppen”), have received great responsibility for the risk 

management work. They have also been in charge of presenting a suggestion for a local plan for 

Arenastaden, intended to work during an evacuation situation. It can be understood from the 

interviewing results as though the involved actors believe the municipality should be responsible for 

ensuring that the project area is built to suit the planned businesses and the amount of people it is 

supposed to accommodate. Note that the municipality in this case does not refer to the fire brigade, but 

to the part of the municipality that approves plans for the municipality. Further on, it can be deduced 

that eight of the fifteen interviewed people trust the county administrative board (länsstyrelsen) to “pull 

the handbrake” if the suggested plan was not found having adequate consideration to “people’s 

health and safety”.  

The conclusion is that the municipality and the developer have assigned the responsibility for security 

to the blue-light group, who without mandate or juridical responsibility, has worked out a suggestion of 

a plan through discussions and their expert opinions. It is concluded that these expert members worked 

with good intensions and have great experience within their subject. However, it cannot be 

deduced whether a common security goal has been set by any of the interviewed actors, something which 

some of them have pointed out being a problem. Because the work of the blue-light group work was 

mainly based on discussions between the members and lacking a clear working method or 

documentation, it is difficult to trace the argumentation and considerations made in the process of 

reaching the final results.   



 

   

 

 

 

   

 

 

 

To ease the work with risk management and make the process more transparent, the work with risk 

management should follow the international standard of risk management ISO 31000:2009. This 

together with the FAC-model as a tool to attain a structuralised working method. This working method 

requires that a defined security goal has been formulated collectively among the involved actors in an 

urban construction project.  
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Nomenklatur och förtydliganden  
 

Arenastaden 

 

 

Blåljusgruppen 

En stadsdel i Solna stad. I detta examensarbete syftar Arenastaden till 

den del av Arenastaden som innefattar bla Friends Arena och Mall of 

Scandinavia 

Den expertgrupp med representanter från olika aktörer som bildades i 

Arenastaden för att diskutera och ta fram lösningsförslag för 

säkerhetsfrågor i området 

Utrymning  Förflyttning av människor på grund av hot eller misstänkt hot 

Personflöden Hur förflyttning av människor sker 

Personflödesberäkningar Beräkningar över förflyttningen av en mängd människor med hjälp av 

datorsimuleringsprogram 

Personflödessimuleringar Datorsimuleringar som visar hur en mängd människor förflyttas från ett 

ställe till ett annat inom ett geografiskt område 

Process Beskriver ett förlopp eller en utveckling 

Stadsbyggnadsprocess Beskriver utvecklingen av en stad, eller en del av en stad, illustreras 

genom tre skeden 

MoS Mall of Scandinavia 

Stad och kommun Solna kommun benämns officiellt som Solna stad vilket har samma 

betydelse som en kommun 
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1 Inledning 
Dagens samhälle utvecklas i en allt snabbare takt, en ökande urbanisering och globalisering leder till att 

städerna växer och blir allt mer tätbefolkade. Sverige hade en befolkningstillväxt på 1,4 procent under 

2016 (SCB, 2017). En av landets snabbast växande kommuner är Solna stad, som under 2016 hade en 

befolkningstillväxt på 2,7 procent (Solna Stad a., 2017).  Under de senaste 10 åren har antalet invånare 

i Solna Stad ökat med 26 procent. Enligt Solna Stads egen prognos över stadens befolkningstillväxt 

kommer den fortsätta öka i snabb takt. De kommande 10 åren förväntas befolkningen öka med 

ytterligare 45 procent. Om detta blir verklighet innebär det att Solna Stad ökat sin befolkning med 83 

procent på 20 år, 2006-2026 (Solna Stad b., 2017). Detta gör Solna Stad till en av de i särklass snabbast 

växande kommunerna i Sverige (Solna Stad, u.a). Att inkludera riskhantering i planprocessen är en av 

flera viktiga delar för en god samhällsplanering. 

I Solna stads nyaste stadsdel Arenastaden finns Skandinaviens största arena, och Sveriges nationalarena 

Friends Arena som rymmer upp till 75 000 besökare. De olika typer av evenemangen i arenan lockar en 

stor variation av publik då allt ifrån fotbollsmatcher till schlagerfestivaler, häst- och motorshower 

arrangeras. Tätt intill arenan finns även Skandinaviens största shoppingcenter Mall of Scandinavia, 

hotell, bostäder och huvudkontor för flertalet svenska bolag. Till följd av verksamheterna är området 

periodvis mycket persontätt samtidigt som vägnätet och de allmänna ytorna utanför byggnaderna är 

förhållandevis begränsade.  

Med tanke på de stora mängderna av människor som kan komma att finnas i stadsdelen finns ett stort 

skyddsvärde i att hålla dessa personmängder trygga. Då majoriteten av personerna som befinner sig i 

området är besökare är beroendet av kollektivtrafik och tillgängligheten för bil stor, framförallt vid 

hemgången efter ett evenemang i arenan. 

Dessa förutsättningar anser författarna medför att området är intressant att studera ur ett utrymningsrisk-

perspektiv. Författarna har därför intresserat sig för hur man genom stadsbyggnadsprocessen för 

stadsdelen hanterat risker relaterade till utrymning. Syftet med detta arbete är således att studera om och 

hur risker relaterade till utrymning tas i stadsbyggnadsprocessen. Vidare görs detta genom att studera 

hur dessa risker överförs via aktörers beslut och avvägningar, mellan planering- byggnation- och 

förvaltningsskede. 

 

1.1 Bakgrund 

Det studerade området som ligger i fokus för detta examensarbete är den del av Arenastaden i Solna 

stad vilket innefattar Friends Arena, Mall of Scandinavia, Quality Hotel Friends, intilliggande kontor 

och bostäder, samt pendelstationen Solna station. De öppna ytorna mellan dessa byggnader ligger 

speciellt i fokus då detta är ytor som inte regleras utifrån någon lagstiftning med hänsyn till utrymning. 

Det är känt att enstaka byggnader styrs utifrån Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2011:6) som i avsnitt 

5:3 reglerar dimensioneringen av byggnaden i relation till en säker utrymning. Dimensionering av en 

sammansättning av byggnader och de allmänna ytor som binder samman byggnaderna finns inte 

reglerad i någon lagstiftning. Gatubredd och hur gatustråk är planerade kring en sammansättning av flera 

byggnader är alltså inget som behöver dimensioneras utifrån lag eller riktlinjer. 

Det studerade området valdes av författarna som studieobjekt då Arenastaden är ett expansivt område 

med många intressanta objekt och verksamheter. Arenastaden utvecklades även med en relativt stor 

detaljplan något som är ovanligt och har periodvis en mycket hög persontäthet i förhållande till de öppna 
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ytorna utanför byggnaderna. Författarna anser därför att det är intressant att titta på hur 

riskhanteringsprocessen i området sett ut för att kunna identifiera hur risker angående utrymning av 

området har behandlats genom stadsbyggnadsprocessen. 

Processen för stadsbyggnad kan delas upp i tre skeden – planering, byggnation och förvaltning. I 

planeringsskedet tas själva översiktsplanerna och detaljplanerna fram och de fria ytorna planeras. I 

byggskedet projekteras byggnaderna samt byggnation utförs. I förvaltningsskedet öppnas 

verksamheterna och byggnaderna tas i bruk. Aktörer som arbetar med planering av de fria ytorna utanför 

byggnaderna, samt de aktörer som arbetar eller ansvarar över området när all byggnation är klar, 

inkluderas således i stadsbyggnadsprocessen som studerats i detta arbete.  

 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att studera om och hur hänsyn till risker relaterade till storskalig utrymning tas i 

stadsbyggnadsprocessen. Detta utförs genom att explorativt undersöka hur dessa risker behandlas av 

aktörer i stadsbyggnads-processen. Det vill säga i planerings-, byggnations- och förvaltningsskedet. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att identifiera vem som tar ansvar för den storskaliga utrymningsrisken genom 

stadsbyggnadsprocessen. Samt om och i sådant fall hur risker relaterade till utrymning överförs från en 

aktör till en annan, eller ett skede till ett annat. 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Risker relaterade till utrymning syftar till de scenarier som resulterar i en spontan eller organiserad 

utrymning av en stadsdel. Utrymningen börjar när information av en händelse, som kräver eller leder 
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till utrymning sprids till en eller flera byggnader som sedan resulterar i att en hel stadsdel utryms. I detta 

examensarbete är utrymningen avslutad när alla personer i den berörda stadsdelen har lämnat det berörda 

området.  

Det geografiska området som ligger i fokus i detta examensarbete är den del av Arenastaden i Solna stad 

som innefattar Friends arena, Mall of Scandinavia, Quality Hotel Friends, intilliggande kontor och 

bostäder, pendelstation Solna station. 

Den begränsande tiden för examensarbetet satte ramen för arbetets omfattning och gjorde att fokus hölls 

endast på ett fall, Arenastaden i Solna stad. 

I arbetet studeras inte group thinking, gruppsykologi, maktförhållanden eller politikens betydelse i 

processen då författarna har för dålig insyn i dessa ämnen. Kvalificerade konstateranden inom dessa 

ämnen kan således inte göras inom ramen för detta arbete. Vidare fokuserar detta arbete inte på den 

klassiska riskhanteringsprocessen eller beslutsfattande-processen bakom denna. 
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2 Metod 
För att uppnå syftet och nå målet med examensarbetet har insamling av information skett genom en 

litteraturstudie och en intervjustudie samt ett studiebesök i området.  

Arbetsmetoden är baserad på en förberedande litteraturstudie där dokument, artiklar och rapporter 

kopplade till stadsbyggnadsprocessen eller Arenastaden har studerats. Syftet med litteraturstudien var 

att bli insatta i ämnet och området för att ha en bra grund inför intervjustudien. Intervjustudien utfördes 

i Stockholm med aktörer som är eller har varit delaktiga i stadsbyggnadsprocessen av Arenastaden. 

Totalt utfördes 15 personliga semistrukturerade intervjuer. 

2.1 Studiebesök  

För att få en bättre uppfattning om utformningen av Arenastaden genomfördes ett studiebesök i området 

en förmiddag under uppstarten av examensarbetet. En rundvandring till fots i stadsdelen gav en 

förståelse för byggnaders förhållande till varandra, närheten till spårområdet, naturområdet, de fria 

ytorna och verksamheterna som bedrivs i området, vilket var positivt för det fortsatta arbetet.  

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har delats in i två delar, en förberedande litteraturstudie och en vetenskaplig 

litteraturstudie. 

2.2.1 Förberedande litteraturstudie 

Litteraturstudien har som syfte att öka förståelsen för hur stadsbyggnadsprocessen går till samt till att 

samla bakgrundsinformation över det berörda området Arenastaden. Detta för att kunna utföra givande 

intervjuer med personer som varit eller är involverade i stadsbyggnadsprocessen över Arenastaden. 

Offentliga dokument, så som detaljplan, fördjupad översiktsplan och översiktsplan, handlingsplaner, 

yttranden, mötesanteckningar, rapporter och artiklar har funnits tillgängliga på internet eller genom 

kontakt med personer som arbetat med Arenastaden under planering-, byggnation- eller 

förvaltningsskedet.   

2.2.2 Vetenskaplig litteraturstudie 

Den vetenskapliga litteraturstudien har som syfte att lägga en grund för en god vetenskaplig metodik för 

examensarbetet (Höst, et al., 2006). Vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet har i en iterativ 

process sökts under examensarbetet gång. Källors trovärdighet har värderats bland annat med hjälp av 

antal citeringar och innehållets relevans har bedömts för att bilda en helhetsuppfattning om ämnet och 

kunskapsbilden i nuläget. En sammanställning av resultatet från den vetenskapliga litteraturstudien med 

betydelsefull teori för examensarbetet presenteras i avsnitt 5, Teori.  

De databaser som användes i litteraturstudien var; LUB search, LOVISA samt Google Scholar. De 

sökord som användes var; transfer, responsibility, urban planning, spatial planning, project 

management, diffusion of responsibility, risk transfer, risk management strategic planning, complexity 

project, expert group, uncertainty urban planning, cope with uncertainty, strategic spatial planning i 

olika kombinationer. Det kom i litteraturstudien till författarnas kännedom att det finns vissa svårigheter 

i finna vetenskaplig litteratur som behandlar ämnet överföring av risker som ej syftar till finansiella 

risker.  
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Detta arbetet studerar inte uttryckligen den klassiska riskhanteringen eller beslutsfattarprocessen bakom 

den, utan arbetet har som syfte att studera hur samma risk hanteras och om risker överförs mellan olika 

involverade aktörer i stadsbyggnadsprocessen.  

2.3 Intervjustudie 

Nedan beskrivs planeringen inför intervjuerna, hur de genomfördes samt hur intervjuresultatet 

behandlades.  

2.3.1 Inför intervjun 

För att samla information kring hur involverade aktörer uppfattat arbetet med Arenastaden har en 

intervjustudie genomförts. Personliga semistrukturerade intervjuer hölls med totalt 15 personer som har 

koppling till stadsbyggnadsprocessen av Arenastaden. De utvalda intervjupersonerna är eller har varit 

involverade i något eller några av skeendena planering, byggnation eller förvaltning av Arenastaden. 

Extern och intern handledare har hjälpt till att förmedla kontaktpersoner som varit involverade i 

stadsbyggnadsprocessen av Arenastaden. Därefter hölls kortare telefonmöten med nyckelpersoner för 

att får en klarare bild över hur planeringsprocessen gått till. Genom dessa samtal och genom nämnda 

namn från den förberedande litteraturstudien så har lämpliga intervjupersoner identifierats. De valda 

intervjupersonerna anses vara nyckelpersoner som varit speciellt aktiva i de olika skedena av 

stadsbyggnadsprocessen för Arenastaden. 

Urvalet av personer som representerade de olika aktörerna som varit involverade i utvecklingen av 

Arenastaden identifierades delvis genom deras aktiva deltagande i projektet. Personen som är 

sammankallande för blåljusgruppen var en av de första personerna som kontaktades då den externa 

handledaren för detta examensarbete kände till personens involvering i Arenastaden. Därifrån har andra 

nyckelpersoner vidare kontaktats både via denna kontakt och genom informationssökning av projektet.  

Vid fem av de femton intervjuerna gick inte ett fysiskt intervjutillfälle att ordna, då hölls istället 

telefonintervjuer. Telefonintervjuer hölls med säkerhetschefen för Friends arena, projektledare på Solna 

stad, representanten från räddningstjänstens förebyggande enhet, samordnaren för Peab samt med 

säkerhetskonsulten som var sammankallande för blåljusgruppen. 

Tabell 1. Utvalda intervjupersoner 

 Exploatör, Råsta Projektutveckling  Poliser-förvaltningsskede 

 Jernhusen  Arkitekt - BAU Arkitekter 

 

Brand- och riskkonsult, 

Brandskyddslaget  

Säkerhetskonsult, sammankallande för 

blåljusgruppen, WSP 

 Säkerhetschef, Friends Arena  Samordnare, Peab 

 Projektledare, Solna Stad  Länsstyrelsen 

 Planarkitekt, Solna Stad  Räddningstjänsten, operativa enheten  

 Säkerhetschef, Solna Stad  

Polis-planeringsskede, senare säkerhetschef Svenska 

Fotbollförbundet 

 

Räddningstjänsten, 
förebyggande enheten   
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För att förstå politikernas perspektiv och bakgrunden till de politiska beslut som togs inför utvecklandet 

av Areastaden kontaktade författarna den politiker som vid tiden var Solna stads kommunordförande. 

Denna person var således högsta ansvarig för godkännandet av Arenastadens detaljplan. Politikern 

kontaktades och både mailkonversation och telefonsamtal fördes där en intervjutid planerades in. Trots 

att mailkonversation fördes dagen innan intervjun så blev personen onåbar vid tiden för den planerade 

intervjun och har sedan dess, inte gått att nå på varken mail eller telefon. Vilket medförde att författarna 

tvingades lämna politikens påverkan i Arenastaden utveckling utanför detta arbete.  

2.3.2 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna delades upp i två delar. Den första delen var inledande frågor för att kartlägga vilken 

bakgrund personen har eller hade till Arenastaden. Andra delen bestod av mer specifika frågor om risk 

kopplade till utrymning. Målet var att få en uppfattning av personernas involvering i Arenastaden och 

deras bakgrund, samt att få personernas uppfattning om hur risken kopplad till utrymning har hanterats. 

Huvudfrågorna finns samlade i Bilaga A - Intervjufrågor. 

2.3.3 Under intervjun 

Båda författarna till detta examensarbete medverkade under alla intervjuer men hade olika uppgifter. 

Ena författaren höll i intervjun och ansvarade för att alla huvudfrågor skulle ställas. Den andra 

författaren hade som uppgift att kontrollera att alla huvudfrågor ställts. Rollerna växlades mellan 

intervjuerna. Båda författarna hade även som uppgift att ställa lämpliga följdfrågor för att få 

respondenten att förtydliga sitt svar. 

2.3.4 Efter intervjuerna 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet och skickades ut till respektive respondent för 

att låta dem granska vad som sagts och eventuellt göra ändringar eller förtydliganden. Respondenten 

från exploateringsbolaget, säkerhetskonsulten som var sammankallande för blåljusgruppen, polisen i 

planeringsskedet, projektledaren Solna stad, representanterna från länsstyrelsen och planarkitekten på 

Solna stad svarade på detta utskick med vad de ville förtydliga. 

Det transkriberade materialet resulterade i omkring 200 sidor vilket kodades manuellt utifrån ämne och 

frågeställning. Aktörernas svar klustrades tillsammans med de externa handledarna Hanna Langéen och 

Joel Orman från Structor Riskbyrån, ihop för de olika frågeställningarna. Vilket bidrog till att tydliga 

mönster kunde identifieras, se Bild 1-Bild 3. 

Då rapporten till detta arbete slutförts och skulle granskas av examensarbetets handledare, skickades 

den ogranskade rapporten även till respondenterna för dessa att granska. 
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Bild 1. Visar exempel på metod som användes för att identifiera mönster i respondenternas svar. 

 

 

 

Bild 2. Visar hur författarna arbetade med att analysera intervjuerna, här med hjälp av en av de externa handledarna 

Joel Orman. 
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Bild 3. Författarna under analysdagen på Structor Riskbyrån, Stockholm. 
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3 Stadsbyggnadsprocessen 
Stadsbyggnadsprocessen kan delas in i olika skeden, planeringsskedet, byggskedet och 

förvaltningsskedet, enligt Figur 1. Vad som sker i de olika skedena förklaras övergripligt i avsnitten 

nedan.  

 

 

Figur 1. Schematisk figur över skedena i stadsbyggnadsprocessen. 

 

3.1 Planeringsskedet 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är den lag där bestämmelser om hur mark och vattenområden bör 

användas regleras. I lagen framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. 

Detta görs i planeringsskedet i olika planer, så som översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Stadsbyggnadsprocessen påbörjas hos kommunen som efter ett programskede 

och samråd tar fram ett förslag på en översiktsplan som ska spegla den bearbetade visionen för 

kommunen. (Stockholms Byggmästarförening , u.d.) 

3.1.1 Kommunens roll 

En kommuns kommunfullmäktige har ansvar att besluta om översikts- och detaljplaner som det senare 

går att söka bygglov efter. Kommunpolitikerna fattar beslut om vilka typer av verksamheter som ska 

accepteras och hur bebyggelsen ska se ut. Detta gör dem med beslutsunderlag från 

stadsbyggnadskontoret som med sina tjänstemän och i vissa fall konsulter är de som tar fram själva 

detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret sköter myndighetsutövning enligt PBL och lämnar råd i plan- och 

byggfrågor.  
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I 2 kap. 5 § av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framgår det att kommunen har ansvar för att 

säkerställa att människors hälsa och säkerhet beaktas i den fysiska planeringen. Vidare ska bebyggelse 

enligt lagen lokaliseras till mark lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor. Detta görs 

vanligen genom analyser och samråd av olika typer av risker som finns i det planlagda området.  

Begreppen hälsa och säkerhet saknar definition i Plan och Bygglagen. Det är avsiktligt lämnat 

odefinierat och motiverats med att man i lagtext inte vill detaljreglera de allmänna utgångspunkterna för 

utveckling och planering av bebyggelse i kommunerna. (Boverket, 2017)  

3.1.2 Översiktsplan 

En kommuns översiktsplan fungerar som ett måldokument och vägvisare för att främja kommunens 

långsiktiga utveckling. I översiktsplanen ska kommunen redovisa en helhetsbild för hur mark och 

vattenanvändning inom kommunen ska utnyttjas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan ska täcka hela 

kommunens yta men kan fördjupas och vara mer detaljerad över tätbebyggda områden.  

I en översiktsplan ska det också framgå vilka risker som finns i området samt var och hur hänsyn till 

riksintressen, kulturhistoriska kvalitéer och naturvärden tas enligt miljöbalken (MB).  Om en 

översiktsplans innehåll tycks ha en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram tillsammans med planförslaget. Översiktsplanen fungerar således som ett hjälpmedel för att kunna 

se enskilda byggprojekt i ett större perspektiv, både tidsmässigt och geografiskt vilket krävs för att uppnå 

en hållbar utveckling. 

När en kommun utvecklar eller ändrar en översiktsplan ska samråd mellan kommunen, länsstyrelsen, 

regionala organ och grannkommuner ske. En översiktsplan ska även hållas aktuell och minst var fjärde 

år, det vill säga en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om planen är 

giltig eller om den behöver ändras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, 

inga rättigheter ges utifrån översiktsplanen varken till enskilda eller myndigheter. Däremot är 

översiktsplanen vägledande för kommunens detaljplanering och för beslut om bygglov i enskilda 

ärenden om mark och vattenanvändning utanför detaljplanelagda områden. 

Den används av såväl tjänstemän på kommunen, som av länsstyrelsen och domstolar då beslut 

överprövas, samt av Trafikverket när nya väg- och järnvägar planeras och av företag som söker plats för 

sina verksamheter att exploatera sig.  

3.1.3 Detaljplan  

Plan och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller bestämmelser om i vilka situationer kommunen har 

ansvar för att planlägga och ta fram en detaljplan. Kommunen har således självbestämmanderätt över 

hur planläggningen inom kommunen ska se ut och ska ta hänsyn till både privata och allmänna intressen. 

Privata aktörer och exploatörer kan dock vara med och ge förslag på hur detaljplanen ska utformas. 

Endast vid planläggning av områden där riksintressen finns och i vissa frågor om säkerhet och hälsa har 

länsstyrelsen rätt att ifrågasätta kommunens beslut.  

En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna ge bygglov vid större förändringar i bebyggelsen, eller 

när mark och vattenområden som tidigare varit obebyggda ska exploateras. En detaljplan består av en 

plankarta och tillsammans beskriver de hur mark och vattentillgångarna inom området får användas och 

bebyggas. Detaljplanen avgör således vilka bygglov som ges i det planlagda området, det vill säga ett 

bygglov som söks i enighet med detaljplanen ska beviljas av kommunen.  
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I detaljplanen ska det framgå vilka ytor som är allmänna platser så som gator, parker och torg, vad som 

är vattenområden och vad som är kvartersmark. Kvartersmark är mark som kan bebyggas med 

exempelvis fastigheter för boende, kommersiella och industriella verksamheter.   

Vid all detaljplaneläggning ska berörda kommuninvånare och allmänhet ges möjlighet att yttra sig över 

planförslaget, för att på så sett förbättra beslutsunderlaget. Detta sker under en samråds- och 

granskningsperiod.  En detaljplan är juridiskt bindande och vinner laga kraft när den röstats igenom i 

kommunfullmäktige och gäller tills den upphävs eller ändras. (Stockholms Byggmästarförening, u.d.) 

3.1.4 Offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) bygger på ett EU-direktiv och ser i stort sett likadana 

ut inom alla EUs medlemsländer. Lagen kontrollerar den offentliga sektorns inköp av produkter och 

tjänster, d.v.s. kommuner, landsting, myndigheter och statens inköp.  

I det stora hela innebär det att den offentliga sektorn måste bjuda in alla företag, oavsett nationellt 

ursprung att lägga ett anbud på den specifika produkten eller tjänsten som söks. Efter en utvärdering av 

anbuden väljs det företag som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.  

Syftet med offentlig upphandling är att gynna kostnadseffektivt användande av skattemedel, främja den 

fria rörlighet som finns inom EU, samt göra det lättare för företag att bedriva handel med offentlig 

sektor. Vidare är syftet även att se till att företagen med de mest förmånliga villkoren för den önskade 

varan, tjänsten eller entreprenaden erhåller kontraktet samt att uppmuntra en konkurrerande marknad 

(Konkurrensverket, 2017).  

3.1.5 Länsstyrelsens roll  

Länsstyrelsen verkar som statens förlängda arm och är en kontrollfunktion för de kommunala planerna. 

De har bland annat som uppgift att pröva om olycksrisker hanterats på ett tillfredställande sätt och att 

bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Detta görs framförallt med 

styrning av Plan- och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900) se utdrag nedan, och Miljöbalken (SFS 

1998:808). 

SFS 2010:900, kap.3 §10 

”Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt.  

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.” 

SFS 2010:900, kap 11 §10 

”Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att 

 5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion.” 

Vidare har Länsstyrelsenäven rätt att upphäva kommunens beslut om att anta en plan om det anses att 

en bebyggelse blir olämplig. För risker kopplade till farligt godstransporter finns riktlinjer som 

länsstyrelserna använder sig av (Länsstyrelsen Stockholm, 2016). Om Länsstyrelsen anser att en plan 

blir olämplig har de med stöd av Plan och Bygglagen, 11 kap. 11 § rätt att upphäva en 

kommunfullmäktigs beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser.   
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3.1.6 Boverkets roll  

Boverket är en förvaltningsmyndighet som bland annat arbetar med att ta fram föreskrifter och 

vägledningar för plan och bygglagen (SFS 2010:900), delar av miljöbalken (SFS 1998:808) samt 

bostadsförsörjningslagen (SFS 200:1383). 

De behandlar frågor som rör samhällsplanering så som byggd miljö, hushållning med mark- och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse (Boverket, 2017). 

3.2 Byggskedet 

För att en fastighetsägare eller exploatör ska få tillåtelse att påbörja en byggnation krävs att ett bygglov 

ges av kommunen.  

3.2.1 Bygglovsansökan och startbesked 

När bygglov söks lämnar byggherren en skriftlig ansökan till kommunens byggnadsnämnd, inklusive 

ritningar och andra handlingar som behövs som underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om 

bygglov. Byggnadsnämnden prövar då ansökan mot eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser för 

området.  

Om ansökan är komplett har byggnadsnämnden en maximal handläggningstid på 10 veckor för ärendet. 

Behöver nämnden mer tid för att utreda ärendet accepteras en total handläggningstid på 20 veckor. 

Ärendet prövas då mot de bestämmelser eller den detaljplan som finns för området och om alla krav 

uppfylls kan byggnadsnämnden fatta beslut om att ge bygglov.  

När ett bygglov ges ska grannar och andra sakägare meddelas, dessa har sedan tre veckor på sig att 

överklaga fastställandet om bygglov. Om beslutet ej överklagas vinner det laga kraft.  

För att få påbörja byggnationen krävs också ett startbesked från byggnadsnämnden ges, vilket i större 

byggnationer ges efter ett tekniskt samråd med byggnadsnämnden. Om inget tekniskt samråd krävs ges 

startbesked vanligen i anslutning till bygglovet. Vid godkännandet av bygglovet kan 

detaljprojekteringen påbörjas. Detta innebär att detaljerade bygghandlingar tas fram som blir underlag 

för entreprenörernas arbete (Stockholms Byggmästareförening, 2017). De detaljerade bygghandlingarna 

styrs bland annat utifrån Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6).   

3.2.2 Utförande 

När byggherren fått bygglov och startbesked från byggnadsnämnden kan byggnationen påbörjas i 

enlighet med vad bygglovet avser. Byggherren har från den dagen beslutet om bygglov vunnit laga kraft, 

två år på sig att starta byggnationen och maximalt fem år på sig att avsluta byggnadsarbetet, annars 

slutar bygglovet att gälla.  Det är ofta fastighetsägaren som är byggherre i byggprocessen och ansvarar 

också för en kvalitetssäkring av utförandet.  

Byggherren ansvarar för att följa kraven enligt Plan och bygglagen (SFS 2010:900), Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160), BBR (BFS 2011:6) och föreskrifter från exempelvis Plan- och byggförordningen (SFS 

2011:338). Det ligger således också på byggherren att de tekniska egenskapskraven för byggnaderna 

uppfylls. 

När byggprojektet är avslutat hålls ett slutsamråd i de fall ett tekniskt samråd hölls innan startbesked 

lämnades. Under slutsamrådet kontrolleras att kontrollplanen har följts och byggnadsnämnden gör en 

bedömning om slutbesked kommer kunna ges (Boverket, 2017). 
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3.2.3 Slutbesked  

När byggherren kan visa att alla krav som ställts på byggnaden är uppfyllda ges ett slutbesked av 

byggnadsnämnden, vilket medför att det är tillåtet att ta byggnaden i bruk. Trots att mindre åtgärder 

kvarstår kan ett tillfälligt slutbesked ges som gäller fram tills bristerna är åtgärdade och kontrollerade. 

Om det som byggts har för stora brister ska byggnadsnämnden neka byggherren ett slutbesked 

(Boverket, 2017). 

3.3 Förvaltningsskedet 

När byggnaderna står klara får byggherrarna ett slutbesked av stadsbyggnadskontoret som är ett 

godkännande på att byggnationen är slutförd och byggnaderna är godkända för inflyttning. Efter 

slutbeskedet kan hyresgäster flytta in i byggnaden och påbörja driften av sina verksamheter.  

Projektet övergår nu i ett förvaltningsskede och fastighetsägaren får ta över ansvaret att underhålla 

byggnaden enligt PBL (SFS 2010:900), samt att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA enligt 

lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778). 

Beroende på verksamheterna i byggnaderna finns det olika nivåer av säkerhetsarbete som ska följas. 

Räddningstjänsten har i förvaltningsskedet möjlighet att utföra tillsyn för att kontrollera att 

verksamheterna följer de regler som krävs under lagen om skydd mot olyckor.  

I förvaltningsskedet styrs kommunerna också av lagen om extraordinära händelser, LEH (SFS 

2006:544). En extraordinär händelse avser en händelse som avviker från det normala, medför en allvarlig 

störning eller innebär en överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner. En 

extraordinär händelse kräver snabba insatser av kommuner och landsting. Lagens syfte är att minska 

sårbarheten i kommunernas verksamhet och bidra till en god förmåga att kunna hantera krissituationer 

i fred. Genom lagen ska kommunerna även uppnå en grundläggande förmåga i civilt försvar 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006). 
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4 Arenastaden  
Arenastaden är en stadsdel i Solna stad innehållande Sveriges nationalarena för fotboll, Friends arena 

vilket även är Skandinaviens största arena. Arenan är en multiarena där olika typer av evenemang 

arrangeras. Vid konserter kan en publik på upp till 75 000 personer befinna sig i arenan (Fabege AB, 

2015).  I anslutning till arenan finns Skandinaviens största köpcenter Mall of Scandinavia som på 

100 000 m2 handelsyta kan rymma uppemot 20 000 personer. Även ett hotell, kontorsbyggnader med 

huvudkontor för flera svenska företag samt flertalet bostadshus finns i stadsdelen. Idag pågår en fortsatt 

utveckling av området och fler kontorsbyggnader och bostäder planeras samtidigt som en ny 

tunnelbanelinje planeras för att byggas ut till stadsdelen. (Engström, 2017). 

Till följd av verksamheterna i området är stadsdelen periodvis mycket persontät och den fria ytan kring 

byggnaderna är begränsad. Dessa förutsättningar anser författarna medför att området är intressant att 

studera ur ett utrymningsriskperspektiv. 

4.1 Lokalisering  

Området Arenastaden är beläget i direkt anslutning till Solna station och begränsas på dess östra sida av 

flertalet järnvägsspår, där bland Ostkustbanan, se figur 2. Norr om området finns Hagalunddepån som 

är norra Europas största underhållsdepå för tåg och utgör således en viktig del järnvägssystemet. I direkt 

anslutning till Arenastadens västra del ligger Råstasjön som är ett viktigt grönområde för kommunen. I 

den senaste översiktsplanen över området framgår det att man avser att området kring sjön ska bli ett 

naturreservat (Solna Stad, 2016). 

Nedan visas en situationsplan över området Arenastaden idag. Figur 2 visar även typ av verksamhet 

samt vilket ungefärligt personantal som verksamheten rymmer. 
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Figur 2. Områdeskarta Arenastaden (foton från författarnas studiebesök i området om inget annat anges) 
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4.2 Utvecklingen av stadsdelen 

Arenastadens utveckling tog fart då en ny svensk nationalarena för fotboll skulle projekteras. 

Anledningen till detta var att Svenska Fotbollsförbundet 2003 ansåg att den gamla nationalarenan 

Råsunda inte längre höll en internationell standard. Solna stad var mycket angelägna att få behålla 

Sveriges nationalarena för fotboll i staden vilket gjorde att man engagerade sig i projektet. Vid 

tidpunkten hade staden redan påbörjat ett arbete med att utveckla en ny stadsdel i det tidigare industri- 

och verkstadsområde som fanns beläget mellan Solna station och Råstasjön (Solna stad, 2007). Marken 

som ägdes av Jernhusen och kommunen ansågs vara ett strategiskt läge även för den nya nationalarenan. 

I slutet av 2005 beslutade sig fotbollsrörelsen att stötta en ny nationalarena i Solna, och i april 2006 

fattar Svenska Fotbollförbundets beslut om en ny arena intill Solna station.  

Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, Jernhusen AB, Peab i Sverige AB och Fabege AB bildade 

staden ett utvecklingsbolag i maj 2006, vid namn Ny Nationalarena i Solna AB. Bolaget skulle utreda 

förutsättningarna för utbyggnaden av stadsdelen och den nya arenan.  

Från början var tanken från Solna stads sida att man inte skulle vara med och finansiera projektet 

ekonomiskt med skattemedel (Öberg & Kukka-Salam, 2017) men när Solna stad gick in som delägare i 

projekt blev staden även delfinansiärer. 

Tillsammans bildade aktörerna i Ny Nationalarena i Solna AB ett antal nya bolag med olika 

ansvarsområden i projektet. Där bland Arenabolaget- som skulle uppföra, äga och förvalta den fysiska 

byggnaden och exploateringsbolaget Råsta Holding som skulle ansvara för exploatering och försäljning 

av byggrätter för att finansiera infrastrukturen i området. Man strävade från början av projektet att få till 

en levande stadsdel med blandad bebyggelse där en del skulle utgöras av handel. Den franska 

köpcentrumjätten Unibal-Rodamco kontaktades då denna aktör även äger Solna centrum. Handelsdelen 

som då hade skissats var på 25 000 m2. Med den storleken på köpcenter tyckte Unibal Rodamco att det 

skulle bli ett köpcenter i mängden. Istället föreslog de en fyra gånger så stor handelsanläggning, vilket 

kom att bli Mall of Scandinavia. (Engström, 2015) 

Vanligtvis när offentliga aktörer köper in produkter och tjänster ställs det krav att följa lagen om 

offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Kommunen och Jernhusen är offentliga aktörer som var 

delägare i Arenabolaget, men deras totala ägarandel i bolaget var mindre än 50 procent vilket medförde 

att man kunde undvika kraven på offentlig upphandling och därför överlåta byggkontraktet till Peab som 

också var delägare i Arenabolaget. Genom stadens delägarskap i den privata bolagsbildningen finns det 

inga krav på staden att följa offentlighetsprincipen som innebär ett krav på kommunen att öppet och 

lättillgängligt kunna uppvisa sina offentliga handlingar. 

Den dåvarande stadsdirektören i Solna stad var den person som hösten 2007 la fram förslagen om 

bolagsbildning och avtal för Solnas kommunfullmäktige. Samme stadsdirektör tvingades senare avgå 

efter mutmisstankar. Det var på ett inofficiellt möte under tennisveckan i Båstad som en ersättning till 

stadsdirektören ska ha diskuteras (Östlund, 2011). Därefter ska stadsdirektören ha bildat ett bolag där 

han har mottagit en summa på omkring 25 000 kr i månaden och totalt omkring 900 000 kr mellan 2008-

2009 (Sveriges Radio, 2013). Mutmisstankarna ledde till åtal om mutbrott och bestickning mot sex 

personer, där bland politiker och entreprenörer i området men där endast stadsdirektören dömdes för 

mutbrott.  

Samtidigt slog en global finanskris till i och med Lehmankraschen 2008, vilket slog hårt mot 

utvecklingen av stadsdelen. Bankerna blev försiktigare med att låna ut pengar till nya byggprojekt, vilket 
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ledde till att byggkoncernen Peab hade svårt att lösa finansieringen av projekten och det drogs således 

ut på tiden. Det kom att dröja tills december 2009 för det första spadtaget för den nya arenan att tas.  

I Frankrike slog krisen ännu hårdare än här i Sverige, vilket medförde att Unibal-Rodamco 

lågprioriterade projektet med Mall of Scandinavia vilket gjorde att projektet drog ut flera år på tiden. 

Det var först i december 2011 som de komplexa villkoren för handelsanläggningen förhandlades klart 

och i oktober 2012 startades byggnationen för Mall of Scandinavia. Samtidigt som detta färdigställdes 

och invigdes arenan. Utvecklingen av arenastaden har sedan dess fortsatt. År 2013 invigdes hotellet, år 

2015 öppnade Mall of Scandinavia, flera huvudkontor från stora svenska företag har flyttat in och 

fortsätter att flytta in i de stora kontorshus som byggs, bostäder färdigställs och planeringen av en ny 

tunnelbanestation i stadsdelen är påbörjad. (Engström, 2015) 2016 överlät Solna stad sitt delägarskap i 

arenan till Fabege som därmed tog över stadens engagemang i Arenabolaget. (Solna Stad, 2016) 

Utvecklingen av Arenastaden kan således sammanfattas till en invecklad process där många aktörer varit 

inblandade och flera bolagsbildningar gjorts, en mutskandal funnits samt en finanskris som kom att 

påverka projektets komplexitet.  

4.3 Inblandade aktörer i Arenastadens utveckling 

Nedan beskrivs aktörer som har eller har haft en betydande roll i Arenastadens utveckling.  

4.3.1 Offentliga aktörer 

Solna Stad  

Kommunen där Arenastaden är belägen, beslutsfattare i plan och bygglovsfrågor samt delägare i Råsta 

Holding, Råsta projektutveckling och Arenabolaget som exploaterat området. 

Stadsledningsförvaltningen i Solna stad 

I stadsledningsförvaltningen i Solna Stad arbetar kommunens säkerhetschef. 

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att bistå kommunstyrelsen med ledning och styrning av 

övergripande och strategiska frågor (Solna stad, 2012). Säkerhetschefen ansvarar över att samordna 

mellan polis och räddningstjänst för att tillgodose säkerheten i kommunen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna stad 

Planarkitekter arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen och har som uppgift att på politikernas beslut 

utföra översikts-, fördjupade översikts- samt detaljplaner över områden i kommunen.  

Storstockholms Brandförsvar SSBF  

Vid framtagandet av Arenastadens detaljplan har räddningstjänsten yttrat sig angående planförslaget. 

Kommunen har dock inget juridiskt krav på sig att anpassa planen efter räddningstjänstens 

kommentarer.  

Polismyndigheten  

Funnits med i planeringsprocessen av Arenastaden och främst av nationalarenan, har som mål att öka 

människors trygghet.  

Jernhusen AB 

Jernhusen AB är ett statligt företag som förvaltar stationer och depåer kopplade till järnvägen. I 

Arenastaden ansvarar Jernhusen AB för Hagalundsdepån i Arenastadens norra del, över 

stationsbyggnaden till Solna centrum samt över den nya stationen för pendeltåg. 
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Jernhusen AB var ursprungligen ägare till markområdet närmast järnvägsområdet i Arenastaden där 

Friends Arena och Mall of Sandinavia idag ligger. De har även varit kortsiktiga delägare i 

nationalarenan genom Arenabolaget i Solna KB. 

Länsstyrelsen Stockholm 

Den myndighet som granskat kommunens detaljplan och fördjupade översiktsplan för Arenastaden 

och den instans som har rätt att överklaga kommunens planer.  

Bjåljusgruppen, Arenastaden 

En samverkansgrupp som bildades i början av Arenastadens utveckling på initiativ av Råsta 

Projektutveckling med ett initialt syfte att säkerställa säkerheten för arenan.  

Medlemmarna i gruppen har varierat under planeringsarbetet men har framförallt besått av 

representanter från polis, räddningstjänst, och brandkonsulter från Brandskyddslaget. Sammankallande 

för gruppen var en säkerhetskonsult från WSP. 

4.3.2 Privata aktörer 

Svenska Fotbollsförbundet, SvFF 

Den aktör som initierat behovet av en nationalarena som håller internationell standard. Delägare i 

Arenabolaget under byggnationen av nationalarenan och är idag delägare av arenan. 

BAU-Byrån för Arkitekter och Urbanism  

Den arkitektbyrå som 2005 fick uppdraget att göra planskisser för den nya stadsdelen Arenastaden 

samt dess kopplingar till omgivande miljöer och infrastruktur.  

Fabege AB 

Ett fastighetsbolag vars huvudsakliga inriktning är fastighetsutveckling och förvaltning av egenägda 

lokaler, främst kontor och bostäder. Bolaget har kopplingar till Peab genom att ägaren till Fabege har 

grundat Peab.  I Arenastaden tillhör mer än 90 procent av kontoren Fabege. I slutet av 2016 köpte i 

Fabege ut Solna stad, Jernhusen och Peab från Arenabolaget och äger nu en majoritet av arenan. 

Resterande del av arenan ägs av Svenska Fotbollsförbundet.   

Råsta Holding AB 

Ett bolag som startades för att utveckla, detaljplanelägga, skapa och sälja byggrätter samt att bygga 

upp den infrastruktur som senare skulle lämnas över till kommunen. Ägare till bolaget var Peab, 

Fabege, Solna Stad, Jernhusen och Svenska Fotbollsförbundet.  (Arenabolaget, et al., 2012)  

Råsta Projektutveckling AB 

Ett dotterbolag till Råsta Holding som tillsammans med Solna stad ansvarade för exploateringen och 

framtagandet av översiktsplanen och första detaljplanen för området (Hultqvist, 2017). 

Arenabolaget i Solna KB  

Byggherre till Friends Arena. Arenabolaget i Solna KB bildades av Fabege, Jernhusen, Peab, Solna 

stad och Svenska Fotbollsförbundet för att stå som fastighetsägare och ansvara för bygget av den nya 

arenan (PwC, 2011). 

Sweden Arena Management AB  

Bolag som bildades av Fabege, Jernhusen, Peab, Solna Stad och SvFF för att i början sköta driften av 

arenan (PwC, 2011). 

Peab AB 

Peab har varit ansvariga för den större delen av byggnationerna i Arenastaden, vilket inkluderar 
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bostäder, kontorsbyggnaderna, Mall of Scandinavia och Friends Arena. Förutom att agera 

totalentreprenör för området är Peab även delägare i Arenabolaget i Solna KB, som är byggherre för 

området. 

Brandskyddslaget AB 

Brandskyddslaget var delaktiga i brandskyddsprojekteringen av bland annat Friends Arena och styrs i 

sitt arbete utifrån BBR. Bolaget har även utfört riskanalyser över Arenastaden, där risk- och 

sårbarhetsanalyser har genomförts över järnvägen samt analyser över en utrymning av Arenan. 

Ny Nationalarena i Solna  

Bolaget Svenska Fotbollsförbundet, Jernhusen AB, Peab i Sverige AB och Fabege AB och Solna stad 

bildade tillsammans för att utreda förutsättningarna för utbyggnaden av stadsdelen och den nya arenan. 

Nationalarenan i Solna AB 

Nationalarenan i Solna AB är en del av AEG Facilities, agerar som driftoperatör i Friends Arena och 

har en tillsatt säkerhetschef som ansvarar över den generella säkerheten i arenan och under 

fotbollsevenemang. Säkerhetschefen sitter med i en säkerhetsgrupp där andra aktörer involverade i 

Arenastaden sitter med för att samordna säkerhet- och trygghetsfrågor kopplade till området.  

Swedbank 

Den bank man i byggnationen slutit ett kreditavtal med. År 2007 köpte Swedbank namnrättigheterna 

för den nya nationalarenan. 2012 skänkte Swedbank namnrättigheterna till organisationen Friends som 

Swedbank sedan 2006 varit en av huvudsponsorerna åt.  
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5 Teori  
Nedan presenteras vetenskaplig grund för att försöka förstå bakgrunden till utvecklingsprocessen av 

Arenastaden och av de involverade aktörernas riskperception och beslutsfattande. Olika strategier till 

riskhantering presenteras, liksom teorin bakom den europeiska standarden för riskhantering och en 

modell för att nå strategisk samhällsplanering. 

5.1 Riskperception och beslutsfattande  

Studier på människors riskperception och beslutsfattande som gjorts av bland annat psykologen Paul 

Slovic, beskriver att om man är positivt inställd till någonting ser personen vanligen mindre risker och 

större fördelar än vad som kan ses som rationellt om man tittar på det utifrån. Detta kan leda till att 

människor överskattar risker som kan ses som ovanliga och underskattar risker som vi har runt oss varje 

dag (Slovic & Weber, 2002). För att förstå människors beslutsfattande behöver man även vara medveten 

om att människors riskperception är högst individuell och påverkas av exempelvis kön, ålder, etnicitet, 

tidigare erfarenheter och bakgrund.  Samma information kan således få personer att uppfatta och bedöma 

en risk helt olika (Slovic & Peters, 2006). 

5.2 Riskhanteringsstrategier  

När en risk är identifierad kan risken enligt Vose (2008) hanteras utifrån strategierna att acceptera, 

undvika, reducera eller överföra risken. En risk som inte är identifierad kommer heller inte bli hanterad 

(Vose, 2008). 

5.2.1 Acceptera 

Efter en riskvärdering kan risken bedömas vara acceptabel. Detta innebär att inga åtgärder bedöms vara 

nödvändiga för att begränsa risken. Det är dock viktigt att komma ihåg att om riskens förutsättningar 

ändras kan bedömningen av risken behöva ändras i framtiden. Därför kan därför vara lämpligt att bevaka 

risken tills vidare. (Vose, 2008). 

5.2.2 Undvika 

Att undvika en risk helt görs genom att eliminera hotet, riskkällan eller riskobjektet. I byggbranschen 

betyder detta vanligen att inte genomföra ett byggprojekt, eller en del av byggprojektet för att på så vis 

undvika att skapa en riskkälla, och därmed undvika en identifierad risk. (Vose, 2008). 

5.2.3 Reducera 

Om en risk bedöms vara oacceptabel men går att kontrollera, kan strategin vara att påverka frekvensen 

och/eller utfallet av att händelsen inträffar. Genom att reducera sannolikheten att risken inträffar minskas 

risken, det samma gäller om konsekvensen av risken går att reducera. En metod att minska konsekvensen 

av en risk kan vara att minska riskobjektets sårbarhet mot det identifierade hotet. (Vose, 2008). 

5.2.4 Överföra 

Om en risk bedöms vara oacceptabel kan risken föras över till en annan aktör. Praktiskt innebär det att 

aktören som risken är överförd till, får ansvara över de konsekvenser som risken medför. Sannolikheten 

att risken inträffar påverkas inte av att risken överförs till en annan aktör.  

Överföring av en risk från en aktör till en annan kan ske antingen medvetet eller omedvetet. Vid 

medveten risköverföring sker detta vanligen genom skriftliga avtal, till exempel med ett 

försäkringsbolag. I avtalet ingår det oftast att aktören med risken ska betala en avgift mot att den andra 

aktören tar på sig konsekvenserna för risken. (Vose, 2008). 
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5.3 Standard för riskhantering 

Den svenska standarden SS-ISO 31000:2009 Riskhantering – Principer och riktlinjer är den översätta 

versionen av den internationellt skrivna standarden från Internationella standardiseringsorganisationen 

(ISO). Standarden fastställer ett antal principer som bör uppfyllas för att göra riskhanteringen effektiv. 

Syftet med att använda sig av denna riskhanteringsstandard uppges bland annat vara att bidra till 

spårbara beslut, hjälpa beslutsfattare att göra välmotiverade val och kunna prioritera aktiviteter (§3c). 

Syftet är även att riskhanteringen ska bidra till en högre effektivitet, till konsekventa och jämförbara 

resultat (§3e), leda till transparens och ge möjlighet för alla inblandade aktörer att bli korrekt 

representerade och att deras synpunkter blir tagna i beaktning vid beslut (§3i). 

Figur 3 beskriver relationen mellan principerna för hantering av risker, ramverket där hanteringen 

förekommer, samt riskhanteringsprocessen som beskrivs i standarden.  

t 

Figur 3. Visar relationen mellan riskhanteringsstandardens ISOA 31000:2009 principer, ramverk och process. 

 

Riskhanteringsstandarden anger ett par principer som anger riktlinjer för hur riskhantering bör bedrivas, 

se Figur 3 Dessa principer ska sen vara integrerade i hela riskhanteringsarbetet.  

Standarden beskriver även komponenterna bakom framtagandet av riskhanteringens ramverk. 

Ramverket föreslår bland annat en policy för riskhantering och en beskrivning av ansvarsfördelningen 

för riskhanteringsarbetet. En del av ramverket beskriver även förutsättningarna för hur man ska 

implementera riskhanteringen i organisationen, som ligger till grund för riskhanteringsprocessen.  

Riskhanteringsprocessen beskriver processen för hur riskhanteringen ska bedrivas, med start i etablering 

av projektets kontext som följs av riskbedömning och riskbehandling.  
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5.4 Företagsövergripande riskhantering 

De senaste åren har riskhantering blivit en viktig ledningsfråga för företag och organisationer. 

Behovet har varit att skapa en gemensam syn inom organisationen huruvida risker skall accepteras 

eller reduceras med hjälp av olika åtgärder. En sådan företagsövergripande riskhantering kan ske 

med hjälp av olika standards. En av dessa standards är den från COSO (2004) ”Enterprise Risk 

Management- an integrated framework”. Denna standard används av organisationer som riktlinje, 

föreskrifter och regler för att nå sina uppsatta mål. Standarden är främst riktad till företag med 

ekonomiska vinstmål och utgår från hur en ledning driver ett företag men strategierna går även 

tillämpa i andra organisationer där man skapar ett värde. Företagsövergripande riskhantering 

bygger på åtta förenade komponenter vilka presenteras nedan:  

 

Den interna miljön. Syftar till det arbetsklimat som finns inom organisationen och som avgör hur 

personerna i organisationen förhåller sig till risker. 

 

Formulerandet av mål. Mål med organisationens/ledningens arbete måste vara klargjorda för att 

kunna identifiera händelser som kan komma att påverka uppnåendet av målen. 

Företagsövergripande riskhantering bygger således på att det i organisationen finns en process för 

att sätta mål som kopplas till organisationens syfte. 

 

Identifiering av händelser. Potentiella interna och externa händelser som kan komma att påverka 

möjligheterna att uppnå organisationens mål behöver identifieras som risker och möjligheter.  

 

Riskbedömning. Risker behöver värderas utifrån dess sannolikhet och konsekvens för att skapa ett 

underlag till hur de bör hanteras. Riskerna bör bedömas innan och efter att de har hanterats. 

  

Riskåtgärder. Organisationen/ledningen beslutar om vilka åtgärder som skall vidtas för de 

identifierade riskerna. D.v.s. acceptera, undvika, reducera eller överföra risken. Åtgärderna 

anpassas efter organisationens risktolerans.  

 

Kontrollaktiviteter. Rutiner och riktlinjer för att följa upp att riskernas åtgärder genomförs reellt 

fastställs.  

 

Information och kommunikation. För att medarbetarna i organisationen ska ha möjlighet att utföra 

sina åtaganden krävs att relevant information identifieras, samla in och förmedlas inom relevant 

tidsram.  

 

Övervakning, uppföljning och utvärdering. Processen företagsövergripande riskhantering 

övervakas löpande genom ledningsaktiviteter som inkluderar uppföljning och separata 

utvärderingar.  

 

Dessa komponenter utgör grunden i Företagsövergripande riskhantering (COSO, 2004) men är inte 

en envägs seriellprocess, utan en process i flera riktningar där varje komponent kan komma att 

påverka varandra. Företagsövergripande riskhantering är således en löpande process som måste 

upprepas, ske iterativt och som bygger på att organisationen preciserat en uppsättning mål för 

verksamheten utifrån organisationens syfte och vision.  
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5.5 Hur beslut inträffar i organisationer 

James G March är professor i företagsekonomi och fokuserar i sin forskning på organisationer och på 

beslutsfattande inom organisationer (Stanford University, 2017). Han delar in organisationers 

beslutsfattande i tre delar och förklarar bland annat att beslut i organisationer ”inträffar” och inte ”görs”. 

1. Första delen baseras på visionen att beslut baseras på ett planerat rationellt val (March, 1991). 

Följande är identifierade problem som kan uppstå mellan aktörerna i organisationen: 

a. Osäkerheten kring framtidens konsekvenser;  

b. Riskpreferenser (risk preference) som kan påverka beslutet; och 

c. Tvetydighet kring framtidens riskpreferenser. 

2. Andra delen baseras på visionen att beslut drivs utifrån den specifika situationen och vad som 

är socialt accepterat efter organisationens normer och praxis, snarare än att det ska drivas av 

logiska kostnad-nytta-analyser. March föreslår att det kan behövas utvecklas nya regler för att 

beslut ska kunna tas på bästa sätt. 

3. Tredje delen baseras på visionen att visualisera resultaten av besluten som artefakter. 

Beslut i organisationer härstammar från ett lämplighetstänk mer än av konsekvent tänkande, och att 

processer för beslutsfattande förstås bättre i termer av andra konsekvenser än i utfall.  

5.6 Strategisk samhällsplanering och FAC-modellen 

Charlotta Fredriksson förklarar hur olika planeringsprocesser kan bli påverkade av viljan att vara 

effektiv samtidigt följa formella riktlinjer. Att en planeringsprocess är under tidspress och måste vara 

snabbt genomförd är inget ovanligt (Fredriksson, 2015). Tidspressen kan enligt Fredrikssons forskning 

leda till två olika angreppssätt att hantera planeringsprocessen. 

1. Acceptera att den snabba processen inte hinner inkludera tid för eftertanke och att nödvändiga 

utredningar görs; eller 

2. Söka reda på viktig information och ställningstaganden genom informell information och 

informella kontakter, detta eftersom det formella tillvägagångsättet anses vara för tidskrävande 

Fredriksson har tagit fram en processmodell som ska synliggöra den komplexa planerings- och 

beslutsprocessen från vision till handling (Fredriksson, 2015). Modellen har sitt ursprung från 

managementteorin som utvecklades under 1990-talet. Den utvecklades sedan vidare som en 

samverkansmodell av den engelska planeringsforskaren Pasty Healey som förde in modellen i 

samhällsplaneringen. Fredriksson har sedan vidare utvecklat processmodellen för att passa in i den 

svenska planeringsverkligheten.  

Fredrikssons vidareutvecklade processmodell går ut på att skapa tre skeden för strategisk planering – 

forum, arena och court. Dessa skeden representerar tre olika typer av mötesplatser med var sin funktion 

som till exempel projektgruppen för ett utvecklingsområde kan gå igenom. Modellens skeden och 

relationen mellan dem visas i Figur 4. 

● Forum (F) representerar den fria mötesplatsen där en öppen dialog mellan involverade parter 

har som uppgift att skapa en gemensam mental bild över projektets förutsättningar, möjligheter 

och hot.  
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● Arena (A) står för den organiserade mötesplatsen som använder sig av den agenda som skapats 

utifrån den gemensamma bilden av projektet. Uppgiften här att definiera parternas roller, vem 

som gör vad och att skapa strategier och planer för hur arbetsprocessen ska se ut, som alla 

deltagarna är överens om.  

● Court (C) representerar den formella mötesplatsen där beslutfattande sker genom formella 

beslutsprocesser. Detta skede lägger fokus på att koppla samman visioner och mål till 

genomförande, tex genom att formalisera samverkan i en gemensam avsiktsförklaring 

(Fredriksson, 2015). 

 

Figur 4. Forum-Arena-Court-modellen för att förstå var i processen man befinner sig (Fredriksson, 2015). 

 

Den beskrivna processmodell kallas FAC-modellen syftar till att tydliggöra att planering består av både 

långsiktiga och kortsiktiga aktiviteter och händelser som går in och ut ur varandra och som påverkar 

varandra och tar nya riktningar.  

Fredriksson menar att ett strategiskt angreppsätt betyder att kunna röra sig mellan forum-, arena- och 

courtskedena och att kunna utnyttja skedenas aktiviteter och beslut. Hon poängterar också att för att 

samverkan ska fungera, från målbild till genomförande, krävs det att parterna har samma bild av var i 

processen projektet befinner sig (Fredriksson, 2015).  

Sammanfattningsvis anser Fredriksson att det handlar om att allt fler frågor måste beaktas inom ramen 

för varje enskilt projekt och att frågorna ofta är svåra förutse, förstå och att få grepp om. Detta gör dem 

svårhanterliga. Fredriksson beskriver därför hur FAC-modellen kan användas som ett tankesverktyg i 

planeringsprojekt.  

“Det som är problematiskt är nämligen att även om planeringsprocessens handlingsramar och 

spelregler är uppenbara för en del av dem som är inblandade, är det inte nödvändigtvis så för alla. 
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Detta kan i sin tur innebära att aktörernas möjligheter till medverkan och inflytande begränsas, 

eller att planeringsarbetet blir ineffektivt genom att viktiga synpunkter lyfts in för sent eller inte 

alls.” (Fredriksson, 2015, p. 21)  

Anledningen till att Fredriksson ser modellen som ett nödvändigt verktyg i dagens samhällsplanering är 

den ökande komplexiteten av projekten. Även om projekt även tidigare ansetts kunna klassas som 

komplexa tyder mer och mer forskning på att dagens projekt verkligen visar en påtaglig komplexitet 

(Fredriksson, 2015). 

Denna tankemodell kan används som ett verktyg för att stödja samverkansprocessen mellan aktörerna i 

projektet. En av fördelarna med att i ett tidigt skede använda FAC-modellen är att effektiviteten av 

planeringsarbetet kan öka då utredningstiden i nästa skede förkortas och som minskar risken att behöva 

göra om. 

5.7 Identifierade luckor i en säkerhetsdriven stadsutveckling  

Dagens stadsmiljöer blir mer och mer komplexa i och med en snabb urbanisering där fler och fler 

människor söker sig till städerna där politiska, ekonomiska och kulturcentrum finns. Urbaniseringen 

bidrar till att städerna förtätas vilket medför en högre påfrestning på städerna för att uppfylla kraven att 

skydda invånarnas hälsa och trygghet. Samtidigt blir säkerhetsaspekterna i den byggda miljön mer 

komplexa i och med det ökande hot som finns mot stadsmiljöer (Coaffee, et al., 2016). Fysisk planering 

är vidare en av nyckelfaktorerna i riskhanteringen för att vara förberedd på det oundvikliga och minska 

sårbarheter (Coaffee, 2009). 

I stadbyggnadsprocessen arbetar man ofta i projekt. Faktorer som har en betydelse för hur framgångsrikt 

ett projekt blir har genom tiderna identifierats av flertalet författare. Bland annat har Morris och Hugh 

identifierat att: 

● Ett realistiskt mål 

● Konkurrens  

● Nöjda beställare 

● Ett definierat mål 

● Lönsamhet 

● Kontrollfunktion 

● Marknadens tillgänglighet 

● Implementeringsprocessen  

● Det uppnådda värdet av projektet 

är faktorer som påverkar om ett projekt är framgångsrikt (Munns & Bjeirmi, 1996).  

Handlingar som utförts för att skydda och planera åtgärder för de många trygghetsutmaningar som hotar 

städer och stadsområden, har under de senare åren kommit att kallas för urban resiliens. De utmaningar 

som urbana miljöer ställs inför är allt från naturkatastrofer som översvämningar, till klimatförändringar, 

kriminalitet och terrorism. I den meningen avser urban resiliens de utformningsalternativ och 

styrningsåtgärder som försöker förhindra eller minska den fysiska och sociala sårbarheten, för att i 

slutändan skydda liv, egendom och ekonomisk aktivitet (Coaffee & O´Hare, 2008). Planeringsfasen är 

identifierad som det mest kritiska skedet för att integrera aktiviteter för krishantering (Bosher, et al., 

2007). 
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Coaffee et al. (2008) beskriver att urban resiliens ofta ses som ett kollektivt ansvar som är mest effektivt 

när det involverar ett gemensamt ansvarigt nätverk av stadsbyggnadsförvaltning, offentliga aktörer och 

enskilda medborgare som tillsammans jobbar mot gemensamma mål med gemensamma strategier.  

HARMONISE var ett tre år långt säkerhetsforskningsprojekt finansierat av Europeiska Unionen. 

Huvudsyftet med projektet var att utveckla ett stärkande koncept att använda för att öka tryggheten, 

robustheten och hållbarheten i stadsinfrastruktur och utvecklingen av städer (HARMONISE, 2017). 

Projektet genomfördes i sex europeiska länder, där varje land har olika perspektiv på vad urban resiliens 

innebär, även om de alla ställs inför samma typ av hot och faror. Nedan presenteras några av de faktorer 

och kunskapsluckor som man i studiens helhet identifierat och anser vara viktiga att hantera när det 

gäller att i framtiden uppnå säkerhetsdriven resiliens i stadsmiljö.  

● Ett behov av att vara uppmärksam på långsiktig anpassning för en bredare och mer strategisk 

syn på reilienstänkande. 

● Det strategiska tänkandet är begränsat. Det är ofta brist på horisontell och vertikal integration 

mellan intressenter och offentliga aktörer ansvariga för resiliens i stadsmiljö. För att resiliens i 

modern statsmiljö ska vara framgångsrik är det nödvändigt att bättre förhållanden uppnås, 

mellan de som planerar, de som bygger, de som sköter och de som använder stadsmiljön. Bosher 

et al. (2007) pekar även på bristen av samverkan mellan myndigheter som är ansvariga för 

byggregler, planeringspolicyer och relevanta lagar. Detta anses leda till en förvärring av den 

redan bristande involveringen av aktörer i branschen.  

● Det finns en brist av ledarskap och politiskt stöd. Det har visat sig att ansvaret för en resilient 

stadsutveckling ofta läggs på den lokala nivån.  

● Det finns ett behov av att se till flera synvinklar i en transparent och deltagande process. Om 

resiliens i stadsmiljön ska ses som ett gemensamt ansvar behöver lämpliga ledningsmetoder tas 

fram för att få med lämpliga aktörer i rätt skeden i planeringsprocessen (Coaffee, et al., 2016). 

Bosher et al (2007) skriver att det har lagts som förslag att ge byggföretag skatteförmåner som 

incitament för att förebygga extrema händelser med resilient byggdesign. Det är även viktigt att 

nyckelintressenterna omprövar planeringen, designen och de tekniska lösningarna när man under 

förvaltningen ändrar typ av verksamhet i de befintliga byggnaderna. Detta så att man ser det som en 

möjlighet att anpassa byggnadens design efter de nya förutsättningarna. 

En av slutsatserna av Bosher et al (2007) är att det inte är möjligt att vara för normativ i sitt styrande 

över vilka lösningar som behövs eftersom förutsättningarna kommer förändras utifrån typ av hot 

som identifieras. Det finns ett behov att ha en metod för hur beslut ska tas i planeringsskedet som 

gynnar implementeringen av krishanteringslösningar (Bosher, et al., 2007). 
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6 Resultat  
Nedan följer sammanfattade svar från de 15 respondenter som intervjuats för projektet Arenastaden. 

Huvudfrågorna i intervjuerna står som rubrik nedan. Respondenterna står sorterade efter ungefärlig 

kronologisk ordning efter när de blev involverade i Arenastaden. En sammanfattning av respondenternas 

svar finns i slutet av varje frågas avsnitt. De frågor som i detta kapitel presenteras är:  

● 6.1 Kan du beskriva hur du är eller har varit involverad i Arenastaden? 

● 6.2 Var i stadsbyggnadsprocessen har du varit involverad? 

● 6.3 Har du varit med och diskuterat/tittat på/fattat beslut om utrymningsfrågor? Var/när i 

processen var detta? 

● 6.4 Kan du beskriva hur du tror att en utrymning av Arenastaden skulle fungera? 

● 6.5 Vet du om det finns någon ledande aktör eller person som tog ansvar för frågor gällande 

utrymning av området? Vem? 

● 6.6 Vem eller vilka tycker du borde ansvara över utrymningsfrågan (av stadsdelen)? 

● 6.7Tror du att denna aktör i dagsläget har tillräcklig kapacitet och förmåga att hantera risker 

kring utrymning? 

● 6.8 När i processen anser du att det hade det varit mest lämpligt att hantera utrymningsfrågan 

av området? 

● 6.9 Anser du nu i efterhand att du hade velat vara med mer eller mindre involverad i något skede 

för att kunna påverka frågor relaterat till riskhantering? 

● 6.10 Har antagonistiska hot diskuterats? 

 

6.1 Kan du beskriva hur du är eller har varit involverad i Arenastaden?  

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploateringsansvarig för Råsta Projektutveckling jobbade tidigare på Jernhusen med 

exploateringsfrågor där marken till Arenastaden var ett utvecklingsområde. Fabege och till viss 

del Peab uppvaktade Jernhusen under hösten 2005 för att intressera Jernhusen till att medverka 

till utvecklingen av området. Ett tillfälligt utvecklingsbolag Ny Nationalarena i Solna AB 

bildades under våren 2006 efter träffad principöverenskommelse tillsammans med 

representanter från Jernhusen, SvFF, Fabege, Peab och Solna stad. Senare bildades ett 

exploateringsbolag, Råsta Holding AB med dotterbolaget Råsta Projektutveckling. Här var 

personen ansvarig för utvecklingen av den nya stadsdelen och tog snart initiativet till 

blåljusgruppen tillsammans med en inhyrd konsult från WSP. Blåljusgruppen bildades för att 

utreda riskerna kopplade till den fördjupade översiktsplanen för att på så sätt visa Solna Stad att 

projektet Arenastaden skulle gå att genomföras.  

Polisen och brandkonsulter från Brandskyddslaget kontaktades även för att medverka i 

blåljusgruppen. Representant från Solna stad med inriktning mot trafik var också med. Senare 

tillkom även samordningsansvarig för säkerhet från Solna stad till blåljusgruppen.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Konsulten blev tillfrågad till att vara med i säkerhetsarbetet av Arenastaden genom en gammal 

kollega på Peab. Personen i fråga skulle arbeta mycket med arenan och säkerhetsfrågor kring 

den. Detta ledde till ett arbete i ett tidigt skede av Arenastaden då man gjorde en förstudie och 

då man arbetade med hur den fördjupade översiktsplanen skulle gestaltas. 
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Konsulten var med och skapade blåljusgruppen och genom exploatören på Råsta 

Projektutveckling förmedlade gruppens diskussioner till Solna stad. Exploatören beskrivs som 

kommunens förlängda arm i länken mellan projektet Arenastaden och kommunen.  

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet 

I samband med att arenaprojektet började 2005 kopplades polismyndigheten in i projektets 

blåljusgrupp. Den polis som fick uppdraget att delta i planeringen och bevaka 

polismyndighetens intressen hade då som huvudsyssla att planera och leda polisens insatser vid 

alla större idrottsevenemang i Stockholms län. Denne polis beskriver att han till följd av detta 

hade erfarenheter av att arbeta med och hantera stora folkmassor och kände flera av aktörerna 

runt gamla Råsunda.  

”Vi var på konsultbasis kan man säga. Vår medverkan var ju att bidra med våra erfarenheter 

av beteende och hur man förflyttar sig och vad man kan göra för att hantera stora folkmassor.” 

Personen lämnade år 2009 polismyndigheten och blev säkerhetschef för Svenska 

Fotbollsförbundet och fanns således vidare med i säkerhetsarbetet för arenan som operativt 

ansvarig vid landskamper i Friends arena. 

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Representant från räddningstjänsten satt som räddningstjänstens kontaktperson under 

planeringsskedet av Arenastaden. Denna person kom in som andra eller tredje representant från 

räddningstjänsten i projektet, och satt som de tidigare representanterna även med i 

blåljusgruppen. 

Han berättar att blåljusgruppen hade kontinuerliga möten där myndigheter och konsulterna i 

gruppen bland annat diskuterade flödesproblematiken i området. 

5. Jernhusens representant  

Representant från Jernhusen arbetade med den fördjupade översiktsplanen i bolaget Ny 

Nationalarena i Solna AB, där hon representerade Jernhusen. Hennes uppgift var att jobba med 

de övergripande frågorna samt för upphandling av olika konsultuppdrag. Detta gjordes med 

input från blåljusgruppen som främst hade fokus på arenan och hur arenans evenemang kunde 

påverka stadsdelen. Hon jobbade som de gemensamma fastighetsägarnas projektledare för att 

hålla ihop planarbetet och svara mot kommunen. Hon skulle se till att man hade rätt konsulter 

inne och att man fick det man beställde. 

Personen satt inte med i blåljusgruppen men satt med vid vissa workshops och diskussioner som 

handlade om flödet av människor genom staden. 

6. Projektledare Solna Stad 

Personen var utsedd till kommunens projektledare under tiden då detaljplanen upprättades och 

när man samtidigt projekterade allmän plats i Arenastaden. Själva arbetet utfördes av externa 

aktörer så som Råsta projektutveckling där staden var delägare. Hade som uppgift att bevaka 

och granska handlingarna för utformningen av allmänplats så att de stämde överens med stadens 

krav. Satt periodvis med i den blåljusgrupp som fanns tillsammans med Solna stads 

säkerhetschef.  

7. Planarkitekt Solna Stad 

Involverades som handläggare i projektet när den fördjupade översiktsplanen för området skulle 

tas fram och var vidare med och tog fram den första detaljplanen som omfattade arenan, Mall of 
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Scandinavia och de bostäder som finns i området. Under planeringsskedet var en arbetsuppgift 

att sammanställa och ansvara för att de utredningar som behövdes blev gjorda, samt att hålla i 

samråd och sammanställa samrådssynpunkter.   

8. BAU-arkitekter  

Blev inkopplade i projektet hösten 2005 då ett arbete med att ta fram två idéskisser på en 

planstruktur för det som idag är Arenastaden påbörjades. Efter skisserna ritade de vidare för att 

hitta en bra grund till den fördjupade översiktsplanen, då handlade det om de fysiska måtten 

med bland annat hus och vägar.  

I början ritades inte så mycket handel in i området då det av politiska skäl skulle värnas om 

Solna centrum. Det var från början kvartersstruktur med kontorsbebyggelse med viss handel i 

botten. Runt 2008 kom Rodamco med i projektet och i och med att de ägde Solna centrum 

lyckades man övertyga kommunen att Solna centrum skulle positioneras om till ett lokalt 

centrum och att ett regionalt/nationellt byggdes upp i Arenastaden. Blev därmed även ansvarig 

arkitekt för Mall of Scandinavia utöver torg och allmänna ytor kring arenan och 

handelsanläggningen samt gångbron mellan Solna station och Arenastaden. Har även varit med 

på många möten med blåljusgruppen under planeringsskedet.  

9. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Brand- och riskhanteringskonsulten, anställd på Brandskyddslaget, var med och dimensionerade 

Friends Arena med fokus på utrymningsdelen. Personen var även granskare till beräkningarna 

för Mall of Scandinavia, kvalitetsgranskare till personflödesanalyserna och satt med i 

blåljusgruppen. Konsulten såg sitt ansvar till att säkerställa utrymningen från arenan och att 

bidra till ett beslutsunderlag för kommunen. 

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Representant från räddningstjänsten satt som räddningstjänstens kontaktperson i projektets 

blåljusgrupp under byggnationsskedet då alla planer var fastslagna. Under denna tid var 

personen även kontaktperson till projekten Tele 2 arena, Slussen och lite grand för nya 

Karolinska. Under Arenastadens uppbyggande gjorde även Storstockholms Brandförsvar en stor 

omorganisation 2009 och det var under denna tid få personer som arbetade med 

förebyggandefrågor.  

Som kontaktperson för Arenastaden innebar det bland annat att besvara frågor från brand- och 

riskkonsulter som arbetar med att projektera de planerade byggnaderna i området. Han nämner 

att det på den tiden var brist på kollegor att diskutera problemen med samt att det var ont om tid 

att sätta sig in i projekten. 

11. Representanter från Länsstyrelsen  

Granskade den riskanalys som följde detaljplanen för bostäder och kontor i området. 

Huvudfrågan i den riskanalys var riskerna som det farligt gods som transporteras på järnvägen 

medförde på området. Representanterna har även varit med och granskat planer för tunnelbanan 

som ska ha en station vid Arenastaden, detaljplaner söder om området och många planer på 

andra sidan av järnvägen.  

12. Samordnare Peab  

Blev involverad i projektet när Friends arena höll på att byggas. Peab hade i uppdrag att bygga 

de flesta entreprenaderna i Arenastaden. Som samordnare innebar det att ansvara för 

samordning mellan Peabs olika entreprenörer samt att samordna kommunikationen med Solna 
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stad, räddningstjänst, polis, den stora fastighetsägaren Fabege och deras hyresgäster. Behovet av 

denna samordning ställdes på sin spets när arenan öppnades. Det handlade mycket om att väga 

intressen mot varandra och se till att man kunde genomföra saker på ett säkert sätt.  

13. Säkerhetschef Friends arena 

Säkerhetschefen på Friends arena började jobba med arenan 2013 och har nu ansvar över att 

arenan fungerar som den ska vid till exempel en utrymning under ett evenemang. Han blev 

tidigt involverad i olika samverkansgrupper. De två främsta kallas säkerhetschefsgruppen och 

en så kallad samverkansgrupp. Säkerhetschefer för olika organisationer och företag i 

Arenastaden är med i säkerhetschefsgruppen tillsammans med representanter från polis, 

räddningstjänst och säkerhetschefen för Solna stad. Samverkansgruppen beskrivs som ett forum 

där man diskuterar den generella tryggheten i Arenastaden och där Solna stad har ett stort 

deltagande. Det är också denna grupp som exploatörsansvarig för Råsta Projektutveckling först 

ansvarade för, men som i övergången till förvaltningsskedet togs över av Fabege eftersom detta 

företag äger de mesta av marken och fastigheterna i området.  

Han berättar att han själv är sammankallande för säkerhetschefsgruppen som han också var en 

av initiativtagarna till. Gruppen diskuterar rena säkerhetsfrågor som förs fram till kommunen 

via säkerhetschefen för Solna stad.  

14. Poliser förvaltningsskedet 

Representanterna arbetar som polisinsatschefer på alla de event som anordnas på Friends arena. 

Ansvarar då för att hantera tillståndsansökan, planera resurser, genomföra och följa upp eventet 

när det gäller ordningssäkerhet. De har också ett samverkansansvar med de parter som finns i 

Arenastaden, exempelvis AIK, Mall of Scandinavia och alla företag som flyttar in exempelvis 

Fabege, SEB, ICA och Siemens. Sker oftast genom kommunikation med säkerhetscheferna och 

de säkerhetsansvariga på de olika företagen. Sitter med i säkerhetsgruppen och i chefsgruppen 

för Arenastaden, ställningen där gör att de har en bra insyn och kan vara med och påverka 

förvaltningen.  

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Började arbeta i Solna stad i maj 2016 och kom således in i projektet efter att större delarna av 

Arenastaden planerats och byggts klart. Sitter nu med i den chefsgrupp som finns i Arenastaden, 

där diskussioner gällande säkerhet i förvaltningsskedet förs. Framför sedan vad som diskuteras 

till de i staden som arbetar med stadsplanering. Har även ett eget intresse i att dessa frågor och 

arbetar för att skapa ett tankesätt som inkluderar situationell prevention i framtida planarbeten.  
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6.2 Var i stadsbyggnadsprocessen har du varit involverad? 

Figuren nedan beskriver uppfattningen om när aktörerna har varit involverade i projektet Arenastaden.  
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6.3 Har du varit med och diskuterat/tittat på/fattat beslut om storskaliga 

utrymningsfrågor? Var/när i processen var detta? 

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören för Arenastaden har varit med och diskuterat frågor kopplade till utrymning, 

säkerhet och trygghet. Som projektchef för exploateringsfrågor i stadsdelen, var det han som tog 

kontakt med polismyndigheten och den som senare skulle bli säkerhetssamordnare för 

blåljusgruppen. I blåljusgruppen drev man säkerhet- och trygghetsfrågor där frågan om hur man 

får till ett fungerande personflöde genom stadsdelen, var en central fråga enligt exploatören. 

Personen kontaktade brand- och riskingenjörer på Brandskyddslaget under det tidigare skedet 

för att få en inledande riskanalys över Arenastaden, där framförallt risken runt transporter av 

farligt gods utreddes.  

Exploatören kände sig ha ansvar för att utrymningsfrågan togs om hand då han var ansvarig för 

exploateringen och agerade stadens förlängda arm i projektet, för att kunna säkerställa att 

Arenastaden skulle fungera på ett tryggt och säkert sätt. Personen är genom Råsta 

Projektutveckling ansvarig att ta fram det underlag som Solna stad kräver för att de ska kunna 

godkänna detaljplanen. Respondenten poängterar att mycket fokus låg på 

personflödesanalyserna för att få stadsdelen att fungera med till exempel tillräckligt breda gator. 

Exploatören har även fått föra diskussioner med SL för att bygga ut den intilliggande 

pendelstationen Solna station. Utmaningen i diskussionerna var främst att komma fram till hur 

utbyggnaden skulle finansieras. Efter några år träffades ett avtal om finansiellt samarbete mellan 

Råsta Projektutveckling, Jernhusen, Solna stad, trafikverket och SL. 

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Säkerhetssamordnaren från WSP var sammankallande för blåljusgruppen och var med och ledde 

frågor kring personflöden och utrymning, främst från arenan. Han nämner att simuleringarna 

från Brandskyddslaget låg till stor grund för diskussioner för hur flödena skulle se ut och hur 

mycket folk som skulle passera var.  

Blåljusgruppen tog fram åtgärder baserade på diskussioner utifrån Brandskyddslagets 

personflödessimuleringar. Man justerade planen efter räddningstjänstens och polisens 

synpunkter, främst utifrån deras möjligheter för insats men även för att identifiera trånga 

passager. 

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet  

Representanten blev som en av två ansvariga poliser under planeringsskedet involverad i 

utrymningsfrågor i ett tidigt skede. I samband med att man började diskutera hur driften av 

arenan skulle göras kunde representanten bidra med operativa erfarenheter kring hur man 

hanterar stora folkmassor. Det var främst i blåljusgruppen som frågorna kring utrymning och 

logistik diskuterades och det var en fråga som enligt representanten levde med under hela 

processen. Som polis var mycket fokus på att lösa frågan om hantering av supportergrupper i 

och kring arenan och tömning av själva arena.  Representanten var med och byggde upp en 

organisation som klarade av att slussa ut folk ur arenan. Han påpekar också att man var 

medveten om att frågorna kring utrymning var tvungna att lösas och att alla scenarier byggde på 

det.  

När representanten övergick från polisen till att vara säkerhetschef vid Svenska 

Fotbollsförbundet blev han även operativt ansvarig för landskamperna på Friends arena.  
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4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Räddningstjänstens representant från den förebyggande enheten var med och diskuterade 

utrymningsfrågor främst när det gällde de generella flödessimuleringar som Brandskyddslaget 

gjort. Från räddningstjänstens sida var man speciellt intresserad av att identifiera trånga 

passager för att hitta var det kan vara problematiskt att komma fram med utryckningsfordon.  

Respondenten nämner även att han hade synpunkter på att flödessimuleringarna var grundade på 

relativt enkla förhållanden då han upplevde att utgick från att det inträffat en brand och inte tog 

hänsyn till, till exempel slagsmål eller upplopp från arenans besökare.  

5. Jernhusens representant 

Jernhusens representant berättar att det gjorts förändringar i hur man arbetar med 

säkerhetsfrågor i fördjupade översikt- och detaljsplaneskedet från när man utvecklade 

Arenastaden till idag. Det var stort fokus på arenan och säkerhet handlade mycket om 

utrymningsfrågor.  

Personen var med och diskuterade utrymningsfrågor i detaljplaneskedet, om vilka vägar som 

besökarna från arenan skulle gå, var det blir trånga passager, vad som händer då och var folk 

skulle ta vägen. Jernhusens representant var tillsammans med blåljusgruppen på studiebesök på 

arenor runt om i Europa för att se hur dem hade planerats in i staden. Detta var viktigt 

framförallt eftersom länderna där dessa arenorna låg, ansågs ligga längre fram säkerhetsmässigt 

än Sverige säger respondenten.  

6. Projektledare Solna Stad  

Representanten förklarar att större delen av den planeringen av utrymning som han varit 

involverad i baserades på den riskutredning som gjorts och att de i princip följde vad som 

framgick ur den till punkt och pricka. Det var exempelvis gators bredd, vart cykelställ och 

parkeringsplatser fick vara belägna och vart skyltar fick vara placerade.  

Representanten anser att han hade all möjlighet att lägga sig i hur mycket som skulle göras 

eftersom det var han som bestämde.  

7. Planarkitekt Solna Stad  

Representanten har själv inte varit med och diskuterat frågor kring utrymning utan har i sitt 

arbete som handläggare i resonemang om flöden och kopplingar utgått från uppgifter man 

kommit fram till i exempelvis blåljusgruppen. I början av planeringsskedet deltog respondenten 

i ett par möten med den blåljusgrupp som bildats men kände inte att hon behövde bevaka de 

frågor som diskuterades där. Representanten har inte varit med och tittat på frågor kring 

storskalig utrymning.  

8. BAU-arkitekter   

Mall of Scandinavia är en relativt ovanlig byggnad och som ansvarig arkitekt för den och planen 

har representanten varit involverad och diskuterat utrymningsfrågor och strategier. Arkitekten 

har i sitt arbete delvist styrts av arenans flöden. Mallen är inte ritad för att folk från arenan ska 

utrymma genom den, men den är byggd för att tåla ganska stora flöden från arenan. I princip har 

man tillämpat en strategi där man använder gångstråken i mallen som en utrymningsväg och 

utrymningstrappor som en andra. Det har lett till att gångvägen till det fria blir längre än vid 

förenklad dimensionering. Brandskyddslaget spelade då en stor roll i att jobba med 

utrymningsstrategierna och det krävdes en lång diskussion med räddningstjänsten för att komma 

till en accepterad lösning. Från början var fastighetsägarna till mallen, Rodamco inte alls 
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intresserade av den sidan som vette ut mot arenan. Arkitekten fick förfäkta för dem att länken 

mellan dem skulle göra att de får in fler kunder i mallen, exempelvis kommer besökare till event 

i arenan vilja äta och dricka innan matcher. Representanten var också nere i Portugal 

tillsammans med Rodamcos ledning och besökte arenan i Porto där det också finns ett köpcenter 

direkt intill arenan. De fick träffa personer som drev den och fick reda på hur det fungerar där 

vilket gjorde dem tryggare att gå in i projektet.  

9. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Brand- och riskhanteringskonsulten var med och diskuterade utrymningsfrågor i blåljusgruppen. 

Gruppen användes för att samverka mellan de olika intressenterna polis, räddningstjänst, 

ambulans och arkitekter för att komma fram till hur man skulle bygga för att stadsdelen skulle 

fungera personflödesmässigt.  

Riskkonsulten uppfattade att blåljusgruppen bildades för att hantera personflödesproblematiken 

genom den nya stadsdelen och att detta var en central fråga i gruppen från dag 1 i projektet.  

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Räddningstjänstens representant från operativa enheten var med och diskuterade 

utrymningsfrågorna främst utifrån deras insatsmöjligheter. I blåljusgruppen tog personen upp att 

man från räddningstjänsten ville ha tillfartsvägar för möjlighet till insats från fyra håll. Man 

diskuterade också hur man kunde säkerställa räddningstjänstens framkomlighet till arenan om 

det samtidigt sker en utrymning därifrån.  

11. Representanter från Länsstyrelsen   

Respondenterna från länsstyrelsen i Stockholm tittar inte på utrymningsflöden när de 

handlägger planärenden. Frågor som rör utrymning och som behandlas av länsstyrelsen kan 

exempelvis vara riktning på utrymningsvägar och loftgångar om bebyggelse sker nära en 

riskkälla. Även krav på fasader till utrymningsvägar kan komma att ställas av länsstyrelsen. De 

kontrollerar också att räddningstjänstens framkomlighet kan säkras när det är en förutsättning 

för utrymningssäkerheten från bebyggelsen. Tillgång till eller antal utrymningsvägar är något 

som inte behandlas i länsstyrelsens arbete. Gällande Arenastaden har representanterna ej 

granskat detaljplanen för arenan och mallen men vad de vet har handläggarna för det ärendet ej 

haft några påpekande på utrymning, möjligtvis en rådgivande text men absolut inga beslut 

angående utrymning. 

12. Samordnare Peab 

De frågor som rört utrymning och varit aktuella för samordnaren på Peab som verkat under 

byggnations-/förvaltningsskedet har främst berört evenemang i Friends arena när den öppnade 

och flera byggnationer i området fortfarande pågick, bland annat av Mall of Scandinavia. Som 

samordnare företrädde representanten större delen av de byggen som genomfördes på området. 

Mycket av hennes arbete handlade om att se till att det plockades undan, låstes och täcktes över 

på arbetsplatserna. När det kommer upp till 65 000 besökare till arenan finns det såklart en viss 

risk att några tar sig in på arbetsplatserna och tillskansa sig saker som kan användas som vapen. 

Vid vissa entreprenader gjordes även arbete i gatan vilket medförde att stenar kom fram, man 

fick täcka över högar med presenning vid exempelvis högriskmatcher. 

”Tillfället gör tjuven, så vi täckte över så att dom här huliganerna inte ska se stenarna” 

13. Säkerhetschef Friends arena 

Säkerhetschefen för Friends arena är med och diskuterar säkerhet- och trygghetsfrågor genom 
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de olika samverkansgrupperna av aktörer i området. Han ansvarar främst över att arenan har en 

fungerande utrymningsplan om något skulle hända. Han betonar det delade ansvaret mellan 

säkerhetsansvariga i området att bidra till en fungerande samverkan och har en öppen dialog 

mellan varandra.  

14. Poliser förvaltningsskedet  

Polisrepresentanterna förklarar att utrymning är arenans/arrangörens ansvar utifrån ett tillstånd. 

Men att polisen vid svårare oordning kan upplösa den offentliga tillställningen och alltså besluta 

om evakuering, men att de inte vill komma dit. Under en tillställning sker en dialog i 

ledningshytten där bland annat både polis och arrangör och representant för arenan finns.  De 

menar att arrangörerna kan be polisen om råd men att de själva också tar ett mycket stort ansvar.  

Som ansvariga polisinsatschefer beskriver representanterna att det som märks av oftast är att det 

är flöden av människor som fungerar dåligt på en sån här liten yta. När 50 000 människor ska 

förflytta sig ut från arenan samtidigt påverkas flödena mycket av vart man väljer att ställa upp 

exempelvis staket och montrar. Detta är något som representanterna är med och påverkar.  

Beroende av vilket arrangemang och publikkategori som väntas finns olika risker att ta hänsyn 

till, vilket måste anpassas inför varje event något som kräver väldigt mycket av en arrangör, 

enligt representanterna. 

”Det är lite det som är utmaningen i arenaområdet som är lite märkligt byggt. Kan man säga. 

Man bygger en arena först, sen bygger man ett köpcentrum sen, så har man två olika 

flödesberäkningar evakuerings beräkningar, egentligen lite oberoende av varandra. Sen nu 

håller man på att sammanställer en stor flödesberäkning” 

När representanterna tänker på de risker som finns i området när de gäller utrymning tänker de 

polisiärt, vilket inkluderar terror och stora skadeutfall. Ett fokusområde som polisen har är 

Arenatorget som finns mellan Mall of Scandinavia och arenan. Där möts stora flöden vid en 

utrymningssituation och representanterna menar på att om det skulle inträffa något där skulle 

blir det problem. Det skulle även bli väldigt trångt ute på den gång bron som leder ned mot 

pendelstationen, Målbron. Poliserna beskriver att man i en utrymningssituation kommer vara 

väldigt beroende av en samverkan mellan de olika aktörerna, att det finns en plan för det men 

också att arenan aldrig behövt tömmas i skarpt läge. Så hur det fungerar i verkligheten är det 

inte helt säkra på.  

 

"Alltså vi är inte med och påverkar, men vi är med i forumet där det diskuteras, kan man väl 

säga. Det är ju Räddningstjänsten som äger det problemet lite mer än vad vi gör, det ligger på 

deras axlar. Men vi är med i diskussionerna men vi är inte dom som driver dem om man säger 

så" 

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad  

När den nuvarande säkerhetschefen anställdes var alla större byggnationer i Arenastaden 

färdigställda, han har således inte varit med och diskuterat eller fattat beslut kring 

utrymningsfrågor i planerings- och byggnationsskedet. Han uppmärksammade dock 

Arenastadens komplexitet när han blev anställd och har därför drivit frågan om en storskalig 

utrymning av Arenastaden framåt. De frågor som idag kommer upp gällande utrymning 

diskuteras bland annat i den samverkansgrupp, kallad säkerhetsgruppen som finns. 

Säkerhetschefen för Solna stad sitter med som stadens representant och för vidare det som 

diskuteras, till exempelvis stadens stadsplanering. Säkerhetschefen har själv inget mandat eller 
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budget att besluta om vad stadens ska göra men framför sina åsikter om vad han tycker till 

staden.  

Tabell 2. Sammanfattade svar på frågan om respondenten varit med och diskuterat risker kopplade till utrymning. 

Svar Aktör Kommentar 

Ja Exploatör Tog kontakt med polismyndigheten och grundade blåljusgruppen 

Ja Säkerhetskonsult Ledde frågor kring personflöden och utrymning 

Ja Polis/Säkerhetschef SvFF 
Genom blåljusgruppen, fokus på utrymning av arenan och 

hantering av supportergrupper 

Ja Räddningstjänst, förebyggande 
Genom blåljusgruppen, huvudfokus insatsmöjligheter även fört 

diskussioner kring scenariona bakom flödessimuleringarna 

Ja Jernhusen I detaljplaneskedet 

Ja Projektledare Solna stad Periodvis deltagit i blåljusgruppen 

Nej Planarkitekt Solna stad Tog del av information från blåljusgruppen 

Ja BAU-arkitekt 
Involverad som arkitekt, fört diskussioner med konsulter och 

räddningstjänst för att komma till accepterad lösning 

Ja Brand- riskhanteringskonsult 
Genom blåljusgruppen, utförde personflödessimuleringarna från 

arenan 

Ja Räddningstjänst, operativ Genom blåljusgruppen, fokus på insatsmöjligheter till arenan 

Nej Länsstyrelsen Tittar inte på personflöden 

Ja Samordnare Peab 
Genom samverkansgrupper då förvaltning och byggnation pågick i 

Arenastaden 

Ja Säkerhetchef Friends Arena Driver samverkansgrupper med aktörer i Arenastaden 

Ja Polis, förvaltning 
Genom Arenastadens samverkansgrupper, fokus på utrymning från 

ett ordningsperspektiv 

Ja Säkerhetschef, Solna stad Genom samverkansgrupperna 
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6.4 Kan du beskriva hur du tror att en utrymning av Arenastaden skulle 

fungera?  

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören svarar att när man öppnade Friends arena 2012 så var inte infrastrukturen klar, 

bilbron fanns inte och området var fortfarande en stor byggarbetsplats. Men det var viktigt att 

ändå öppna arenan eftersom man gjort investeringen och det var viktigt att tidigt kunde få igång 

verksamheten. Exploatören nämner att man fick in en del klagomål innan infrastrukturen och 

Mall of Scandinavia var klar, just eftersom det var svårt att ta sig fram när man fortfarande 

byggde på större delar av området.  

Men nu när allt är klart anser exploatören som själv har kontor i området  att det både vid event 

och till vardags fungerar väldigt bra.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Säkerhetskonsulten var med och utredde några worst case-scenarion där man bland annat hade 

en hotbild mot arenan och var tvungen att utrymma en fullsatt arena med ett nästan fullsatt 

hotell och Mall of Scandinavia. Detta skulle leda till att man var väldigt beroende av 

publikvärdar och säkerhetsvakter att dirigera människor iväg från arenan, norrut så att det inte 

blev ett för stort flöde mot Solna station i söder. Eftersom det vid en hotbild inte alltid märks för 

besökarna vad som har hänt tror respondenten att det är en utmaning att få folk att utrymma och 

att man därför är starkt beroende av organisatoriska åtgärder, som att ha vakter som kan hjälpa 

till med personflödena.  

Vid ett worst case-scenario blir det svårt att utrymma hela Arenastaden på ett smidigt sätt menar 

respondenten. 

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet 

Representanten tycker det är svårt att säga hur en utrymning av stadsdelen skulle se ut, men 

hoppas på att det planeringsarbete som är gjort fungerar i verkligheten.  

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Räddningstjänstens representant säger att han inte varit i Arenastaden sen det blivit färdigbyggt. 

Men det han kommer ihåg ifrån hur förutsättningarna var för utrymning, var att det förutsattes 

att många besökare skulle ta sig söderut till Solna station och att en del kanske skulle komma 

med buss. Detta skulle medföra hård belastning på vägnätet. Respondenten ser också 

problematiken med att även Mall of Scandinavia kanske har många besökare som måste 

utrymma samtidigt. Han tillägger dock att han är för dåligt insatt för att ha någon synpunkt på 

hur det fungerar idag. 

5. Jernhusens representant 

Jernhusens representant ser vid en utrymning av Arenastaden att det finns risk att personer 

kommer gena över järnvägsspåren för att nå pendelstationen. Respondenten tror att vid en 

paniksituation så kommer personer sprida ut sig i alla riktningar från arenan. När man planerade 

Arenastaden var scenarion som innefattar terrorhot inte lika aktuellt att diskutera som det är 

idag. 

Respondenten säger att vid stora fotbollsmatcher så jobbar man mycket på att ha personer ute 

som kan dirigera besökare i olika riktningar genom att informera om var de närmsta 
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tunnelbanestationer ligger. Hon nämner även att det under planeringsskedet diskuterades en del 

om hur man skulle hantera klackar vid högriskmatcher.  

6. Projektledare Solna Stad   

 Projektledaren för Solna stad kan inte beskriva hur han tror att en utrymning av stadsdelen 

skulle se ut, utan förklarar att de låtit polisen ta hand om det. 

7. Planarkitekt Solna Stad   

Representanten har svårt att beskriva hur en utrymning av stadsdelen skulle se ut och menar att 

det beror på om det är event i arenan och fullt i mallen. Vid ett terrorhot tror representanten att 

en utrymning ändå skulle vara kontrollerad på något sätt. Ett värre scenario tror planarkitekten 

är om det skulle vara en explosion på järnvägen till exempel, eller en olycka där giftig gas 

sprider ut sig. Att något händer på tågspåren som gör att det inte går att utrymma åt det hållet 

och att alla människor måste utrymma åt samma håll är scenarier som representanten ser 

problematiska ur utrymningssynpunkt.  

8. BAU-arkitekter    

Representanten tror att det finns gott om plats att ta få ut folk från området och kan inte se några 

se några problem idag. Han påpekar att det var vissa problem när arenan öppnande och 

infrastrukturen i området inte var klar. Men att det idag finns möjlighet för människor att sprida 

sig åt söder i två riktningar, över gångbron mot Kolonnvägssidan, en stor trupp upp längs 

Vintervägen, en stor trupp norrut längs Råsta strandväg. Egentligen vill man få dem att sprida 

sig åt norr, öst och väst mot stadsdelen. Där finns också många och stora kontorshus som också 

ska ut, de får gå upp mot gamla Råsunda, söderut mot Blåkulla.   

”Så kan jag inte se att det kan vara ett bekymmer med dom ytor som finns. Jag tror att det är en 

baggis” 

9. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Vid en storskalig utrymning av Arenastaden tror brandingenjören att det skulle bli väldigt 

stökigt. Han nämner att dagens kontorshus normalt sätt inte är gjorda för en totalutrymning. 

Man kan kontrollera de persontäta byggnaderna som Mall of Scandinavia och arenan enklare, 

men att kontorshusen kommer ta tid att utrymma.   

Respondenten resonerar kring att han tycker det är svårt att föreställa sig troliga scenarion där 

en utrymning av hela området skulle vara aktuellt. Vid ett bombhot tror han inte att hela 

området behöver utrymmas och vid en farlig godsolycka finns det andra åtgärder än utrymning. 

Vid en läcka på spåret kan det istället för utrymning vara mer lämpligt med inrymning för att 

undvika kontakt med giftig luft. Detta är åtgärder till olika scenarier man diskuterat i 

blåljusgruppen.  

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Räddningstjänstens representant från den operativa enheten säger att det har diskuterats en del 

om hur en storskalig utrymning av Arenastaden skulle gå till. Han menar att eftersom 

personflödet kommer dra sig söderut där kollektivtrafikhållplatser finns, så kommer det bli en 

utmaning att få folk att sprida ut sig i andra riktningar. Om det inträffar något som gör att 

besökarna måste utrymma norrut kommer detta bli en utmaning att lotsa folk dit eftersom det 

inte leder till en närliggande kollektivtrafikhållplats. 

11. Representanter från Länsstyrelsen 

En av representanterna från länsstyrelsen tror att det beror utav vad som utlöser 
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utrymningssituationen. Representanten tror att byggnaderna var för sig klarar av en 

utrymningssituation och kraven från BBR. Däremot är representanten väldigt osäker på om man 

skulle kunna hantera en olycka samtidigt som man har ett arrangemang i arenan, till exempel 

om man skulle behöva utrymma på grund av en farlig godsolycka på Ostkustbanan.  

”Då har man ju egentligen räknat fram även i riskanalysen att folk kommer att omkomma. Det 

är bara det att man har räknat fram att sannolikheten för att det ska hända är så låg. Så att jag 

tror inte man skulle kunna hantera det om det var en olycka och man skulle behöva utrymma 

arenan” 

Vidare förklarar representanten att det beror av vilken typ av olycka det är men att om det 

exempelvis en gasmolnsexplosion, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explotions) eller 

ett giftigt gasutsläpp så skulle det finnas omkomna i området, men att sannolikheten för detta 

enligt riskanalysen är mycket låg.  

12. Samordnare Peab  

Enligt samordnaren på Peab var området väldigt känsligt och lite av en flaskhals innan man fick 

till Målbron, som är bilbron vid hotellet som går över järnvägen. Men att det nu blivit bättre 

också med att folk lärt sig orientera sig området. Vidare förklarar hon att det såklart skulle bli 

kö, trångt och besvärligt men att det ändå skulle gå.  

13. Poliser förvaltningsskedet 

Utifrån vad representanterna hört så skulle det bli kaos, då uppsamlingsplatserna är för små för 

de antal anställda som finns om alla skulle behöva utrymma samtidigt. Skulle enskilda företag 

utrymma skulle det inte vara något problem men vid en totalutrymning av stadsdelen så tror de 

att det blir svårt. Vidare har de svårt att se att alla skulle evakuera men stanna kvar i området, 

det skulle i ett sådant fall bli ett initialt kaos men det skulle bli ganska få kvar i slutändan 

förutom de som är direkt drabbade av händelsen. Beroende av vilken typ av händelse så kan 

polisen vara med och hjälpa till med vissa delar. Vid en terrorhändelse kommer polisen se till att 

människor sprids för vinden, då vill man inte hålla kvar stora folksamlingar. 

14. Säkerhetschef Friends Arena 

Vid ett scenario där arenan har evenemang och Mall of Scandinavia är öppen och hela 

Arenastaden måste utrymmas, ser Friends arenas säkerhetschef tre typer av scenarier. Det kan 

vara hot mot arenan, terror eller olycka som inträffat. Inget av dessa scenarier menar 

säkerhetschefen är ett troligt scenario som skulle kräva att hela Arenastaden behöver utrymmas.  

Arenan har utsatts mot hot tidigare och detta är inget som respondenten ser påverka resten av 

Arenastaden. Vidare beskriver respondenten att det finns planer för om både arenan och Mall of 

Scandinavia måste utrymmas, men det är osannolikt att dessa ska behöva användas. 

På samma sätt menar han att om en olycka sker så är den oftast lokal, vilket betyder att endast 

delar av Arenastaden kan behöva utrymmas.  

Vid ett bedömt terrorhot är det polisen som bedömer om utrymning borde ske. I det fallet så är 

det polisen som beordrar folk att utrymma arenan, eller inrymning om hotet ligger utanför 

arenan. 

Det enda sättet dessa scenarier påverkar hela Arenastaden är i informationssyfte, då 

säkerhetscheferna i respektive företag eller organisation i området informerar varandra om det 

händer något hos dem. 
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15. Nuvarande Säkerhetschef Solna stad   

Säkerhetschefen i Solna stad föreställer sig att en utrymningssituation i Arenastaden skulle 

kunna vara kaosartad. Han beskriver tre scenarier, där drömscenariot är att det inte är så mycket 

folk i området vilket medför att en utrymning skulle flyta på ganska bra och att folk skulle 

försvinna åt alla möjliga håll.  

Ett troligt scenario menar han på är att det kommer gå ganska halvtrögt. Beroende på vad som 

hänt kommer folk dra sig åt olika håll. Det kommer bli väldigt tjockt ganska direkt nere på 

Solna station, en del kommer då gå vidare och gå upp den södra utgången och börja röra sig mot 

tunnelbanan och tvärbanan. Många människor kommer fortfarande med bil, så det kan stå ett 

antal tusen bilar nere i garaget som folk kanske inte kommer åt beroende på hur mycket man har 

spärrat av. Det kommer vara lite halvkaos på vägarna och det kommer ta lite tid innan det flyter 

på där.  

Det värsta scenariot, skulle kunna innebära att det korkar ihop fullständigt och att folk inte vet 

var dom ska ta vägen. Man har uppsamlingsplatser för varje byggnad men beroende av händelse 

kanske inte dessa går att använda. Kanske att pendeltågen inte heller rullar eller att det på något 

annat sätt korkar igen.  

  

Figur 3. Figur 4.  Sammanfattade citat från respondenterna på frågan hur de tror att en utrymning av Arenastaden 

skulle fungera. 
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6.5 Vet du om det finns någon ledande aktör eller person som tog ansvar för 

frågor gällande utrymning av området? Vem?  

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Eftersom exploatören hade uppgiften att ansvara för exploateringen av Arenastaden så ingick 

det att arbeta fram en fungerande detaljplan som skulle innefatta en arena och ett stort 

köpcentrum. Exploatören såg blåljusgruppen som dem som tog lite mer ansvar för 

utrymingsfrågorna under planeringen. Han nämner experterna från Brandskyddslaget som en 

viktig resurs som tog ansvar och gjorde bedömningar på personflödessimuleringarna.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Frågorna kring utrymning drogs av exploatören i Råsta Projektutveckling med hjälp av 

blåljusgruppen. Dem hade även kontakt med den lokala Solnapolisen som också var med i 

diskussionerna kring utrymningsfrågorna. Kommunen upplevdes inte aktiv i dessa frågorna 

utom genom räddningstjänsten som ingick i blåljusgruppen. Solna stads dåvarande 

säkerhetschef var med på ett par möten med blåljusgruppen, men säkerhetskonsulten upplevde 

inte att denne tog något uttalat ansvar utan det upplevdes istället tas genom räddningstjänsten. 

Däremot nämner respondenten att exploatören från Råsta Projektutveckling hade kontinuerliga 

möten med kommunen för att diskutera logistikfrågor som placering av busshållplatser och 

taxiplatser. 

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet  

I planeringsskedets blåljusgrupp förklarar representanten att han själv var mest inriktad på 

arenan och att den som tog ett övergripande ansvar för utrymningsfrågorna var 

säkerhetskonsulten som var sammankallande för blåljusgruppen. Representanten beskriver 

också att säkerhetschefen för AIK satt med och drev frågorna på ett liknande sett som han själv 

då även han har en polisiär bakgrund.  

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Representanten från räddningstjänsten upplevde det som ett problem att de inte hade någon 

motpart att diskutera frågan med. Han upplevde det som att Solna stad i planprocessen endast 

tagit hänsyn till de stora personflödena från arenan och inte direkt tagit hänsyn att även Mall of 

Scandinavia kan husera ett stort antal personer som måste tas med i beaktningen av det totala 

personflödet genom stadsdelen.  

5. Representant Jernhusen 

Representanten för Jernhusen säger att det fanns kravställare, dels från kommunen som ansvarig 

för de allmänna platserna men även fotbollsförbundets säkerhetsansvariga som ansvarade för 

säkerheten inne i arenan. Fotbollsförbundets säkerhetsansvariga var även intresserade av platsen 

utanför arenan då det är här som klackar riskerade att börja slåss med varandra och man ville ha 

möjligheten att spärra av vissa delar på grund av det.  

Utrymningsfrågan ser respondenten mest ha drivits ifrån arenans aktörer och hon uppfattade inte 

att det fanns en tydlig aktör som drog i dessa frågor när det gällde hela stadsdelen. Det nämndes 

även att länsstyrelsen har krav som dem ställer när de granskar detaljplanen men att det inte 

märktes när det gällde utrymningsfrågorna. 
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6. Projektledare Solna Stad  

Representanten beskriver att det var Råsta som var projektägare och tog det ansvaret när man 

planerade. Han tror inte att det var någon särskild person men att det var Råsta som var 

beställare i projektet.  

7. Planarkitekt Solna Stad  

Enligt representanten var det gruppen ledd av exploatören på Råsta som ansvarade över 

området, men att det även fanns en konsult. Säkerhetskonsulten som var sammankallande för 

blåljusgruppen jobbade med säkerhetsfrågor som rörde brand, risk och utrymning. 

8. BAU-arkitekter   

Arkitekten anser att det är svårt att svara på frågan om det var någon specifik som drev 

utrymningsfrågor, mer än att det diskuterades i blåljusgruppen. Men eftersom det var Råstas 

projekt så var det deras exploateringsansvariges roll att se till att frågorna togs vidare. 

Representanten understryker att mycket handlar om persondynamik i en sådan grupp och att det 

fanns en polis med som var mycket erfaren och resonerade väldigt mycket. Denne polis hade en 

betydande roll för hur man hanterade vissa frågor då han kunde bekräfta saker och komma med 

lösningar.   

9. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Brand- och riskingenjören från Brandskyddslaget kan inte säga om han upplevde att någon 

specifik aktör var mer drivande i att föra utrymningsfrågorna men han nämner att det var 

exploatören från Råsta Projektutveckling som vad uppdragsgivaren åt 

personflödessimuleringarna han utförde.  

Han nämner också att det var gemensamt i blåljusgruppen som man diskuterade dessa frågor 

men att det var besvärligt att veta vad som var målet med diskussionerna och simuleringarna 

eftersom man inte visste vem som skulle kunna ta ett kvalificerat beslut utifrån underlaget.  

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Representanten från räddningstjänstens operativa enhet säger att han kommer ihåg att Solnas 

dåvarande byggnadsinspektör var med under bygglovsmötena för Mall of Scandinavia och att 

han vid ett flertal gånger tagit upp punkten om att flödesberäkningarna måste lösas. Senare 

upplevde respondenten det som att Solna stad började inse att de själva var tvungna att ta tag i 

saken när ingen annan tog det.  

11. Representanter från Länsstyrelsen   

Länsstyrelsens representanter menar på att det inte har funnits någon som haft ett övergripande 

helhetsansvar för hur man ska lösa utrymningsfrågor i Arenastaden. Men att frågan har varit 

uppe som en direkt frågeställning tror de i vissa planer när man behöver utrymma till samma 

torg eller plats. 

Man hade i bygglovsskedet för Mall of Scandinavia lagt som krav från Solna stad att göra en 

utredning för hur personflödet skulle bli i praktiken, för att se hur besökarna till Mall of 

Scandinavia påverkar personflödet genom stadsdelen. 

12. Samordnare Peab 

Enligt representanten diskuterades frågorna väldigt mycket mellan räddningstjänst, polis, 

säkerhetschefen på arenan och Peab. Hon anser att hon själv var engagerad i frågan men att de 

var väldigt, väldigt engagerade och att hon inte känner till om det var någon specifik person som 

hade ett övergripande ansvar för utrymningsfrågorna.  
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13. Säkerhetschefen för Friends arena 

Säkerhetschefen för Friends arena nämner konsulterna från Brandskyddslaget och alla deras 

personflödessimuleringar och beräkningar de gjorde på utrymning över Arenastaden, med fokus 

på utrymning från arenan.  

14. Polisinsatschefer-  förvaltningsskedet  

Representanterna tycker att det är i säkerhetsgruppen man lyfter de frågorna där de själva sitter 

med. Vidare beskriver de att säkerhetschefen för Friends arena är den sammankallande och att 

han är en före detta brandman som är duktig och brinner för de frågorna.  

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna stad  

Enligt representanten finns ingen centralt ansvarig för utrymningsfrågor. Varje huvudkontor har 

sina egna säkerhetsansvariga, arenan har sin och Mall of Scandinavia har sin. De har alla sina 

egna utrymningsplaner, och ska endast en byggnad utrymma är det enligt representanten frid 

och fröjd. Problemet som säkerhetschefen ser det är om alla måste utrymma samtidigt, då 

kommer det bli fullt och den övergripande planen för utrymning saknas.  

 

 
Figur 5. Sammanfattande svar över frågan vem som tog ansvar för frågor gällande utrymning av Arenastaden. 
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6.6 Vem eller vilka tycker du borde ansvara över utrymningsfrågan (av 

stadsdelen)? 

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören menar att Solna stad i första hand är dem som är ansvariga över utrymningsfrågorna 

som rör ytorna utanför byggnaderna. Han tillägger att staden sen behöver input från exploatören 

och verksamheterna för att veta hur dessa verksamheter ska placeras i förhållande till varandra 

och så vidare, i detaljplanen.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Solna stad borde vara dem som är ansvarig för frågor kring utrymning av en stadsdel säger 

säkerhetskonsulten.  

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet   

Representanter menar att det skulle i så fall vara stadsbyggnadskontoret som planerar och ger 

klartecken för bygglov som borde ha ansvaret. Vidare är den kommunala instansen för sådana 

frågor räddningstjänsten.  

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Solna stad borde hanterat frågan i planprocessen menar räddningstjänstens representant från den 

förebyggande enheten. Han nämner dock att han inte minns om Solna stad hanterade 

flödesproblematiken när till exempel Mall of Scandinavia beslöts om att byggas. Men han menar 

att det borde varit analyserat och beskrivet i planprocessen i så fall. 

Respondenten tillägger att myndigheterna som räddningstjänst, polis och ambulans också borde 

ge tydliga inspel utifrån sina ansvarsområden till vad som gäller deras möjlighet till insats. 

5. Representant från Jernhusen 

Representanten från Jernhusen menar att Solna stad är dem som är ansvariga för de allmänna 

ytorna och för att godkänna detaljplanen, så de borde vara ansvariga för vilka regler som gäller 

för de allmänna ytorna. 

Hon tillägger dock att man i Sverige kanske inte är vana eller har speciellt mycket erfarenhet av 

dessa typer av utvecklingsprojekt där man vet hur utrymningsfrågan ska hanteras. Respondenten 

säger också att man nog inte vet på kommunen vem som har kompetens i att bedöma denna 

frågan.  

6. Projektledare Solna Stad 

Ansvaret tycker projektledaren är ett delat ansvar mellan polisen och räddningstjänsten med stöd 

av kommunen. Han anser inte att det är någons enskilda ansvar.  

7. Planarkitekt Solna Stad 

Planarkitektens uppfattning är att det är hos kommunen med stöd av brandförsvaret som det 

ansvaret ligger. Att det är frågor som behöver ses i en helhet i planarbetet där kommunen har 

planmonopol.  
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8. BAU-arkitekter 

I det här projektet tog vissa enskilda intressenter på sig ett visst ansvar, det anser representanten 

är okej så länge det finns en dialog mellan berörda myndigheter, man respekterar lagstiftning och 

de krav som finns från samhället. Representanten tror att de enskilda aktörerna ibland kan ställa 

tuffare frågor. Han anser att det fel att säga att samhället ska ta det ansvaret, att det är ett för 

enkelt svar. Han menar på att vi är samhället även de privata aktörerna, men också det finns två 

instanser som kan säga nej. Kommunen har planmonopol och länsstyrelsen kan stoppa en plan.  

9. Samordnare Peab 

Eftersom Peab får byggrätter är de köpta för att bygga någonting som redan är bestämt. 

Representanten anser att det är frågor som måste behandlas av stadsplanerare på kommunen, när 

de tittar på vilka byggrätter de ger måste de också titta på att de går att genomföra på ett säkert 

sätt när det handlar om såna här stora saker.  

10. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Representanten från Brandskyddslaget menar att Solna stad borde vara dem som ansvarar över 

utrymningsfrågan. Detta eftersom det är dem som har det övergripande perspektivet, om man 

lägger det på enskilda exploatörer som hanterar enskilda områden så har inte dem möjlighet att se 

helheten.  

Riskhanteringskonsulten tillägger att han tycker det är bra att man har en tanke kring hur 

utrymningen igenom en stadsdel ska ske även om det är komplicerat att komma fram till ett 

resultat. Men han menar att det bara är få stadsdelar där frågan skulle vara aktuell och han vet inte 

om han tycker att den alltid behöver drivas. 

11. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Räddningstjänstens representant anser att det är Solna stad som borde ha det ansvaret men att de 

ska ta hjälp av en tredje part eller av dem i räddningstjänsten. 

12. Representanter från Länsstyrelsen   

Eftersom det inte finns någon lagstiftning som ger någon ett uttalat ansvar tycker representanterna 

att i ett sådant här stort utvecklingsprojekt borde kommunen ha det som en fråga. Ett planansvar 

eftersom det är deras ansvar att området är lämpligt utifrån människors hälsa och säkerhet. Det är 

inte tydligt att det borde ligga på kommunen men representanterna anser att det borde ligga där.  

13. Säkerhetschefen för Friends arena 

I dagsläget driver säkerhetschefen själv utrymningsfrågan genom säkerhetschefsgruppen, att en 

personflödesutredning bör göras nu när alla verksamheter är igång. Respondenten anser också att 

det krävs samverkan för att personflödet ska fungera genom stadsdelen som det ser ut idag och 

det är därför de har säkerhetschefsgruppen och samverkansgruppen.  

Dock önskar säkerhetsgruppen att Solna stad ska ta ansvar för utsidan och göra 

personflödesutredningen så som stadsdelen ser ut idag. 

14. Polisinsatschefer- förvaltningsskedet 

Det enda poliserna ser är att man skulle kunna lägga ansvaret på är Solna stad, men att det är en 

mycket svår fråga och att respektive företag har ett ansvar för sin egna personal, arenan för sina 

besökare. Men om det ska vara någon så ser de ändå att det övergripande ansvaret borde ligga på 

staden eftersom det inte går att lägga på en enskild aktör.   
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15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Representanten tycker att det skulle behövas ett joint venture, ett samlat gemensamt ansvar. 

Staden har ansvaret att det är deras mark men det är inte stadens verksamheter. Verksamheterna 

måste ta ansvar för sig själva. Vidare menar säkerhetschefen är Arenastaden byggd för att få in så 

mycket verksamhet som möjligt. Han menar på att det är en väldigt trång stadsdel som inte är 

optimalt byggd för varken utrymning eller framkomlighet och att det i slutändan handlat om vem 

som ska betala för det. Där är hans egna åsikt att staden borde ta på sig det men att det framförallt 

politiken och kommunfullmäktige som fattar de besluten.  

 

 
Figur 6. Sammanfattande svar över frågan om vem som borde ha ansvar för utrymningsfrågan.  
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6.7 Tror du att denna aktör i dagsläget har tillräcklig kapacitet och förmåga att 

hantera risker kring utrymning? 

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören svarar inte riktigt på frågan men säger att det viktigaste är att kommunerna runt om 

i landet inser att det är en viktig fråga, och att det blivit allt viktigare med allt som händer i 

världen. Han nämner också att detta inte är en kompetens han anser att de behöver själva utan 

att dem måste få hjälp, precis som han säger att dem i Råsta Projektutveckling gjorde.  

Senare nämner han även länsstyrelsen som en viktig roll som tillsynsmyndighet. Vid frågan om 

länsstyrelsen hade någon kommentar kring deras arbete med personflödena i området så svarade 

exploatören att han uppfattade det som att länsstyrelsen var nöjda att de själva hade insett 

problematiken och hanterat det.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Respondenten tar upp att han tycker det var lite besvärligt att representanterna från polisen och 

framförallt räddningstjänsten byttes ut rätt mycket under projektet. Han nämnde att han 

uppfattade det som att räddningstjänstens representanter alla hade lite olika perspektiv på hur de 

såg på problemet. Någon gång hade dem en representant med en mer förebyggande bakgrund 

som sent byttes ut till en som hade mer operativ bakgrund. 

Säkerhetskonsulten tar även upp problematiken inom kommunen när kommunordförande blev 

åtalad för mutbrott så upplevdes det som att allt på kommunen låg stilla. Man upplevde då från 

blåljusgruppens sida att alla förslag man la fram godkändes utan problem och att man i princip 

aldrig fick ett nej. Trots problematiken på kommunen tror säkerhetskonsulten att det ändå 

berodde på att man gjorde ett bra jobb och att alla blåljusmyndigheter i gruppen gav förtroende.  

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet 

Den kunskapen finns hos en del räddningstjänster anser representanten. 

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Räddningstjänstens representant uppfattar det som räddningstjänstens uppgift att vara 

behjälpliga i dessa frågor och det var så han tyckte det gick till med projektet Arenastaden. Han 

menar här att räddningstjänsten ska hjälpa till med dem frågor som rör dem och deras möjlighet 

till insats. Respondenten anser att polisen har mer erfarenheter när det gäller att hantera 

folkflödena till och från arenan. Han funderar också på om det fanns någon representant från 

Solna stad som satt med i den omfattningen som kanske hade krävts.  

5. Jernhusens representant 

Representanten från Jernhusen tror att kommunerna i dagsläget har olika mycket erfarenhet att 

kunna hantera utrymningsfrågan. Enligt representantens erfarenheter är samverkan väldigt 

viktigt. Hon menar att när det händer något så är det viktigt att det finns en idé om parternas 

samverkan, vem som har ansvar över vad och att detta är med som en tanke i planeringsskedet. 

6. Projektledare Solna Stad 

Att hantera utrymningen har varit en process under utveckling sen det första evenemanget enligt 

representanten. Man skruvar och vrider på hur de olika evenemangen ska tas om hand. Det finns 

ingen självklarhet utan är en pågående process organisatoriskt både nu och historiskt.  
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7. Planarkitekt Solna Stad 

Brandförsvarsförbundet och samhällsplanerare borde ha den kunskapen tycker representanten.  

8. BAU-arkitekter 

Kommunen och länsstyrelsen behöver göra en samlad bedömning innan man godkänner en 

plan, sen kan de lagstiftningen och ser om något går emot den. Den kunskapen finns menar 

representanten. De kan inte bedöma varje enskild faktor utan är beroende av den information de 

får in av exempelvis blåljusmyndigheter och experter som de antingen anlitat eller som jobbar 

för dem som vill utveckla ett område.  

9. Brand- och riskhanteringsingenjör Brandskyddslaget 

Konsulten tror inte kommunerna i dagsläget har tillräckligt med resurser eller kunskap att 

hantera frågan om hur personflödet ska planeras i en stadsdel. Han tillägger även att han tycker 

det är svårt at se processen och han resonerar kring om det skulle vara så att man från nationellt 

håll måste sätta upp en princip för vad som gäller.  

Respondenten ser inga troliga scenarier som skulle resultera i att man måste utrymma en hel 

stadsdel och menar att det måste vara nära krig för att det skulle hända.  

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Representanten från räddningstjänsten anser inte att kommunen i dagsläget har tillräckligt med 

resurser för att bedöma att personflödessimuleringarna som gjorts är tillräckliga. Han menar att 

dem behöver ta hjälp av en tredje part eller av dem.   

11. Representanter från Länsstyrelsen  

Representanterna tror kanske inte att det finns folk på alla kommuners 

stadsplaneringsavdelningar som har kunskap att bedöma det. Men alla kommuner har tillgång 

till räddningstjänsten, vilka är duktiga på det, vilka det kan använda som sakkunniga eller 

remissinstans i utrymningsfrågor.  

12. Samordnare Peab 

Representanten förklarar att kommunen köper in konsulthjälp vid behov och att det inte är så 

vanligt att en kommun bygger en helt ny så komplex stadsdel som periodvis är så persontät som 

Arenastaden. Representanten tycker dock att man behöver fundera på hur kunniga kommunen är 

som kravställare, att det ofta är väldigt starka kommersiella intressen driver sådana processer.  

13. Säkerhetschefen Friends arena 

Det gick inte att tolka ett tydligt svar från respondenten, men han anser att det krävs ett 

gemensamt ansvar mellan aktörerna i Arenastaden för att hantera problem som dyker upp i 

förvaltningsskedet. 

14. Polisinsatschefer- förvaltningsskedet 

Representanterna arbetar inte med den delen av kommunen och har därför svårt att svara på 

frågan.  

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Om man har en bra säkerhetsfunktion mellan aktörerna som tittade på den situtionella 

preventionen, så skulle man troligtvis kunna hantera det anser säkerhetschefen.  
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Figur 7. Sammanfattade svar på frågan om aktören har tillräcklig med kapacitet och förmåga att hantera risken 

kopplad till utrymning. Sammanställs genom att koppla citat från respondenterna som angivit respektive aktör som 

ansvarig för att hantera risken. 
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6.8 När i processen anser du att det hade det varit mest lämpligt att hantera 

utrymningsfrågan av området?  

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören av Arenastaden anser att man från dag 1 ska börja diskutera utrymningsfrågan av 

området. Dag 1 innebär från och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Respondenten nämner dock att man i det här fallet, från exploatörernas sida, tänkte på det redan 

långt tidigare i samband med utredningarna kring om Råsunda skulle byggas om.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Säkerhetskonsulten säger att man borde börja hantera utrymningsfrågorna i ett ganska tidigt 

skede. Detta eftersom det är en fråga som avgör hur gestaltningen av stadsdelen ska se ut, när 

det till exempel gäller ramper, utrymningsvägar och gatubredd.  

Problemet med Arenastaden var kanske att man i det tidiga skeden hade mest fokus på arenan, 

eftersom man inte visste vad planerna för köpcentrumet skulle landa i.  

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet 

Utrymningsfrågan har och behövde leva under hela processen från när vi började diskutera 

driften av arenan. 

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Respondenten har lite svårt att svara på frågan för han tror att det redan fanns ett program 

framtaget när han kom in i projektet. Han uppfattade det som att man tagit hänsyn till 

utrymningsfrågorna i programskedet. Han tillägger också att det var svårt att helt ta hänsyn till 

utrymningsfrågan i programskedet eftersom förutsättningarna inte var helt satta. Han minns till 

exempel inte att det var tänkt att ha ett så stort köpcentrum då, som det till slut blev. 

5. Representant Jernhusen 

Representanten från Jernhusen säger att utrymningsfrågan borde hanteras i detaljplaneskedet, 

för att man ska kunna se helheten och hur personflödena kan kunna gå igenom hela stadsdelen. 

6. Projektledare Solna Stad 

Det måste vara en pågående process redan i detaljplanen, från start och sen pågå hela tiden så 

länge verksamheterna finns där. 

”Jag tyckte ju efter, att vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på om man ska vara ärlig. Beslutet 

att bygga nya Friends arena togs tillsammans även sen med Mall of Scandinavia” 

7. Planarkitekt Solna Stad 

Planarkitekten tycker att det vore bra om man kunde göra en övergripande analys när man 

planerar en sån här stor anläggning. En sådan borde man ha som grund i detaljplanearbetet. Hela 

Arenastaden var nu en detaljplan och då hade det varit ganska naturligt att man tittat på det då. 

Normalt sätt så gör man inte sådana stora detaljplaner utan man tittar på en bit i taget, då 

behöver man titta på det i en helhet. 

8. BAU-arkitekter 

Representanten anser att det är en fråga som måste behandlas från starten av processen. 

9. Brand- och riskhanteringskonsult Brandskyddslaget 

Det uppfattades som att riskhanteringskonsulten tyckte det var lämpligt att utrymningsfrågan 
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diskuterades så tidigt som den gjorde i planeringen av Arenastaden. Från att man börjar planera 

var arenan ska ligga och att det skulle kunna vara 50 000 besökare där. 

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Räddningstjänstens representant säger att det borde varit tydligt från början hur man skulle 

hantera utrymningsfrågan. Han menar att i och med att man började planera för arenan och fick 

den godkänd med olika personflödessimuleringar som underlag, så borde man på samma sätt ha 

analyserat hur personflödena påverkas när man bestämmer sig för att bygga ett stort köpcentrum 

intill arenan. 

11. Representanter från Länsstyrelsen   

Det är en fråga som bör hanteras i programmet, på ett liknande sätt som man har 

dagvattenpolicy att man ska kunna hantera sitt vatten inom planen utan att ställa till det för 

något annat område i kommunerna. På ett liknande sätt tycker representanterna att man inom 

programmet skulle kunna på ett övergripande sätt se till att lösa utrymningsfrågan. Eftersom 

man redan i programmet vet att man tänker sig mycket människor i många olika planer så skulle 

man i respektive detaljplan kunna visa hur frågan ska lösas, på samma sätt som man gör med 

dagvattnet. Programmet är antagligen det bästa verktyget att lösa frågan i, översiktsplanen är för 

stor och detaljplanen är lite för sen.   

12. Samordnare Peab 

Frågor kring utrymning kan alltid hanteras ur ett driftperspektiv menar representanten. Men 

innan man ens börjar så måste man fundera på om och hur det är möjligt att placera byggnader 

och vägar. När man tittar på vilka byggrätter man ska ha så måste man se till att det går att 

genomföra på ett säkert sätt. Hon tror att man gjorde det i Arenastaden men att infrastrukturen 

inte riktigt taktade med verksamheterna. Målbron kom till exempel dit efter att arenan öppnat. 

13. Säkerhetschefen för Friends Arena 

Säkerhetschefen för Friends Arena anser att när det gäller utredningen för hur personflödet 

skulle se ut idag med alla verksamheter igång, så skulle det lämpligast göras när all infrastruktur 

i området är på plats. Han menar att det inte byggs mer i området och när man vet alla 

förutsättningar så borde någon ha beställt en utrymningsutredning med flödesberäkningar.  

14. Polisinsatschefer- förvaltningsskedet 

Representanterna känner sig inte tillräckligt insatta i processen för att svara på den frågan, men 

anser att eftersom det är ett område som förändras hela tiden så måste det vara en levande del. 

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Utrymningsfrågan bör naturligtvis hanteras så tidigt som möjligt enligt Säkerhetschefen i Solna 

Stad, i början av planeringsstadiet. Det bör vara av stadsplanerare i detaljplanestadiet innan man 

spikar någonting men när det börjar kristallisera sig i olika typer av verksamheter.  



 

   

 

 

 

   

 

 

72 

 

Figur 8. Sammanställda citat på frågan när i processen respondenten anser att utrymningsfrågan ska hanteras. 
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6.9 Anser du nu i efterhand att du hade velat vara med mer eller mindre 

involverad i något skede för att kunna påverka frågor relaterat till 

riskhantering? 

 

= Nöjda med sin delaktighet utifrån sin egen roll 

= Nöjda med vad de gjort men hade gärna varit med mer om de haft möjligheten 

 

 
 

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Exploatören tycker det är svårt att svara på denna fråga men känner sig nöjd med 

resultatet och att de insåg att de var tvungna att hantera personflödesfrågan tidigt i 

projektet.  

 

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Säkerhetskonsulten blev drabbad av en allvarlig sjukdom och fick därför avsluta sitt 

engagerade arbete med projektet. Han säger dock att han trots att han var sjuk 

fortsatte vara engagerad i arbetet genom stöttning av sin efterträdare.  

 

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska 

Fotbollsförbundet   

Representanten uppfattas ha varit väl med i processen och upplevs vara nöjd med hur 

mycket han varit involverad.  

 

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Eftersom representanten från räddningstjänsten bytte tjänst mitt i projektet så kändes 

inte denna fråga så jättegivande att ställa. 

Men respondenten nämner att han upplevde att han genom räddningstjänsten inte 

riktigt i mål med utrymningsfrågan och att det var otydliga krav från myndigheten 

eftersom man inte fick till kraven om att ha fyra insatsvägar till exempel.  

 

5. Jernhusens representant 

Representanten från Jernhusen anser att hon varit lagom involverad utifrån sin 

position som projektledare för de gemensamma fastighetsägarna. 

 

6. Projektledare Solna Stad 

Representanten anser att han varit alldeles lagom involverad. 

 

7. Planarkitekt Solna Stad 

Det finns ingenting som representanten direkt kan säga att hon skulle velat vara mer 

involverad i, men påpekar också att det var längesen.  

 

8. BAU-arkitekter 

Angående risker anser representanten att han varit med i mycket diskussioner. De 

delar han gärna hade varit med och påverkat mer är vissa saker som blev som de blev 

på grund av vissa affärsuppgörelser eller affärsupplägg. Vissa kvalitéer i Arenastaden 

menar han gick förlorade på grund av att man inte kom överens i affärer och 

aktörerna gjorde sina egna grejer. Det finns vissa hus som är mycket större än vad de 
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borde ha varit för att hålla ihop en helhetsbild exempelvis. Vidare tycker 

representanten att det är en hel del som är lite väl snålt investerat på grund av att man 

inte kommit överens om vem som betalar. Delvis var det Lehmen-krisen som kom att 

påverka projektet. 

Exempelvis hade arenans ursprungliga budget inget däck, krage runt om. Där tycker 

representanten att man har ett tveksamt upplägg, hur kan man föreställa sig ett projekt 

som är beroende av en infrastruktur utan att ha den. Det är något han tycker är 

problematiskt och svårt att förstå. 

 

9. Brand- och riskhanteringskonsult, Brandskyddslaget 

Konsulten anser att han varit med i rätt skede, att det var bra att han var med tidigt då 

han hade chans att påverka. Han nämner också att det var väldigt nytt och 

bedömningssvårt eftersom det inte fanns några färdiga riktlinjer att gå efter. 

 

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Representanten från räddningstjänsten svarar att han hade kunnat lägga ner hur 

mycket tid som helst men att det ligger på byggherren och konsulten eller kommunen 

att ta fram de riskanalyser som krävs.   

 

11. Representanter från Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens uppdrag ligger inom relativt fasta ramar där en del är att vara 

rådgivande till kommunen. Representanterna menar att de kanske hade jobbat 

annorlunda idag, i jämförelse med för ett par år sedan och att det är en normal 

utveckling. 

 

12. Samordnare Peab 

Utifrån de intressen som samordnaren på Peab representerar anser hon att hon varit 

utmärkt med i processen. Hon betonar också att de personer i säkerhetsgruppen som 

de samverkade med var väldigt lämpade personer så som säkerhetschefen på Friends, 

representanter från polis och räddningstjänst. Det gjorde att det blev ett väldigt 

konstruktivt och bra samarbete. 

 

13. Säkerhetschefen för Friends Arena 

Säkerhetschefen för Friends Arena hade gärna varit mer involverad i hela 

stadsbyggnadsprocessen. 

 

14. Polisinsatschefer- förvaltningsskedet 

Eftersom representanterna har arbetat två år på sina tjänster har de dragit nytta av de 

som föregångarna till dem gjorde. De anser att föregångarna gjort ett mycket bra jobb 

med att bygga upp den goda samverkan som idag finns. De tror också polisen har 

varit med väldigt bra med i processen från dag ett eftersom polisen var en väl 

involverad aktör på den arenan man då hade i Stockholm, Råsunda.  

 

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Den nuvarande säkerhetschefen anställdes när området i stort sett var färdigt, men ser 

gärna att han är med i framtida detaljplaneprocesser. 
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6.10 Har antagonistiska hot diskuterats?  

1. Exploatör Råsta Projektutveckling 

Antagonistiska hot har diskuterats under projektets utveckling, men han kommer inte ihåg vilka 

scenarion man utgick ifrån. Som exempel så hade man från början en kulvert som skulle gå från 

sjön, under arenan. Men när man insåg att det var för riskabelt och känsligt för sabotage så 

valde man att leda om kulverten runt arenan så att ingen skulle kunna placera till exempel 

sprängmedel rätt under arenan.  

Man ville inte heller ha det som på Tele 2 Arena, där man har restauranger och parkering under 

arenan. Man ansåg att detta var för riskabelt på Friends arena. 

Besluten bakom dessa åtgärder är inget som exploatören tror är samlat i en riskanalys utan det 

har mer kommit fram utifrån resonemang och diskussioner i blåljusgruppen och i samråd med 

Solna stad. Exploatören tillägger också att det var svårt att ifrågasätta dessa resonemang om risk 

för sabotage och liknande, och han upplevde inte att det den ekonomiska pressen försvårade 

säkerhetsarbetet.  

Respondenten menar att man flera gånger förlitade sig på blåljusgruppen när man skulle komma 

fram till olika åtgärder, just eftersom den bestod av specialister. Framförallt säkerhetskonsulten 

som var sammankallande i blåljusgruppen var en stor tillgång med lång erfarenhet och även 

representanten från polisen som senare blev säkerhetschef för Svenska Fotbollsförbundet.  

2. Säkerhetskonsult som var sammankallande för blåljusgruppen 

Man diskuterade antagonistiska hot och sammanställde bland annat dem genom en rapport som 

kallades Kriminella Handlingar som är en sekretessbelagd handling utförd med hjälp av SÄPO. 

Den utgår från hot som ställs mot arenan och den tar bland annat upp känsliga punkter i arenans 

konstruktion.  

3. Representant från Polisen-planeringsskede senare säkerhetschef Svenska Fotbollsförbundet 

Antagonistiska hot är scenarier man diskuterat i Arenastaden. Bombhot är något som levt med 

sedan 80-talet, och även terror i form av nazisterna har funnits med sen 80-talet då de svenska 

nazisterna var aktiva med demonstrationer och hot. Det gjordes en hot- och riskbedömning av 

arenan.  

4. Räddningstjänstens representant, förebyggande enheten 

Respondenten kommer ihåg att antagonistiska hot diskuterades men minns inte om det landade i 

något konkret. Han nämner att det var svårt att värdera de riskerna med en konsekvens och 

sannolikhet. Man förutsatte inte att det skulle inträffa på den tiden representanten från 

räddningstjänsten jobbade med planfrågor.  

5. Jernhusens representant 

Man diskuterade inte antagonistiska hot på samma sätt som man gör idag menar respondenten, 

jämfört med på den tiden hon själv arbetade med planeringen av Arenastaden.  

6. Projektledare Solna stad 

Som representanten minns det tyckte polisen att det var väldigt intressant med dessa frågor. 

Men man bestämde sig för att fokusera på riskfrågor med farligt gods som dimensionerande. 

Man ansåg att en sådan utrymningssituation skulle kunna tillämpas även för andra typer av 

scenarier.  
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7. Planarkitekt Solna stad 

Antagonistiska hot är något representanten vet har diskuterats men hon har själv inte varit med i 

de diskussionerna. 

8. BAU-arkitekter 

Representanten som ritat mallen och stora delar av planen har varit med och diskuterat sådana 

typer av hot redan i ritningsstadiet. Det var exempelvis ett "big no no" att ha ett garage under 

arenan till exempel, det innebär en outnyttjad yta eftersom man vid högriskmatcher i liknande 

arenor alltid måste stänga igen garaget. I början pratade man även om att överdäcka järnvägen 

och ställa arenan där uppe. Men det var för stora risker för att bygga så. Nu i efterhand när man 

vet att man måste beställa två år i förväg för att få bygga över järnvägar så hade kostnaden för 

det blivit dyrt och orimligt komplicerat. Det hade fördröjt hela projektet och i det här fallet hade 

man bråttom med att bygga arenan.  

9. Brand- och riskhanteringskonsult Brandskyddslaget 

Antagonistiska hot har diskuterats och har bland annat sammanställts i en hemlig, 

säkerhetsklassad analys. 

10. Räddningstjänstens representant, operativa enheten 

Representanten minns inte riktigt i detalj men kommer ihåg att terrorhot diskuterades och att 

han tror att terrorscenarion implementerades i flödesanalyserna genom att alla utgångar inte 

kunde användas.  

11. Representanter från Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen tittar inte på antagonistiska hot i sitt granskningsarbete, eftersom det inte riktigt 

räknas som en olycka enligt representanterna. Vid vissa fall har det dock påpekats utifrån att de 

också ska bevaka andra statliga myndigheters intresse, exempelvis försvarsmakten kan ha 

åsikter om det. Representanterna tror inte det varit uppe som en fråga i Arenastadens 

planprocess. Någonting som förändrats hos länsstyrelsen är att inställningen till samhällsrisk 

skärpts. Det är något de tycker är mycket viktigt att granska särskilt i persontätaområden.   

12. Samordnare Peab 

Det är någonting man diskuterat enligt representanten, sådana risker finns alltid. Utifrån 

representantens intressen var det främst vad man kan råka ut för under byggnationen som 

behandlades. 

13. Säkerhetschefen för Friends arena 

Detta är jätteaktuellt eftersom en arena med mycket folk är ett prioriterat mål, anser 

säkerhetschefen. Han säger också att han har mycket kontakt med säkerhetspolisen och 

arenabefälet och deras fokus på säkerhet drivs dels från att driftägarna AEG är amerikaner och 

har sin säkerhetsorganisation.  

Scenarion man diskuterar och jobbar efter är dödligt våld med hjälp av vapen eller genom 

fordon, även scenarion där någon har sprängmedel på sig. Detta diskuterar man framförallt 

internt inom organisationen för Friends Arena. Han nämner att hotbilden för Mall of 

Scandinavia är lite annorlunda, de har till exempel en källarparkering under sin byggnad som är 

en potentiell risk för någon som vill placera sprängmedel för att förstöra byggnaden.  

Säkerhetschefen för Friends tillägger att de har till skillnad från köpcentret även möjlighet att 

kontrollera sina besökare vid ingången. Hos Mall of Scandinavia blir det i stället viktigare med 

utbildningar i avvikande beteende för deras vakter.  
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14. Polisinsatschefer- förvaltningsskedet 

Detta är en fråga som är väldigt levande i Arenastaden, framförallt när det gäller arenan och de 

arrangörer som har evenemang i arenan. I det polisiära arbetet tänker de alltid terror och stora 

skadeutfall. De menar att det är självklart att det kan bli en storskalig evakuering även om inget 

brott har begåtts men att det också kan bli en evakuering som polisen styr vid exempelvis ett 

terrorattentat. De poängterar att det inte är dem vanligaste händelserna, men att dem är de 

största och mest komplicerade. Frågan kring antagonistiska hot diskuteras också med jämna 

mellanrum i säkerhetsgruppen där man nu exempelvis pratar om olika typer av 

fordonsbegränsningar. Det är ett sådant scenario med bilar som de ser som mest troligt att 

inträffa. Men också en ensamt agerande aktör som har någon form av sprängmedel på sig eller 

en motiverad gärningsman som kommer in med vapen ser representanterna som troliga 

scenarier. De har även haft en övning tillsammans med arenan om hur de ska agera i en sådan 

situation. I en sådan övning blir det väldigt tydligt vem som har vilket ansvar och hur en 

samverkan där information kan delges fungerar. Arrangören går in och hanterar sin del med 

ordningsvakter, vilka vägar att ta sig ut, hur öppnar vi, hur får vi ut publiken och polisen går in 

och tänker brott. Hur de ska hindra, hur får de dit sina våra resurser, hur leder de dem till 

misstänkt gärningsman. I en sådan övning blir det väldigt tydligt att alla tar och behöver ta sitt 

ansvar. De olika aktörerna jobbar i sina egna bubblor med en samverkan där i mellan.  

I arenan finns också en ledningshytt där insatscheferna sitter under eventen. Från ledningshytten 

har de uppsikt över hela arenan och kragen runt om med hjälp av det kamerasystem som arenan 

har. Ledningshytten är även en viktig del i samverkan, där sitter utöver representanterna, 

säkerhetschefen, personer från arenan, ansvariga för eventet. Vid vissa riskmatcher bygger man 

även ut med ledningsambulans. Vid större händelser så har även polisen en inre strategisk stab 

inne stan med operativa ledningsplatser där man ser till att de funktioner man behöver finns. Det 

polisens arbete helt bygger på är att vi har en terrorhots nivå 3 i Sverige. Det är på den de 

bygger sitt arbete och mentala förberedelse på.  

Vid ett event i Friends arena brukar det finnas runt 20 poliser på plats. Dessa 20 personer är 

nyckelpersoner när en eventuell större händelse inträffar. Det som är bra i Stockholm är att det 

finns mycket poliser nära att använda om en större händelse inträffar. Polisen jobbar också 

mycket med att vara mentalt förberedda, innan genomförandet av ett event hjälp med att sätta 

sig in i de tankebanorna. 

”Om man börjar ladda mentalt att vara med, då klarar man otroligt mycket” 

15. Nuvarande Säkerhetschef Solna Stad 

Representanten vet ej om antagonistiska hot har diskuterats i planeringsskedet. I den inledande 

riskanalysen verkar det inte som att terror var huvudfokus i området, utan det var en olycka på 

järnvägen eller en större brand.  

I dagens säkerhetsgrupp diskuteras däremot dessa frågor. Efter de senaste händelserna i 

England, Frankrike och speciellt efter Drottninggatan så har frågan lyfts ännu mer i gruppen, 

speciellt av säkerhetsansvariga för Friends arena och Mall of Scandinavia. Mall of Scandinavia 

ägs av ett franskt företag som är mycket säkerhetsmedvetna då de varit utsatta för mycket mer. 

Säkerhetschefen för mallen skickas iväg på olika antiterrorutbildningar och hon håller succesivt 

på att införa rutiner bland butikerna om hur de ska agera när något händer. Medvetenheten ökar 

mer och mer både bland butikspersonal och ordningsvakter. 
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Tabell 3. Sammanfattade svar på frågan om antagonistiska hot har diskuterats. 

Svar Aktör Kommentar 

Ja 1. Exploatör Kommer inte ihåg scenarierna men förlitade sig på 

blåljusgruppen när man kom fram till åtgärder 

Ja 2. Säkerhetskonsult Sammanställde en rapport över Kriminella Handlingar på 

arenan tillsammans med SÄPO där flera scenarion ingick 

Ja 3. Polis/Säkerhetschef SvFF Bombhot och terrorhot diskuterades och en hot- och 

riskbedömning gjordes på arenan 

Ja 4. Räddningstjänst, förebyggande Kommer inte ihåg scenariona, men minns att det var svårt 

att värdera sannolikhet och konsekvenserna 

Nja 5. Jernhusen Det diskuterades inte lika mycket då, som det görs idag 

Ja 6. Projektledare Solna Stad Polisen drev dessa frågor, men man dimensionerade efter 

farligt godsolyckor 

Ja 7. Planarkitekt Solna Stad Har inte varit delaktig 

Ja 8. BAU-arkitekt Har varit med och diskuterat olika alternativ utifrån 

antagonistiska hot 

Ja 9. Brand- och riskhanteringskonsult En sammanställd i en hemlig, säkerhetsklassad analys har 

gjorts. 

Ja 10. Räddningstjänst, operativ Minns inte i detalj, men kommer ihåg att det diskuterats 

Nej 11. Länsstyrelsen Denna fråga behandlas inte av Länsstyrelsen då det inte 

ses som en olycka 

Ja 12. Samordnare Peab Diskuterades, representantens intressen var främst hot 

under byggnationstiden  

Ja 13. Säkerhetschef Friends Arena Diskuterar detta med säkerhetspolis och har in egen 

säkerhetsorganisation. Diskuterar även dessa frågor i 

säkerhetschefsgruppen.  

Ja 14. Polis, förvaltning I det polisiära tänker man alltid terror och stora 

skadeutfall 

Ja 15. Säkerhetschef, Solna Stad Diskuterar det i säkerhetsgruppen men vet inte hur det 

diskuterades i planeringsskedet 
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6.11 Kommentarer utanför intervjufrågorna 

Nedan presenteras sammanställda resonemang som diskuterats utöver de ställda intervjufrågorna. Syftet 

med nedanstående sammanställningar är att ge en djupare förståelse och en bättre uppfattning av de 

olika aktörernas roller och synsätt på stadsbyggnadsprocessen. Citaten som ligger till grund för 

nedanstående sammanställningar finns presenterade i Bilaga B. 

6.11.1  Stadens delaktighet 

Utifrån intervjuerna tolkas det som att representanter från staden inte uppfattats ha haft stort 

deltagande i arbetet med planerna och säkerhetsarbetet. Räddningstjänsten har haft olika 

representanter som deltagit i möten med säkerhetsgruppen men representanter från stadsbyggnads-

kontoret och andra berörda förvaltningar har omnämnts inte varit speciellt aktiva.  

Exploatören uppger att staden var involverade i deras arbete med att ta fram ett förslag på detaljplanen 

men att de inte verkade vana vid denna typen av komplexa projekt, detta är också något som 

planarkitekten och representanten från Jernhusen nämner. Arkitekten från BAU anser att på grund av 

Arenastadens stora infrastrukturarbete så fungerar det inte att arbeta efter den traditionella kommunala 

processen. 

Ovanan att hantera denna typen av komplexa projekt sägs enligt en intervjuperson leda till att det kan 

bli lite olika lösningar från projekt till projekt. Från intervjuerna nämndes det vid flera tillfällen av 

olika personer att man inte ”visste vad man gav sig in på”, detta av personer både från den privata och 

kommunala sidan. 

Exploatören tog också upp att han generellt upplever det som att kommunen vill att marknaden driver 

frågor och hjälper till, för att de själva är resurssvaga. Att man på kommunen ”släpper ifrån sig” 

utvecklingsarbetet till privata aktörer är något som minst två andra intervjupersoner nämnt. Detta göra 

att dem i exploateringsbolaget är dem som anlitar alla konsultbolag och på så sätt driver 

utvecklingsarbetet. Detta nämner även representanten från räddningstjänsten som ett möjligt problem 

eftersom konsultens arbetsgivare då blir åt de privata intressena och inte kommunens. 

Kommunens involverande i projektet märktes enligt BAU-arkitekten på att de var med och drev på så 

att det skulle gå fort och snabbt, vilket han ansåg vara positivt. Dock verkade det som att kommunen 

inte ville ansvara för infrastrukturutvecklingen som krävdes för området. Arkitekten skulle se en fördel 

med att kommunen är med och styr infrastrukturen för att få en mer sammanhängande idé av en stad.  

Säkerhetskonsulten som var den sammankallande i blåljusgruppen uppger att det var exploatören som 

var projektets huvudkontakt mot kommunen och det var han som agerade som kommunens förlängda 

arm. Han säger även att kommunen la ansvaret på räddningstjänsten att säkra utrymningssäkerheten 

och att reda ut det som har att göra med crowd management och flöden i området.  

Säkerhetskonsulten upplevde inte att någon från kommunen var med i blåljusgruppen utan att frågorna 

kring utrymningssäkerhet togs på uppdrag av exploatören. Två av intervjupersonerna berättar också att 

det var lite rörigt inne på kommunen en period under det tidiga utvecklingsarbetet med Arenastaden, 

detta på grund av utredningen av den mutmisstänkta ordförande i Solna stads kommunstyrelse, vilket 

ledde till att stadens involverande i projektet bromsades.  

Säkerhetskonsulten tillägger att de aldrig fick ett nej på förslagen de la fram för kommunen utan att 

man fick igenom de åtgärder man ville från blåljusgruppens sida, något som minst tre medlemmar 

inom gruppen bekräftat. Projektledaren från Solna stad uppgav att underlaget och riskanalyserna från 

blåljusgruppen var så tydligt att det inte var något som behövde diskuteras.  
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De stora besluten om säkerhetsarbetet har egentligen diskuterats i blåljusgruppen och beslutats i 

gruppen eftersom de förslag som togs fram och presenterades för staden inte ifrågasattes. 

”Och det är nog så besluten har tagits och sen har det presenterats för staden, att så här blev det." –Medlem i 

blåljusgruppen 

Säkerhetschefen för Friends arena menar att kommunen verkar ta sitt ansvar gällande utrymnings-

problematiken genom att se till att ha riskanalyser och sårbarhetsanalyser för att minska riskerna. 

Däremot verkar inte kommunen ta sitt ansvar när verksamheterna i området begär att en utredning görs 

på personflödet genom stadsdelen nu när byggnationen står klar och man vet hur det ser ut. 

 

6.11.2  Länsstyrelsen som kontrollfunktion 

Ett återkommande ämne under intervjuerna var länsstyrelsens roll i stadsbyggnadsprocessen. Nedan 

sammanfattas aktörernas uttalanden kring länsstyrelsens roll, citat om ämnet från intervjuerna finns att 

läsa i Bilaga B.  

Den generella uppfattningen (exklusive representanterna från länsstyrelsen) som aktörerna har och åtta 

av femton intervjuade aktörer nämner är att länsstyrelsen spelar en viktig roll som högre kontrollfunktion 

för kommunerna i planprocessen. Det beskrivs också att det bara är länsstyrelsen som kan överpröva 

och stoppa stadsbyggnadsplanerna då kommunen har planmonopol.  

"Och vi kan ju bara ha synpunkter, det är ju bara Länsstyrelsen som i stort sätt kan slå näven i bordet och 

säga att den här planen godkänner vi inte." -Räddningstjänstens representant operativa enheten 

Brand och riskkonsulten var den enda aktör (exklusive representanterna från länsstyrelsen) som 

uttryckte en osäkerhet kring om det finns tillräcklig kompetens hos länsstyrelsen att granska frågor kring 

storskalig utrymning. Representanterna från Solna stad beskrev även att det har skett en förändring i 

Länsstyrelsens arbete. Att andra krav ställs från länsstyrelsen idag än vad som gjordes då Arenastaden 

planerade. Planarkitekten från Solna stad är vidare tveksam till att man hade fått bygga upp samma 

område idag när det är mer fokus på samhällsrisk. Även säkerhetschefen i Solna stad ser en tendens att 

länsstyrelsen idag allt oftare säger nej i planförslag.  
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6.11.3  Otydliga ansvarsroller 

På frågan vilka krav man i blåljusgruppen kände fick från kommunen säger polisen att det var svårt att 

säga eftersom representanterna från kommunen skiftade så mycket och ibland var det ingen från 

kommunen som var med på säkerhetsmötena.  

De krav som ställdes på dimensioneringen av stadsdelen kom främst ifrån brandkonsulterna i 

blåljusgruppen som hade vissa tidskriterier man kom överens med polis och räddningstjänst om, enligt 

projektledaren från Solna stad. Några fler detaljer kring detta kriteriet var inget som kunde redovisas. 

Det var svåra frågeställningar att ta hänsyn till i arbetet med Arenastaden enligt representanten från 

räddningstjänstens förebyggande enhet. Intervjupersonen uppger att det inte kändes som att man från 

räddningstjänstens sida kom i mål med att förtydliga vilka krav man ställde. Att det var svårt att veta 

vad som skulle uppnås är en tanke som kom upp under fler av intervjuerna. 

På grund av den ovanliga och komplexa typen av projekt så var det enligt brand- och riskkonsulten svårt 

att få en gemensam problembild. Man försöker visa något utan att veta var det ska landa och vem som 

ska kunna ta ett kvalificerat beslut utifrån det. Det var nya trevande steg för brandkonsulten och svårt 

att bedöma vilken nivå som skulle uppnås eftersom det inte fanns några riktlinjer kring utrymning av en 

stadsdel. Men länsstyrelsen finns som en kontrollfunktion för kommunen när detaljplaner tas fram, något 

som även arkitekten för Mall of Scandinavia tar upp när vi diskuterar kommunens ansvar i planarbetet. 

Planarkitekten på Solna stad berättar att det inte var så lätt att veta hur man skulle anpassa de allmänna 

ytorna efter de flödessimuleringar som gjordes. Detta för att det är ett ovanligt område som ska planeras 

som planarkitekten inte har direkta erfarenheter av sen innan. Denna kommentar liknar det som står 

under rubriken ”stadens deltagande” där det tas upp att flera av aktörerna som intervjuats upplevt 

projektet svårhanterat på grund av komplexiteten. 

Det finns en otydlighet i vem det är på kommunen som har kompetens att uttala sig i frågor kring 

utrymning enligt representanten från Jernhusen, jämfört med frågor kring buller och miljö som är 

tydligare fördelat. Från Jernhusens sida har man erfarenhet sen tidigare att det ställs väldigt olika krav i 

planerna vilket man löste med att ordna sittningar med länsstyrelsen där de diskuterade hur man skulle 

tolka vissa risker.  

Att det var en diskussion kring vilken aktör som var ansvarig för de allmänna ytorna kan samordnaren 

för Peab bekräfta. Samordnaren själv gissar att det bör tas ett kollektivt ansvar till exempel om det är 

julrusch i Mall of Scandinavia samtidigt som det är fullt på arenan och alla ska ut, och detta diskuterades 

mycket. 

Angående tunnelbaneutbyggnaden till Arenastaden upplever länsstyrelsens representanter att 

gränsdragningen mellan vem som är ansvarig för att åtgärder blir av, är svår. Är det kommunens 

skyldighet att vidta en åtgärd när någon annan bygger, eller är det Trafikverkets skyldighet då det är 

deras risk? Denna fråga är inte utredd men länsstyrelsen har fortfarande åsikter i frågan. 

Det saknades en översiktlig logistikplanering för området som hade behövts till exempel när det 

diskuterades hur folk skulle transporteras till och från arenan. Infrastrukturen i området blev klart väldigt 

sent vilket var problematiskt då detta var en viktig förutsättning för att få verksamheterna att fungera.  

Det är få ställen som har den komplexiteten som Arenastaden har och det går inte att lägga allt ansvar 

på kommunen vid planarbetet. Säkerhetssamordnaren för Friends arena anser att det krävs samverkan 

mellan involverade organisationer som är i området, vilket även poliserna i förvaltningsskedet tycker. 



 

   

 

 

 

   

 

 

82 

 

6.11.4  Personberoende  

I flera av intervjuerna kom det fram att stora delar av arbetet som skett i Arenastaden upplevs ha varit 

mycket personbundet. Nedan sammanfattas de intervjuades uttalanden kring ämnet, i Bilaga B finns 

citat från representanterna att läsa.  

I utvecklingen av Arenastaden och i den säkerhetsgrupps som bildades beskriver bland annat 

exploatören att man i många fall hade en relation till personerna som valdes ut att vara med. Det var inte 

bara vilken aktör eller bolag man ville ha med som valdes, utan framförallt vilka enskilda personer man 

önskade ha med i gruppen. Vid urvalet av personer till gruppen lades av exploatören stor vikt på att 

plocka in personer som hade stor erfarenhet av att ha jobba med frågorna. Säkerhetskonsulten med sin 

erfarenhet och sitt omdöme var enligt exploatören en mycket stor tillgång här, då även polis och 

räddningstjänst visste att han kunde sin sak och förlitade sig på honom tillsammans med sina egna 

erfarenheter. 

Säkerhetskonsulten själv uppfattar att den blåljusgrupp han var sammankallande var en ”ganska stark 

grupp” med de intressanta aktörerna representerade. Han nämner även att exploatörens haft en stor roll 

för kontakten med kommunen. Vidare beskriver exploatören att kommunen la över ansvaret om 

personsäkerhet till räddningstjänsten som fanns representerade i gruppen, vilket gjorde att kommunen 

kände sig ganska trygg med gruppens arbete. Vidare beskriver säkerhetskonsulten att det som möjligen 

var problematiskt i blåljusgruppen var att man hade rätt stor personalomsättning hos polis och 

framförallt räddningstjänsten, vilket gjorde att det var mycket nya ansikten i gruppen.  

Representanten från BAU-arkitekter beskriver att det i arbetet i sådana grupper som blåljusgruppen 

handlar mycket om persondynamik. Att exempelvis polisen som var med spelade en ledande roll i 

gruppen. Detta då han var en mycket erfaren och stark person som lätt kunde vädra en åsikt, resonerade 

mycket, kunde bekräfta saker och komma med lösningar. 

Räddningstjänstens representant på den operativa enheten beskriver att under Arenastadensutveckling 

skedde en sammanslagning av räddningstjänsterna i Stor Stockholm vilket ledde till att det var mycket 

ont om folk på förebyggande enheten. Vilket gjorde det svårt att bolla sina idéer med någon.  Man hade 

även en hög personalomsättning under denna period, något han vidare beskriver som ett stående problem 

hos räddningstjänsten. Att försöka hitta vad som sagts en gång i tiden är nästan hopplöst enligt 

representanten. Han menar på att det såklart finns någonstans i arkiv eller mappar med att det kan vara 

mycket svårt att hitta eftersom man bytt arkivstrukturer och medarbetare flera gånger.  
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7 Analys och diskussion  
Resultatet från intervjustudien har genererat i ett par diskussionspunkter som genom litteraturstudien 

kunnat knytas till en lösning och slutsats av examensarbetet. Dessa punkter identifierades genom 

diskussion mellan författarna.  

I avsnitten nedan presenteras fem punkter som identifierats haft en påverkan på utfallet av hanteringen 

av utrymningsrisker i området. Dessa fem punkter tolkas vara att gemensamt säkerhetsmål saknas, 

personbunden expertgrupp, formell arbetsmetod saknas, överföring av risk, samt kravställare och 

kontrollfunktion.  

Det ska poängteras att examensarbetet inte har som syfte att bedöma brister i det specifika projektet 

Arenastaden. En påminnelse av arbetets syfte är att studera hur och om risker relaterade till utrymning 

har överförts mellan involverade aktörer i projektet Arenastaden. Detta genom att föra resonemang kring 

hur arbetet med stadsbyggnadsprocessen kan ha påverkat resultatet av hur utrymningsproblematiken i 

området hanterats.  

7.1 Gemensamt säkerhetsmål saknas 

Skillnaden på respondenternas svar på frågan vem som borde ha ansvaret för utrymningsfrågan och vem 

som tog ansvaret, kan tolkas som att det inte är självklart, tydligt eller reglerat vart ansvaret ska ligga. 

Att ansvarsfördelningen i frågan inte finns tydligt definierat eller reglerat i någon lagstiftning, om 

exempelvis hur snabbt en persontät stadsdel ska kunna utrymmas eller hanteras ur en säkerhetssynpunkt 

kan antas leda till att ingen aktör bevakar denna fråga. Ledarskap och politiskt stöd för säkerhetsfrågor 

i stadsbyggnadsprocessen är något som även har identifierades som bristfälliga faktorer i andra studier 

(HARMONISE, 2017).  

Det kan dock vara så att respondenterna har uppfattat frågan på olika sätt, att "utrymningsfrågan" inte 

är ett begrepp som har en gemensam betydelse för alla tillfrågade. Risken kopplad till en storskalig 

utrymning kan upplevas svårdefinierad och vara svår att visualisera. Anledningen kan vara att hotet, 

orsaken till en utrymning och konsekvensen av den, är svår att föreställa sig och att osäkerheterna kring 

hur och vad som kan inträffa är stora. 

Det går att utläsa en skillnad hos respondenterna i uppfattningen av hur och vilken risk det kan innebära 

att ha ett så persontätt område med olika publiker och begränsade kommunikationsmöjligheter. Något 

som tyder på att det finns en skillnad i riskperception hos respondenterna (Slovic & Peters, 2006).  Det 

antas även att respondenter på frågan "hur tror du att en utrymning av Arenastaden skulle fungera" 

(kapitel 6.4), uppfattat frågan olika beroende på hur personen varit involverad i säkerhetsarbetet. 

Skillnaderna i svaren på denna fråga kan tolkas som att man har olika uppfattning av vad en utrymning 

innebär, men även att man har olika riskuppfattning kring hur en utrymning skulle gå till. Vilken 

riskuppfattning respondenterna har i utrymningsfrågan kan också bero på hur deras inställning till 

projektet varit, då man kan se större fördelar om man är positivt inställd än vad som kan vara rationellt 

om man ser på det utifrån (Slovic & Weber, 2002).  

Enligt March (1991) kan osäkerheter kring riskens konsekvens och aktörernas riskpreferens skapa 

problem mellan aktörerna som ska göra gemensamma val. Beslut tenderar att tas utifrån vad som är 

socialt accepterat enligt praxis och normer i organisationen, snarare än utifrån logiska kostnad-nytta-

resonemang (March, 1991). March föreslår att nya regler behöver utvecklas för att beslut ska kunna tas 
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på rätt sätt. Det kan tänkas att risken kopplad till en utrymning av Arenastaden har olika upplevda 

konsekvenser på grund av aktörernas olika riskpreferenser. Aktörernas olika riskpreferenser kan ha lett 

till skillnaden i hur man upplever konsekvensen av en utrymning. 

Under intervjuerna försökte det klargöras hur man i blåljusgruppen kom fram till tillfredsställande 

åtgärder och hur samt vad som avgjorde när man "var nöjd". Alla respondenterna svarar på frågan om 

de hade velat vara med mer eller mindre i projektet (kap 6.9), att de var nöjda med sitt arbete. Det går 

dock att tolka från fyra av intervjuerna att dessa respondenter hade velat vara mer men att de av olika 

orsaker inte hade möjlighet. Att vissa ser att de hade kunnat göra mer i projektet kan tyda på att man 

inte upplever att man nått sitt personliga mål med arbetet. 

Om en projektgrupp börjar sitt gemensamma arbete med att först definiera vad de vill uppnå med sitt 

arbete, formulera mål för att sen kunna definiera aktörernas respektive ansvarsroll så underlättar det i 

det vidare arbetet att strukturera upp sitt arbete med planer och strategier (Fredriksson, 2015). Att vidare 

diskutera en samlad problembild är grundläggande för att man ska kunna bygga strategier och ha ett 

gemensamt mål att arbeta mot. Enligt Munns och Bjeirmi (1996) är två av faktorerna för ett 

framgångsrikt projekt att ha realistiska och definierade mål. Att specificera mål utifrån organisationens 

syfte är också något som krävs för att jobba utifrån riktlinjerna för företagsövergripande riskhantering 

enligt (2004). Något som alltså inte går att utläsa i arbetet med utvecklingen av Arenastaden.  

Om det skyddsvärda i en persontät stadsdel är mängden människor som vistas i området, så kan hotet 

vara något som kan skada denna mängd människor. Om hotet är odefinierat, otydligt, svårt att föreställa 

sig och inte är något man har erfarenhet ifrån sen tidigare så kan det tänkas att uppfattningen av hotet 

innehåller stora osäkerheter. Det kan tänkas att svårdefinierade risker, med otydliga hot inte bara är 

svåra att hantera utan även svåra att på nationell nivå styra hur hanteringen bör ske. Precis som Coaffee 

(2008) beskriver att arbetet med urban resiliens är ett kollektivt ansvar att komma fram till gemensamma 

mål och strategier, skulle det även kunna gälla säkerhetsarbetet i staddbyggnadsprocessen. 

Det tolkas från intervjuerna att målet med utvecklandet av Arenastaden framförallt har varit att: 

● få detaljplanen godkänd 

● hela projektet skulle gå fort så att intäkter från verksamheterna kunde börja komma in, 

● ha så låga kostnader som möjligt, och 

● logistiken ”skulle fungera” som ett egenintresse för att få nöjda besökare och hyresvärdar i 

området 

Målet att få detaljplanen godkänd av kommun och länsstyrelse bottnar i de krav som finns på att följa 

de lagar och riktlinjer som styr detaljplaneprocessen. Att ekonomiska intressen står i konflikt med 

säkerhetsarbetet är inget ovanligt, exempelvis att få detaljplanen godkänd fort så att byggrätter kunde 

börja säljas. Problemet är om arbetet med projektet går så fort fram att man av tidseffektiva skäl väljer 

informella arbetsmetoder när man arbetar med säkerhetsfrågor, istället för formella metoder som gör 

processen lättare att följa. Ovan nämnda mål kan rimligtvis vara mål som ett exploateringsbolags 

ledningsgrupp har. En arbetsgrupp som arbetar med att säkerställa tryggheten och säkerheten för 

personer i ett område bör lämpligen ha mål som rör säkerhet. 

7.2 Personbunden expertgrupp  

I Arenastaden tillsattes i planeringsskedet en expertgrupp, kallad blåljusgruppen som skulle bevaka 

säkerhetsfrågorna i området främst utifrån arenans perspektiv. Liknande expertgrupper med 

representanter från olika aktörer går även se i andra typer av komplexa stadsutvecklingsprojekt 

(Langéen, 2017). Att arbeta med sådana expertgrupper för att hantera säkerhetsfrågor i ett 
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stadsbyggnadsprojekt tycks av de intervjuade personerna vara något som upplevs som positivt. Flera av 

de intervjuade nämner att de blir kortare beslutsvägar och en effektivare process.  

Expertgrupper liknande den blåljusgrupp som funnits i Arenastadens utveckling blir mycket 

personberoende. Personernas tidigare erfarenheter tycks till stor del styra vilka diskussioner som förs. 

Det blir därför ofta representanterna i expertgruppens personliga uppfattning kring en situation som styr 

riktningen på det beslutsunderlag dessa grupper arbetar fram till politikerna. Vilka frågor som väljs ut 

att ta upp för diskussion i dessa grupper påverkas också av vilka intressen som finns i gruppen.  

I Arenastadens expertgrupp kan det utifrån intervjuerna med aktörer som funnits med i gruppen 

konstateras att samarbetet inom gruppen upplevs ha fungerat bra. Flera av de intervjuade personerna 

beskriver att i expertgruppen fanns likasinnade som ville komma överens, tyckte lika och att flera 

personer kände varandra sedan innan. Något som kan tolkas som att personerna i gruppen haft en 

liknande riskperception och överlag varit positivt inställda till projektet. När personer är positivt 

inställda ses vanligen mindre risker och större fördelar i en situation än vad som kan anses vara rationellt 

om någon oberoende bedömer samma situation (Slovic & Peters, 2006). Flera av de intervjuade 

aktörerna i gruppen beskriver att det funnits en representant från räddningstjänsten i gruppen som såg 

”fler risker” än de andra. Denna person tycks således haft en annan riskperception. Att få in flera 

synvinklar i en process är ett behov som finns för att få en helhetsbild (HARMONISE, 2017). Att ha 

personer med olika riskperception i en expertgrupp kan således vara positivt för att få fler perspektiv på 

en situation och därigenom få en bättre helhetsbild och kunna identifiera möjliga riskscenarier. Att 

representanten såg ”större risker” än de andra i gruppen kan bero på att han upplevde att riskerna 

överfördes till förvaltningsskedet och räddningstjänsten som han representerade om de inte togs om 

hand i planeringsskedet. 

I Arenastadens expertgrupp tycks man inte ha värderat fördelarna med att ha ett annat perspektiv på 

situationen högre än nackdelarna med att ha en annan åsikt som ”bromsar” beslutsvägen. Då 

representanten från räddningstjänsten hade en annan bild av risker i området och var ”ängsligare” än de 

andra, sågs han snarare som omständlig än som en tillgång för att få ett bredare perspektiv. Detta ledde 

till att han blev erbjuden en annan tjänst av den sammankallande för expertgruppen vilket medförde att 

han lämnade gruppen som räddningstjänstens representant. Han fortsatte dock att vara involverad i 

projektet, men bevakade då andra intressen. 

De utmaningar som finns med expertgrupper, liknande den i Arenastaden, är att de i de flesta fall blir 

tillsatta utanför en formell process. Detta leder ofta till att det är brist på transparens i deras arbete genom 

processen. Exempelvis har Arenastadens expertgrupp använt sig av minnesanteckningar och någon 

strukturerad dokumentation av deras arbete har inte gjorts. Då deras arbets- och lösningsprocess är 

mycket svår att följa är det också svårt att avgöra vad som diskuterats och hur man gjort sina avvägningar 

och bedömningar kring olika risker. Det går inte att säga om resultatet hade blivit annorlunda om man 

haft en strukturerad arbetsprocess, men det hade varit enklare att följa vad som gjorts. 

Utifrån intervjuerna framgår att det som expertgruppen lagt fram som beslutsunderlag till politikerna 

och beslutsfattarna i staden aldrig ifrågasattes på kommunen. Detta tyder på att man på staden haft ett 

stort förtroende för expertgruppen. Samtidigt har staden varit med som delägare i arenan vilket kan ha 

bidragit till en partiskhet som gjort staden mer positiva till projektet och därmed tenderat att se mindre 

risker (Slovic & Peters, 2006). Men det kan också tyda på att man på staden haft ett stort förtroende för 

expertgruppen och man kan anta att det upplevdes som en trygghet att ha en sådan grupp med 

representanter från olika sakkunniga aktörer. En av representanterna beskriver att eftersom 
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räddningstjänsten som representerar kommunen fanns med i expertgruppen så kände sig staden trygg 

med de underlag som togs fram i gruppen.  

7.3 Formell arbetsmetod saknas 

Att följa en strukturerad riskhanteringsprocess hjälper, enligt standarden för riskhantering ISO 

31000:2009, projektet bland annat med att minimera förluster samt att öka intressenternas tillit och 

förtroende (International Standards Organisation, 2009). När projektet handlar om 

stadsbyggnadsplanering som hör till kommunens ansvar, kan det även tänkas att en strukturerad 

riskhantering leder till en ökad transparens då det lättare går att följa vilka avvägningar man gjort i 

riskvärderingsprocessen.  

Det är konstaterat att den så kallade blåljusgruppen, som agerat expertgrupp i säkerhetsarbetet, är 

gruppen som tagit ansvar för frågor som rör Arenastadens säkerhet. Främst har gruppen fokuserat på 

arenan och på att arbeta fram ett tillfredsställande utrymningsflöde av arenabesökare genom stadsdelen. 

Utifrån intervjuerna uppges det att blåljusgruppen varit med tidigt i planeringen av Arenastaden 

(sammanställd fråga under kapitel 6.2) och att detta var önskvärt från exploatörernas sida. Det är dock 

svårt att kartlägga hur man strukturerat sitt arbete inom gruppen. Det kan konstateras från intervjuerna 

att respondenter som ingått i blåljusgruppen uppgett att man främst fört diskussioner och resonerat sig 

fram till lösningar och åtgärdsförslag. Således har säkerhetsarbetet i Arenastadens inte genomförts med 

en strukturerad (ISO, 2009) eller företagsövergripande riskhanteringsprocess (COSO, 2004). 

 

Citat sammanställda under kapitel 6.11, visar bland annat på hur man inte sammanställt någon formell 

riskanalys över personflödet genom Arenastaden. Man har istället fört diskussioner i gruppen och 

tillsammans resonerat sig fram till olika lösningar utifrån beräkningar och simuleringar, som sedan 

utgjort underlag för politikerna. Problematiken med detta är att det är svårt att i efterhand se hur man 

resonerat kring riskhanteringen. Exempelvis är det svårt att förstå vilka risker man prioriterade, vilka 

risker det tillsattes åtgärder på, men också vilka risker man medvetet accepterade eller överförde till en 

annan aktör. 

En generell riskbedömning innehåller vanligtvis identifierade riskscenarion, värdering av dessa, en 

prioritering samt någon form av strategiförslag till hur dessa risker ska hanteras. Exempelvis förslag på 

riskreducerande åtgärder och hur dessa påverkar risken. I projektet Arenastaden har riskanalyser gjorts 

med utgångpunkt från järnvägen och farligt godsolyckor. I intervjuerna har det framkommit att man 

ansett att ett scenario med en läcka med farligt gods på järnvägen är ett rimligt worst case-scenario, och 

man har därför dimensionerat efter detta scenario. Det går dock inte att följa några resonemang kring 

andra risker som kan följa av stora folkmassor som rör sig genom området eller hur lång tid dessa ska 

ha på sig att lämna området. 

Lösningarna kopplade till utrymning av området som diskuterats fram i blåljusgruppen har 

sammanställts genom en presentation för kommunpolitikerna. I denna presentation ges ett antal förslag 

på åtgärder från sakkunniga i brand och riskhantering. Förslagen som föreslogs ifrågasattes sällan eller 

aldrig från kommunen, enligt bland annat respondenten som var sammankallande för blåljusgruppen. 

De presenterade lösningarna är inte sammanställda i en riskanalys så det är svårt att veta vad målet med 

personflödessimuleringarna var. Fredrikssons (2015) modell över strategisk samhällsplanering visar 

behovet av att man i blåljusgruppen skulle börja med att ha en öppen diskussion för att från början, 

tillsammans formulera målet med projektets säkerhetsarbete. Därefter skulle det vara enklare att 

diskutera fram strategier på hur det ska uppnås och vem som ska göra vad. Denna strategiska modell 

ska också hjälpa projektgruppen att veta var i planeringsprocessen de befinner sig. Det vill säga mellan 



 

   

 

 

 

   

 

 

87 

frågorna - vad ska vi uppnå med detta? Hur uppnår vi det? För att sedan genomföra det, grundade i 

avvägningar och beslut. Syftet med FAC-modellen är att i ett tidigt skede av planeringen lösa upp olösta 

problem minskar det risken för problem i ett senare skede, när problemen kan vara svårare att hantera.  

Från intervjuerna går det att tolka att flera personer i blåljusgruppen upplevt att det inte funnits något 

klart mål med deras arbete mer än att få det "att funka". Representanten från räddningstjänstens 

förebyggande enhet nämner att det kändes som att de inte kom i mål med sitt arbete. Respondenten som 

arbetade med att analysera personsimuleringarna gjorda för området, nämner att det var svårt att veta 

vad arbetet skulle leda till och vem som skulle kunna ta beslut utifrån det och en annan nämner att det 

var svårt eftersom det inte fanns några riktlinjer eller tydlig ansvarstagare.  

Representanterna från de offentliga verksamheterna, som polis, räddningstjänst och Solna stad måste 

föra anteckningar från möten de medverkar i för att senare kunna följa deras respektive utlåtande. Dessa 

offentliga handlingar har kunnat mottas. Dock har representanter från bland annat räddningstjänsten 

uppgett att det ibland kan vara svårt att hitta bland de förda mötesanteckningarna. Rutinen för 

dokumenthanteringen kan vara bristfällig eller ändrar program, detta tillsammans med ett stundvis högt 

personalombyte som utmanat rutinerna för överlämning och risken att dokument som inte är sparade på 

rätt ställen går förlorade.  

Munns och Bjeirm (1996) punktar upp vikten av att ha ett realistiskt och definierat mål med projektet, 

något som varit svårt att utläsa om det funnits med Arenastadens säkerhetsarbete. En anledning till detta 

kan vara att ansvaret för just risken kopplad till utrymning av området, juridiskt sätt inte ligger hos en 

uttalad aktör. Det är blåljusgruppen eller någon i blåljusgruppen som tolkats ha tagit ansvar för dessa 

frågor, men eftersom de inte har något uttalat ansvar, mål eller krav på sig så har de heller inget de 

juridiskt måste uppfylla. Det är konstaterat att alla i blåljusgruppen ville att säkerhetsarbetet skulle bli 

lyckat, men eftersom inte någon sakkunnig granskade deras arbete behövde de i princip inte har något 

definierat säkerhetsmål vilket gör att de inte har något de behöver uppfylla. När detta diskuterades med 

respondenterna nämndes det vid ett par intervjuer, se sammanställning under kapitel 6.11.2, att man 

förlitade sig på att Länsstyrelsen skulle "dra i handbromsen" om de såg ett ohanterat problem med 

planerna. 

7.4 Överföring av risk 

Syftet med examensarbetet är att studera om och hur risker kopplade till storskalig utrymning överförs 

mellan aktörer i stadsbyggnadsprocessen. Enligt de olika riskstrategierna kan en risk accepteras, 

undvikas, reduceras eller överföras (Vose, 2008). När ett projekt planeras finns det en mängd risk, som 

sedan hanteras genom de olika strategierna. Den riskstrategi som kan tänkas användas mest medvetet 

antas vara strategin att reducera risken. Detta då den oftast är kopplad till en budget som kräver att 

beslut tas. De övriga strategierna kan ibland tänkas ske omedvetet och är därför svåra att dokumentera 

och de avvägningar som görs i en riskbedömning blir såldes svåra att följa.  

Utifrån intervjuerna med polis, räddningstjänst, säkerhetschef på Solna stad och säkerhetschef på 

Friends arena kan det antas att risker överförts från planeringsskedet till förvaltningsskedet där dessa 

aktörer nu är verksamma. Antagandet att risker överförs baseras på att dessa aktörer uppgett att området 

inte upplevs optimalt planerat och att området är uppbyggt för att få in så mycket verksamhet som 

möjligt. Det krävs också en stor personalstyrka efter evenemang för att lotsa besökare effektivt mot 

kollektivtrafik, slussa folk in i mallen och det tar ungefär en timme att utrymma stadsdelen på arenans 

besökare efter ett fullsatt evenemang. 
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Då utredningen av personflödesanalyserna inte följde en strukturerad process, går det inte att följa vilka 

avvägningar som gjorts eller se om resonemangen fördes kring vad som förväntades av 

förvaltningsaktörerna när området var färdigbyggt. Det upplevs som att bildandet av blåljusgruppen, 

medförde att exploateringsbolaget och staden fick en känsla av tillit. Utifrån intervjuerna, på frågan om 

vem som tog ansvar för utrymningsfrågan svarade mer än hälften antingen blåljusgruppen eller en 

specifik person som ingick i blåljusgruppen. Detta tillsammans med att respondenterna i diskussioner 

under frågan om aktören har tillräcklig med kapacitet (kapitel 6.7), till viss grad nämner 

räddningstjänsten som en hjälpande aktör för staden visar också på det förtroende blåljusgruppen inger. 

I och med bildandet av blåljusgruppen med sakkunniga inom brand, riskhantering och säkerhet överförs 

det ett ansvar på dessa att visa hur området Arenastaden ska utformas för att vara säkert för besökare 

och invånare som vistas i området. När blåljusgruppens förslag presenterades för staden kan deras höga 

förtroende lett till att kommunen accepterat förslaget. Eventuella osäkerheter kring ifall planförslaget 

var tillräckligt säkert, från blåljusgruppen och stadens sida, anses också prövas då planförslaget skickas 

för granskning hos länsstyrelsen. Ansvaret för planförslaget läggs då på länsstyrelsen. När länsstyrelsen 

accepterar planförslaget, signalerar det för staden och blåljusgruppen att planförslaget är tillräckligt 

säker.  

Aktörer i planeringsskedet antas, antingen medvetet eller omedvetet, ha accepterat en del av den totala 

risken som sedan överförts till aktörerna i förvaltningsskedet. Detta bedöms inte vara märkvärdigt på 

något sätt, men det kan bli problematiskt om det sker omedvetet. Planeringsaktörerna sätter därmed 

förutsättningarna för förvaltningsaktörerna. Att vara medveten om vilka risker som finns är viktigt för 

att kunna hantera dessa och därmed kunna värdera och eventuellt prioritera dem.  

7.5 Kravställare och kontrollfunktion  

För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det nödvändigt att ha en kontrollfunktion (Munns & Bjeirmi, 

1996).  

I intervjustudien anser majoriteten av representanterna (11 av 15) att ansvaret för storskaliga 

utrymningsfrågorna bör ligga hos kommunen, några av representanterna nämner också att kommunen 

har en räddningstjänst de kan ta hjälp av i de frågorna. Säkerhetschefen på Solna stad menar att ansvaret 

inte kan ligga hos en enskild aktör utan att alla måste ta ansvar, projektledaren på Solna stad menar 

attansvaret borde vara delat mellan räddningstjänst och polis, och planarkitekten anser att kommunen 

borde ha ansvar. Utifrån de något spridda svaren från intervjupersonerna kan det konstateras att det inte 

är helt tydligt vilken aktör som är och borde vara ansvarig för att hantera den storskaliga 

utrymningsfrågan av ett område. 

Samtidigt så beskriver flera (8 av 15) av de intervjuade att det finns en högre kontrollfunktion för 

kommunens beslut i planärenden hos Länsstyrelsen. Utifrån intervjuerna ger representanterna intrycket 

av att de till en hög nivå förlitar sig på att Länsstyrelsen sätter stopp för en plan om den inte uppfyller 

de krav som finns, se kap 6.11.2. Både representanter från privata aktörer, kommunen och exploatören 

beskriver hur ”Länsstyrelsen kan stoppa en plan”, att ”de har en viktig funktion som kontrollmyndighet” 

och att ”de är statens förlängda arm så att en mycket högre nivå kan det inte ta”. Delar av ansvaret för 

risken som finns om utrymningsflöden inte är acceptabla i en stadsdel tycks således överföras från 

kommunen till Länsstyrelsen. Vidare beskriver exploatören att länsstyrelsen ”verkade nöjda” med det 

arbete som gjorts i frågorna kring storskaligutrymning och representanten från Jernhusen förklarar att 

länsstyrelsen har krav de går efter när de granskar planerna men att de inte märktes när det gällde 

utrymning.  
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Att länsstyrelsen förväntas vara en kontrollfunktion för frågan beror sannolikt på att det i Plan- och 

bygglagen framgår att länsstyrelsen ska kontrollera och har rätt att upphäva en kommuns beslut om 

bebyggelse inte blir olämplig med avseende på människors hälsa, säkerhet och risken för olyckor.  

Som tidigare nämnt är begreppen människas hälsa och säkerhet odefinierat i lagen (SFS 2010:900) då 

man inte vill detaljstyra utvecklingen i kommunen genom bindande lagar. Att ansvaret för en resilient 

stadsutveckling ofta läggs på den lokala nivån är inget som är unikt för Sverige utan var något som också 

identifierades i projektet HARMONISE (2017). Av detta följer att det ligger på kommunernas 

företrädare att bedöma vad begreppen innebär och när en bebyggelse är lämplig eller olämplig med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Samtidigt ska Länsstyrelsen fungera som regeringens 

förlängda arm när de handlägger planer och kontrollera om en bebyggelse är lämplig med avseende på 

människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor.  

Det blir därmed en paradox när man först på en nationell nivå lämnar ifrån sig begreppen odefinierade 

till kommunerna för att de själva ska kunna detaljstyra sin utveckling. Sedan förväntas länsstyrelsen som 

är regeringens förlängda arm kontrollera att kommunen har tagit hänsyn till begreppen. Att kontrollera 

något som saknar en tydlig definition är en mycket komplex uppgift för länsstyrelsen. Hur ska de då 

veta vilka krav som ska uppfyllas? Komplexiteten i detta har resulterat i att länsstyrelsen istället 

fokuserat på frågor som har tydligare riktlinjer och således är enklare att kontrollera. De senaste åren 

har exempelvis länsstyrelsens fokus på samhällsrisk ökat vid planläggning av ärenden, något man anser 

vara speciellt viktigt att granska i persontäta områden. När Arenastaden byggdes var det från 

länsstyrelsens sida inte något stort fokus på samhällsrisken i området och planarkitekten i Solna Stad 

ställer sig frågande till om det hade varit möjligt att bygga upp samma område idag.  

Problematiken i det här är att länsstyrelsen enligt dess representanter i intervjustudien inte tittar på 

utrymningsflöden när de handlägger planärenden. Utifrån intervjufrågan om antagonistiska hot framgår 

att även det är en fråga som inte bevakas av länsstyrelsen då det inte ses som en olycka. De frågor som 

rör utrymning och behandlas av länsstyrelsen är till stor del byggnadstekniska, så som riktning på 

utrymningsvägar och fasadutformning om bebyggelse sker i närheten av en riskkälla. Länsstyrelsen 

bevakar även räddningstjänstens tillfartsvägar och möjlighet till insats i detaljplanen.  

Många gånger när länsstyrelsen handlägger planärenden utgår de från den riskanalys som gjorts över 

gällande planområde om den bedöms ” vara vettig”. Ett område bedöms då oftast som säkert om de 

åtgärdersförslag som beskrivits i riskanalysen har implementerats i planhandlingarna. En riskanalys görs 

ofta av en riskkonsult på uppdrag av en exploatör, vilket skulle kunna medföra att den kan bli vinklad 

utifrån exploatörens intressen. I Arenastaden var det främst frågor kring farligt gods som var 

huvudfrågan och det scenario man valde att göra en fördjupad detaljerad riskanalys för.  

Den kontrollfunktion av utrymningsflöden som många aktörer således upplever finns hos länsstyrelsen 

när det gäller människors hälsa och säkerhet tycks inte existera i den utsträckning som aktörerna antar. 

I och med att kontrollfunktionen hos länsstyrelsen utgår ur processen är det möjligt att risker kopplade 

till utrymning inte blir färdighanterade i stadsbyggnadsprocessen och att en restrisk omedvetet lämnas 

obehandlad.   
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8 Begränsningar 
Begränsningar i arbetet som kan ha påverkat resultatet av examensarbetet presenteras nedan och rör 

framförallt val av intervjupersoner, intervjuutförandet, samt tolkning av intervjusvaren. 

På grund av arbetets begränsande omfattning har endast ett stadsbyggnadsprojekt studerats och generella 

slutsatser har försökt dras utifrån det. Detta är en svaghet vilket kräver undersökning av fler stora, 

komplexa stadsbyggnadsprojekt för att kunna verifiera resultatet. En viss problematik finns i detta då 

det kan vara svårt att hitta en jämförbar stadsdel med ett sådant komplext läge och med sådana komplexa 

verksamheter som Arenastaden innehåller.  

Mer forskning kan göras på hur maktförhållanden påverkar processen för stadsbyggnad som involverar 

stora, komplexa projekt. 

8.1 Val av aktörer och representanter 

Metoden för val av personer till intervjustudien grundades på en formell informationssökning men även 

på informella samtal med efter hand funna nyckelpersoner. En önskan vid valet av personer att intervjua 

var att inblandade aktörer skulle bli representerade från alla skeden i stadsbyggnadsprocessen. I 

efterhand, när alla intervjuer hållits nämndes aktörer som inte representeras i detta arbete men som kan 

ha haft en betydande roll i Arenastadens utveckling. Trafikverket och Stockholms Lokaltrafik (SL) är 

aktörer som hade varit intressanta att intervjua för att få en större förståelse för bakgrunden till 

kollektivtrafikplaneringen i området. Dessa aktörers perspektiv är således inte representerat i detta 

examensarbete. Det kan även ha funnits andra aktörer som inte blivit belysta i detta examensarbete på 

grund av arbetets begränsade omfattning. 

Målet var att få intervjupersoner som har haft eller har en speciellt aktiv roll i den undersökta stadsdelen. 

Dessa personer har fått representera dess aktörs perspektiv på de ställda intervjufrågorna. Det var av hög 

prioritet att få till intervjuer med funna nyckelpersoner för att få så värdefulla och korrekta svar av 

stadsbyggnadsprocessen i Arenastaden som möjligt. 

8.2 Intervjuutförandet 

Vid planeringen av intervjufrågorna hade viss kontakt redan förts med ett par nyckelpersoner och det 

finns en risk att förutfattade meningar hunnit fattas. Något som upptäcktes under intervjuerna var att 

frågorna var formulerade att passa framförallt personer som var involverade i planeringsskedet av 

stadsbyggnadsprocessen. Dessa försökte formuleras så att de även passade personer i förvaltningsskedet, 

men det är inte säkert om de uppfattade frågorna på det sättet som författarna tänkt.  

På frågan om vem som borde vara ansvarig för "utrymningsfrågan" kan det antas att frågan uppfattats 

ur olika perspektiv utifrån vilken position respondenten befunnit sig i. Personer i förvaltningsskedet kan 

ha upplevt att frågan syftade till vem som har ansvar för beredskapen och hanteringen av en 

utrymningssituation. 

För att minska risken för missuppfattningar medverkade båda författarna på intervjuerna och hade 

separata uppgifter med olika aktiva profiler. Det antas vara positivt att ena författaren hade som uppgift 

att leda intervjun (var mer aktiv) så att den andra (mindre aktiva) lättare kunde få en uppfattning av 

helheten på intervjun.  
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Fyra av intervjuerna genomfördes via telefon efter de fysiska intervjuerna i Stockholm. Dessa gick 

betydligt fortare än de fysiska intervjuerna vilket kan bero på att det inte ges samma möjlighet att ha ett 

interaktivt samtal över telefon.  

8.3 Tolkningen av intervjuresultat 

Då semistrukturerade intervjuer hölls och inga kvantitativa svar efterfrågades är alla svar bedömda 

utifrån författarnas subjektiva bedömningar. Citatutdrag från intervjuerna har fått representera en del av 

intervjuresultatet för att en så objektiv bedömning som möjligt skulle kunna göras. Även denna metod 

grundar sig dock i subjektiva bedömningar vid valet av sammanställda citat, vilket försvårar en objektiv 

framställning av intervjuerna. Citaten är tagna ur sin kontext och kan också ha misstolkats av författarna. 

Att båda författarna var medverkande vid intervjuerna antas vara positivt för att minska inflytandet från 

att en enskild författares uppfattning skulle styra resultattolkningen.  

Vissa av frågor var svåra att tolka ett tydligt svar ifrån och i efterhand förstås att frågan borde ha ställts 

igen för att tydligare få svar på frågan. Det finns en risk att dessa otydliga svar under analysen blivit 

vinklade utifrån författarnas uppfattning av helheten av intervjun. Diskussioner har förts kring hur 

otydliga svar ska tolkas och författarna har till slut fattat en gemensam uppfattning kring hur svaret ska 

tolkas.  

Då projektet Arenastaden är ett starkt politiskt diskuterat område finns det stor tillgång på olika 

argumenterade artiklar om projektet. Vilket har varit en del av det bakgrundsmaterial som användes för 

att bli insatt i arbetet. Författarna är medvetna om att dessa texter är vinklade utifrån politiska intressen 

men fokus har lagts på att dokumentera den objektiva fakta som texterna innehåller. Det går dock inte 

att undvika en viss vinkling i författarnas egna tolkning av texterna. Detta trots att målet är att presentera 

arbetet på ett så objektivt sätt som möjligt för att låta läsaren få en nyanserad läsning och själv bedöma 

utfallet. 
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9 Slutsats och lösningsförslag 
Slutsatsen är att kommun och exploatör lagt säkerhetsansvaret på blåljusgruppen, som utan mandat eller 

juridiskt ansvar, har arbetat fram ett planförslag genom diskussioner utifrån sina expertområden. Det är 

konstaterat att gruppens expertmedlemmar arbetat med goda intentioner och har goda erfarenheter inom 

sina områden. Det går dock inte att utläsa ett gemensamt säkerhetsmål från någon av de intervjuade 

aktörerna, något som en del av dem pekat ut som ett problem. Eftersom blåljusgruppens arbete till stor 

del grundats på diskussioner mellan medlemmarna, och ingen tydlig arbetsstruktur eller dokumentation 

funnits blir det svårt att i efterhand att följa argumentationen och avvägningarna som gjordes för att 

komma fram till de förslag man kom fram till.  

En genomgående analys av intervjusvaren och den vetenskapliga litteraturstudien har lett fram till 

följande slutsatser: 

● Utifrån intervjustudiens svar kan det konstateras att risker relaterade till storskalig utrymning 

överförs mellan de olika aktörerna i stadsbyggnadsprocessen. 

● Risker behandlas i varierande grad under stadsbyggnadsprocessen, men dokumentation av 

avvägningar, bedömningar och beslut tenderar att vara bristfällig. 

● Risker överförs omedvetet och medvetet när aktörerna förlitar sig på varandra, vilket kan 

resultera i att en restrisk lämnas ohanterad. 

 

Dessa slutsatser kan även tänkas förekomma i andra komplexa stadsbyggnadsprojekt där en exploatör 

har huvudansvaret för att utveckla ett planförslag.  

Att risker överförs mellan de olika aktörerna ses inte som ett problem om de drabbade aktörerna är 

medvetna när de överlämnar eller när de tar emot en risk. Det är i de fall det sker en omedveten 

risköverföring eller när en restrisk lämnas omedvetet som en problematik kan uppstå. Om ingen har 

ansvar för att hantera en risk som vi är medvetna om i stadsbyggnadsprocessen, riskerar vi att bygga ett 

samhälle där aktörer i förvaltningsskedet tvingas acceptera risker som i ett tidigare stadie hade kunnat 

planeras bort.   

För att undvika att hamna i ett läge där en restrisk omedvetet lämnas obehandlad rekommenderas att 

strukturerad riskhantering bedrivs förslagsvis genom den internationella riskhanteringsstandarden ISO 

31000:2009. Som ett verktyg för att nå en strukturerad arbetsprocess kan FAC-modellen användas som 

ett hjälpmedel i en projektgrupp för att diskutera de frågor som krävs för att de ska komma fram till en 

gemensam bild av projektet och projektets mål och strategier. 

ISO 31000:2009 och FAC-modellen kan sedan användas för att formulera definitionen av säkerhet och 

de gemensamma säkerhetsmålen mellan exploatör, kommun och fastighetsägare. Definitionen av 

säkerhet och en kommuns säkerhetsmål kan förslagsvis sammanställas i en säkerhetspolicy som 

kommunen tar fram. Säkerhetspolicyn bör svara på frågorna: 

● Hur är er kommuns säkerhetsmål definierad? 

● Vem äger frågan om säkerhet? 
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12 Bilaga A - Intervjufrågor 
 

Tacka för att han/hon har tid att ses. Fråga om det är okej att vi spelar in. En kommer ställa frågorna och 

den andra anteckna. 

● Kan du beskriva hur du är/har varit involverad i Arenastaden?  

o Vilket ansvar innebär det?  

o Vad är ditt ansvar? 

o Vem är du anställd av? 

o Hur samarbetade du med säkerhetsgruppen? 

o Hur bedömdes underlaget som kom från säkerhetsgruppen? 

o Vilket huvudsakliga syfte hade säkerhetsgruppen vid planeringen? 

o Vem sitter (satt) med i säkerhetsgruppen? 

o När bildades den och på vems initiativ? 

● Var i stadsbyggnadsprocessen (planera – bygga- förvalta) har du varit involverad? 

o Planering: Kan ni beskriva hur ni arbetade kring säkerheten i Arenastaden? 

o Förvaltning: Kan du beskriva hur ni arbetar med säkerheten i arenastaden idag?? 

● Följdfråga: Har du framfört dina åsikter? 

o  Till vem? Vad fick du för respons?  

o Om nej, varför inte? Vem anser du bäst lämpad att besvara frågorna?  

 

Vi går vidare med lite frågor som rör områdena utanför byggnaderna. 

 

● Har du varit med och diskuterat/tittat på/fattat beslut om utrymningsfrågor?  

o När/Var uppfattade du att utrymningsfrågan behandlades?  

● Kan du beskriva hur du tror att en utrymning av Arenastaden skulle fungera?  

o Vad kommer att fungera bra?  

o Finns det något som du tror kommer att fungera mindre bra? Varför?  

● Vet du om det finns någon ledande aktör/person som tog ansvar för frågor gällande utrymning 

av området? Vem? 

● Vem eller vilka tycker du borde ansvara över utrymningsfrågan (av stadsdelen)? 

● När i processen anser du att det hade det varit mest lämpligt att hantera utrymningsfrågan av 

området?  

●  Tror du att denna aktör i dagsläget har tillräcklig kapacitet och förmåga att hantera risken? 

● Anser du nu i efterhand att du hade velat vara med mer/mindre involverad i något skede för att 

kunna påverka frågor relaterat till riskhantering? 

● Följdfråga om de nämner dålig kritik – vad tror de detta kommer ifrån?  

● Har antagonistiska hot diskuterats?  

o Hur har dessa scenarion sett ut?  

o Vem tog upp det? När? 

 

Tacka för intervjun. Fråga om det är okej att vi hör av oss senare om det är något vi glömt fråga eller 

vill få någonting förtydligat? 
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13 Bilaga B – Kommentarer utanför intervjufrågor 
Nedan presenteras citat som diskuterats utöver de ställda intervjufrågorna. Citaten är sorterade 

efter vilket ämne som diskuterats, se rubriktext. 

13.1 Stadens delaktighet 

Nedan samlas citat som tolkats röra respondenternas syn på kommunens delaktighet i projektet 

Arenastaden. 

Respondentnummer 

och aktör 
Citat från intervju 

1. Exploatör ”Så där var det ju ganska många övningar med dem så de var verkligen 

involverade, vilket dem inte alltid var så vana vid. Nej, det här var nog lite nytt och 

nu var det ju exceptionellt också så det krävdes ju verkligen att få deras 

godkännande.” 

Om exploatören fick hjälp med underlaget av staden till att ta fram 

detaljplanen 
”Så fungerar kommunen att dem vill ju gärna att den så kallade marknaden driver 

frågor och hjälper till då, för de är så resurssvaga själva. Så att vi anlitar ju alla 

konsulter, vi i exploateringsbolaget.” 

2. Säkerhetskonsult "Utan kommunkontakterna framförallt hade "exploatören". Så han var den 

förlängda armen och när det gällde då räddningstjänstfrågor och 

utrymningssäkerhet och flöden och det här med crowd management, så la 

kommunen ansvaret egentligen på Storstockholms brandförsvar." 

"Det var Path Finder och det var nått annat program och det var dem här 

datorsimuleringsprogrammen som Crowd Dynamics bland annat hade tagit fram. 

Det var ju inte så mycket folk från polis och räddningstjänst som kunde ifrågasätta 

det. Det var ju knappt vi själva." 

Om ifall kommunen tog ansvar för utrymningsfrågorna 
"Jag tror att dem frågorna togs på uppdrag av "exploatören", i blåljusgruppen" 

"Ja, jag tror att man la dem frågorna på "exploatören". För jag kan inte komma 

ihåg, jag har inget minne, vi hade några möten uppe på kommunen men jag har 

inget minne av att vi hade en kommunperson som var med i våran grupp." 

"Ja, så det var lite shakey där på kommunen, vem som skulle, det vart nån 

kommunpolitiker och den som satt som ordförande i Solna […] han fick gå, och så 

kom det nån ny. Och ja, det var lite rörigt." 

"Vi fick ju aldrig några nej på några förslag vi la. Dem som vi la i princip då från 

blåljusgruppen, vi fick igenom det vi tyckte man behövde göra." 

3. Polis/Säkerhetschef 

SvFF 

”Ja och Solna stad bromsade när mututredningarna sattes igång” 

Om vilka krav man kände av från kommunen 

Svårt att säga. Det var ju väldigt många olika människor som var med från 

kommunen och ibland kom man inte till mötena.   

5. Representant 

Jernhusen 

"det är kanske inte så många i Sverige överhuvudtaget som har erfarenhet av [att 

hantera utrymningsfrågor], det blir lite olika lösningar" 

"I Sverige var man ju inte så långt framme säkerhetsarbetemässigt." 
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6. Projektledare Solna 

Stad 

"Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på om man ska vara ärlig. Beslutet att bygga 

nya Friends arena togs tillsammans även sen med Mall of Scandinavia. Det måste 

vara en pågående process redan i detaljplanen, från start då om man säger och sen 

pågå hela tiden." 

"Just detaljplanen var jag bara med i den här gruppen och försökte framföra till 

planhandläggaren att det här utrymmet krävs för att klara utrymningen. Men det 

framgick ju så tydligt av riskutredningen så det var aldrig någon diskussion." 

7. Planarkitekt Solna 

Stad 

"Alltså vi var ju involverade så att vi fick rapporter. Sen så är ju brandförsvaret, 

dom är ju ett kommunalt intresse, även om man upplever dom som extern part. Så 

dom bevakade ju frågorna" 

"Jag kan säga att besluten om att det skulle bli Mall of Scandinavia, det var väl inte 

riktigt mitt om man säger så. Det var ju ett uppdrag vi fick. Det var ju från början 

tänkt att man skulle ha en öppen passage igenom. Det var nog egentligen det 

svåraste tycker jag, att hantera. [...] Anledningen att man tyckte det var bra med 

Mall of Scandinavia var ju att man var rädda för att det här skulle bli ett ödsligt 

område." 

8. BAU-arkitekt ”Men i det här projektet, det är ju väldigt starkt styrt av fastighetsbolagen mera. Det 

var ju kanske inte kommunen som drev projektet i första hand utan det var ju 

privata intressen som drev det väldigt hårt och det var ett väldigt tufft projekt att få 

till. Det är inte något, bygger du en stadsdel med bostäder och kontor. Då kan du ju 

planera i förväg och veta ungefär vilka kvarter, så länge det finns rimliga 

förutsättningar så går det successivt att bygga ut det. Här vart det ett enormt 

infrastrukturpaket som var tvunget att byggas. Direkt. Då är det lite, dom funkar 

inte så enkelt med en traditionell kommunal process, utan det krävs nästan 

exploateringsbolag, som Råsta var.” 

Om man hos kommunens beslutsfattare var medveten om tänkbara problem 

angående utrymningsfrågan 

”Om dem är medvetna om att det kunde vara problem med utrymningsfrågan, jaja 

gud absolut. Det vill jag påstå att dem är.” 

Om kommunens roll som medfinansiär av projektet 

”Det märktes genom att dem drev projektet, eller dem var med på att driva 

projektet hårt och snabbt. Dom har lättare för att ignorera saker så att det går sakta, 

eller sätta klackarna i backen annars. Men dem hade ju ett intresse av att det här 

skulle bli. Vilket i mångt och mycket var väldigt positivt. ” 

Om kommunerna är medvetna om att de har ett ansvar  

”Dem är medvetna om att dem har ett samhällsansvar, att dem bevakar samhällets 

intressen. Det är dem. Men dem, om man säger såhär. Vissa av dom här 

samhällsförsvarsfrågorna det är ju Länsstyrelsen också. Länsstyrelsen bevakar ju 

det i plan när det väl går dit. Så där finns ju nästa instans, av ansvar. Länsstyrelsen 

representerar ju staten, så så mycket högre ansvar kan det inte ta.” 

Om kommunens engagemang i infrastrukturen 
”Det är lite så Solna jobbar också, att dem inte vill investera ett korvöre i det här. 

Men om man ser vad de får tillbaka egentligen. På något sätt borde ju en kommun 

se värdet av att investera i infrastrukturen det tycker jag kanske hade varit bäst.” 

”Sen låta dem här privata byggarna, betala för byggrätterna så vi får en peng 

till infran. Men kommunen styr den och bygger den. Det gjorde dem inte, dem fick 

den levererad i det här fallet. Det är en ganska vanlig modell i Sverige.” 

”Jag tycker kanske kommunen skulle styra byggandet av infrastrukturen, 

egentligen. Eller helt släppa det. Genom att gå in och investera i, primärt 



 

   

 

 

 

   

 

 

103 

infrastrukturer som liksom privata utvecklare behöver och det ökar 

fastighetsvärdet. Man måste hitta en betalningsmodell för det. Men det heter skatt 

vill jag säga. Så kan du få en mycket mer sammanhängande idé av en stad. Eller så 

får du det här lite brokiga som kan bli ganska intressant också men det är klart 

röriga om man bara släpper dem här bitarna.” 

9. Brand- och 

riskhanteringskonsult 

"Stora besluten har väl varit egentligen i den där blåljusgruppen. När man tagit 

fram förslag på att vi tycker man borde göra den här trappan 10 meter bredare [...] 

Och det är nog så besluten har tagits och sen har det presenterats för staden, att så 

här blev det." 

Om att hantera en utrymning av Arenastaden: 
"Men det är ju ganska krångligt för alltså, man är ju inte riktigt van från 

räddningstjänsthåll heller att jobba på det sättet." 

10. Räddningstjänst, 

operativ 

"Ofta så säger vi till kommunen att ni behöver en riskanalys här. Och då anlitar 

dem ofta ett företag och gör en riskanalys. Men så tror man att nu har vi gjort en 

riskanalys, nu är det frid och fröjd. Ja, men vad står det i riskanalysen? [...] Ibland 

uppfattas det som att det ska göras en riskanalys, men det intressanta är ju vad som 

står i den." 

"Och i Stockholm är det ju så att, jag tror det är så fortfarande att kommunen vill ju 

släppa ifrån sig så mycket som möjligt, så att den som bygger får anlita en konsult 

för att ta fram riskanalysen. Och det är kanske inte så bra i alla lägen. För då är ju 

konsultens uppdragsgivare den som ska bygga, inte kommunen." 

"När man bygger ett bostadsområde idag, alltså fastighetsägarna äger ju sitt hus 

och sin tomt, men vägar och sånt där har ju kommunen alltid stått för. Men nu 

dealar man ju bort det. Nästan överallt. Nu skapas det samfälligheter så att 

kommuner tar bort sitt ansvar för väg, underhåll och sånt där, det där ska projektet 

sköta själv. Och lite grand och det hållet var det här." 

13. Säkerhetchef 

Friends Arena 

Gällande utrymning av ett område: 
"Det är ganska tydligt att det är ett kommunalt ansvar. Och det är vad vi trycker på 

till kommunen, där vi vill göra tex förstudier tillsammans med MSB, om 

storskaliga utrymningar och utrymningar från stora ytor. Och i princip tycker 

kommunen likadant. Problemet är att sånna här utredningar det kostar ju väldigt 

mycket pengar och förstudier och så vidare. Och där har man, jag tror i flera års tid 

sökt bidrag. Och inte fått det." 

Om ifall kommunen tar sitt ansvar gällande utrymningsfrågorna: 
"Dem tar det ju så till vida att dem har ju analyser, riskanalyser och 

sårbarhetsanalyser för att hantera det. Men samtidigt då så tar dem ju inte ansvaret 

när vi önskar eller begär tex en utredning, hur funkar det, för vi kan ju faktiskt ha 

150 tusen människor i det här området. Och sen får vi en godsvagn som börjar 

läcka, på spåret. Vilket innebär att ja, men då måste vi kanske utrymma alla åt ett 

visst håll. Finns det nån plan för det? Nej idag finns inte en sån plan." 

Om vem som ska ta ansvar över att planen för en storskalig utrymning blir 

gjord: 
"Vi har ju önskemål och vi säger ju i princip det vid varje möte, vi har möte en 

gång i månaden, till kommunen och den som är säkerhetschef för kommunen." 

14. Polis, förvaltning Om kommunens deltagande i säkerhetsgruppen  

”Solna Stad skulle man kanske också önska lite mer initiativförmåga ifrån men 

dom är ju ändå där. När dom är där så får man ändå deras tankar och sådär. Det är 

dom som styr mycket.” 
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13.2 Länsstyrelsen och kontrollfunktion 

Nedan samlas citat från respondenterna angående länsstyrelsens roll i stadsplaneringsprocessen.  

Respondentnummer 

och aktör 
Citat från intervju 

1. Exploatören "Länsstyrelsen har ju en viss roll i det här, som en tillsynsmyndighet, i frågan. Så 

dem bevakar ju egentligen då, dem bevakar de här frågorna i planprocessen också. 

Dem kan ju överpröva om det är så att dem inte är nöjda med det hela. Men där 

vill man ju inte hamna, utan man vill ju förekomma det liksom." 

4. Räddningstjänsten, 

förebyggande enheten 

"Sen kan ju Länsstyrelsen också tex ha synpunkter på både på myndigheternas 

möjlighet till insats och ja, planering överhuvudtaget då och riksintresset för 

järnvägstrafik och liknande. Så Solna Stad borde ju ha fått svar på hur dem ska 

hantera det på ett bra sätt." 

5. Representant 

Jernhusen 
"Vi hade ju en del avstämningar också, bland annat med Länsstyrelsen där vi fick 

sittningar i ganska tidiga skeden kring just dem frågorna. Vad är okej, och hur ska 

vi tolka och vad ska vi.. det kan få en liten utmaning att få till dem, för man tolkar 

ju risker väldigt olika. Vi har ju erfarenhet från tidigare att man ställer väldigt 

olika krav i planer." 

"Sen kan man säga att Länsstyrelsen å sin sida ställer krav när dem granskar 

planen." 

[Frågar: Märktes det?] 

"Inte så mycket på dem bitarna. Det kan ha varit mer, jag har inte så mycket minne 

av dem frågorna. Jag är inte säker på att Länsstyrelsen riktigt är lika, dem är mer 

på när det gäller sånna här.. Farligt gods och sånt" 

7. Planarkitekt Solna 

stad 

”Området risk och säkerhet, det ställs helt andra krav från Länsstyrelsen idag än 

vad det gjordes då. För det ska man komma ihåg att Länsstyrelsen har ju dom har 

ju inte prövat, dom har inte gått in och stoppat projektet. Men jag undrar om man 

idag verkligen hade fått bygga sådär" 

8. BAU-arkitekt ”Dem är medvetna om att dem har ett samhällsansvar [kommunen], att dem 

bevakar samhällets intressen. Vissa av dom här samhällsförsvarsfrågorna, det är ju 

Länsstyrelsen också. Länsstyrelsen bevakar ju det i plan när det väl går dit. Så där 

finns ju nästa instans, av ansvar.” 

"Så är det, och kommunen har planmonopol och Länsstyrelsen kan stoppa det. Så 

det finns två instanser som kan säga nej. [...] Sen kan dom ju lagstiftningen om de 

ser något som bryter mot lagstiftningen" 

9. Brand- och 

riskhanteringskonsult 

"Samtidigt finns ju Länsstyrelsen tex som är en instans i det där, där du tar fram 

detaljplanen så det finns ju kontrollfunktioner också för kommunen. Där förvisso 

den här biten ligger med, mig veterligt. Det kanske finns någon sån kompetens 

nånstans." 

10. Räddningstjänst, 

operativa enheten 

"Och vi kan ju bara ha synpunkter, det är ju bara Länsstyrelsen som i stort sätt kan 

slå näven i bordet och säga att den här planen godkänner vi inte." 

15. Säkerhetschefen 

Solna stad 

"Då är vår stadsplanering och arkitekterna med där och så ritar dom upp här skulle 

man kunna klämma in en kåk till exempel, och dom planerna måste ju då 

godkännas av Länsstyrelsen också. Vi har märkt en tendens nu att de börjar säga 

nej." 
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13.4 Otydliga ansvarsroller, krav och mål 

Nedan samlas citat som utgör kommentarer på hur respondenterna ser på de andra aktörernas ansvar och 

roll i stadsplaneringsprocessen.  

Respondentnummer och 

aktör 
Citat från intervju 

3. Polis/Säkerhetschef 

SvFF 

”Man kan väl säga att det har landat så till vida att det fungerar men det är inte 

optimalt. Förutsättningarna förändrades vartefter området växte fram. Sedan har 

Räddningstjänsten godkänt arenan.” 

4. Räddningstjänst, 

förebyggande 

"Vi hade ett gäng svåra frågeställningar att hantera och det som vi, det känns 

kanske inte riktigt som att vi kom i mål med det som vi gjorde. Men vi hade 

kontinuerliga möten och sånt där vi diskuterade." 

Om vad man som myndighet inte "kom i mål med": 
"Det var väl egentligen att förtydliga vilka krav man som myndighet skulle 

ställa." 

5. Representant 

Jernhusen 

"Vi hade ju en del avstämningar också, bland annat med Länsstyrelsen där vi fick 

sittningar i ganska tidiga skeden kring just dem frågorna. Vad är okej, och hur ska 

vi tolka och vad ska vi.. det kan få en liten utmaning att få till dem, för man tolkar 

ju risker väldigt olika. Vi har ju erfarenhet från tidigare att man ställer väldigt 

olika krav i planer." 

"det är lite otydligt på en del kommuner kan jag tycka, vem som ansvarar [över 

utrymningsfrågan], det är tydligare vem som har ansvar över buller, miljö, hälsa. 

Men just den här.. den frågan kan vara lite otydligare, vem på kommunen som är 

kommunens kompetens i och bedöma.." 

”Problemet där är om man inte har, alltså första skedena i en detaljplan trodde ju 

inte vi skulle vara en sån stor handelsanläggning. Den blev ju större efter tid. Då 

trodde man på en lite mindre anläggning. Så det ändrade ju en hel del av 

förutsättningarna." 

6. Projektledare Solna 

Stad 

Angående vilka krav man ställde på dimensioneringen av stadsdelen: 
"Det kommer inte jag ihåg men Brandskyddslaget hade ju vissa tider som man 

kom överens om med polisen och räddningstjänsten om." 

7. Planarkitekt Solna 

Stad 

Om hur man anpassar de allmänna ytorna efter flödesberäkningarna: 
”Det är inte så lätt, det är ju inte så vanligt att man planerar såna här anläggningar 

så det finns ju inte jättemycket. Men jag tror det var en engelsk konsult som 

gjorde nån sån där simulering, för att se att man klarade passager.” 

”Det var egentligen bara för arenan [flödesutredning]. Mall of Scandinavia kom 

nog in lite senare. Jag tror att dem här gjordes mycket i tidigt skede. Men alltså 

man fullföljde ju arbetet och fortsatte med kompletteringar under hela arbete. 

Men med MoS tror jag aldrig att man gjorde någon sån [flödesutredning].” 

8. BAU-arkitekt Om enskilda intressenter som tog ansvar  

”Jag ska inte säga att enskilda intressenter tog ansvaret för allting, jag menar dom 

spelar sin. Dom drev det och hade sin roll i projektet. Jag tycker det är okej så. Så 

länge man har den här dialogen med alla myndigheter som berörs och respekterar 

både lagstiftning och egentligen de krav som finns i samhället. Jag ser inga 

problem med det.  



 

   

 

 

 

   

 

 

106 

Jag tror att dom kanske ställer tuffare frågor ibland. Jag tror det är fel om man 

bara ska säga att nej men samhället måste ta det ansvaret. Det är ett enkelt svar. 

Jag tror att det är en naiv, jag tror inte samhället kan i alla lägen.” 

Om problematiken kring ansvarsfördelningen i projektet 

”Det finns en bit utanför hotellet till exempel, mot vägbron där det är ett hål. Där 

var det egentligen tänkt att byggas ett däck i mellan, men det var på hotellets 

tomt. Dom skulle utföra den, men dom sa. Vi behöver inte det där, så byggde 

dom det aldrig. Så nu är det ett hål. Såna saker är sånt som liksom. Man tappar, 

det är väldigt svårt att hålla ihop en stark helhet. När den fragmenteras i olika 

ekonomiska paket och ägarskap med väldigt diversifierade ägarintresse. ” 

Om hur man skulle kunna lösa en tydligare ansvarsfördelning  

”En annan finansieringsmodell. Där kommer man tillbaks till kommunen då som 

en delägare. Men jag tycker, om man ser hur man gör i andra länder så är det ofta. 

Ja antingen så släpper man hela paketet till en, alltså myndigheterna håller sig 

utanför, här mark, bygg till en privat fastighetsutvecklare. ” 

9. Brand- och 

riskhanteringskonsult 

"Sen tror jag, i och med att det är så nytt och svårt, det är svårt att få alla till å få 

en gemensam bild av det där. Man försöker visa nånting men utan att veta vart 

det ska landa, vem tar ett kvalificerat beslut utifrån det." 

"Det var lite nya trevande steg, jag har nog inte fått input till mig i alla fall att 

man har missat nånting. Det är lite bedömningssvårt, såklart, det finns inga 

färdiga riktlinjer egentligen." 

"Samtidigt finns ju Länsstyrelsen tex som är en instans i det där, där du tar fram 

detaljplanen så det finns ju kontrollfunktioner också för kommunen." 

10. Räddningstjänst, 

operativ  

Angående den personflödesutredningen som skulle göras när allt var på 

plats: 
"När man byggde Mall of Scandinavia, då satte man ner foten. Att, ska vi göra 

det här [slutgiltiga utredning över personflödena i Arenastaden]? För hela 

området? Ska vi ta på oss den kostnaden? [...] Och sen, gick det väl över mer och 

mer till att det vart Solna Stad, som skulle ta på sig det här..." 

"För det stod ju ganska länge i protokollen för Mall of Scandinavia bygglov, att 

det här skulle göras [personflödesutredningen]" 

"Det ju en kvarvarande punkt hela tiden som just det här med att de här 

flödesberäkningarna måste lösas. Sen ju mer tiden gick så fick jag väl en känsla 

av att man då från Solnas sida började kanske inse att det där kanske vi får lov att 

göra själva. När det inte var någon annan som tog tag i det." 

"Ja, alltså det fanns ju i protokoll sen innan att när liksom Arenastaden var klar, 

så skulle man göra nya flödesberäkningar, för att se hur det funkar i helheten så 

att säga." 

11. Representant 

Länsstyrelsen  

Om utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden  

”Där blir det lite, det blir väldigt svårt där hur det ska vara med gränsdragningen, 

hur ska vi faktiskt se till att det blir åtgärder och ska det bli åtgärder. Är det då 

kommunens skyldighet att vidta en åtgärd som någon annan bygger, eller är det 

trafikverkets ansvar eftersom det är deras risk? Egentligen kan vi inte säga att vi 

landat där. Utan vi har fortfarande åsikter men det finns liksom inget skede att 

fånga dem i.” 

Om vem som har ansvar för en storskalig utrymning 

”Ja eftersom det inte ligger någonstans egentligen så kan ju kommunen göra som 

dom vill liksom. Man kommer kunna ta sig ut från byggnaden men om har plats 

att vara utanför byggnaden det är där, det finns ju liksom inget, det finns att det 
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ska vara skottat så du kommer fram en bit ifrån. Men längre än sträcker väl sig 

inte, och där ligger det liksom ett glapp mellan PBLn som styr planläggning och 

BBR som styr när byggnaden är klar.” 

Om Länsstyrelsens förhållande till riskanalyser 

”Men vad vi ofta säger är att det som är framtaget i riskanalysen, om vi bedömer 

att riskanalysen är vettig liksom. Om dem säger att det ska vara fem åtgärder så 

säger vi att dem fem åtgärderna ska genomföras och då ska dem föras in i 

planbeskrivning och plankarta. För där finns det ju ofta ett glapp också. Att det 

kanske bara är nån som hamnar i nästa och dem här ofta så är dom lite inbördes 

beroende av varandra. För att det ska vara en helhetslösning.” 

12. Samordnare Peab Om det ansvar kring för de allmänna ytorna  

”Det är en ganska intressant fråga för det där diskuterade ganska mycket kan jag 

säga. Det är ju Solna stad i och med att dem beviljar dem där byggrätterna. Så 

beviljar de ju byggrätter för, här ska de bygga en arena, här ska de bygga ett 

köpcentrum. I och med att man gör det så antar jag att man bör ta något slags 

kollektivt ansvar för vad händer om det julrush och det är fullt på arenan. Så ska 

alla ut samtidigt. Det där diskuterades.” 

13. Säkerhetschef 

Friends arena  

"Och det är därför vi tillsammans försöker hitta lösningar för att göra det så 

optimalt som möjligt, där vi ibland tar delkostnader i bemanning, i skyltning [...] 

Så jag tror tyvärr inte det går att peka på att det är kommunen som är ansvarig 

eller det är staten som är ansvarig för det här, utan vi måste nog dra vårt strå till 

stacken allihopa." 

"Därför det är ju väldigt få ställen som har den här komplexiteten. Och ställa 

frågan redan i exploateringsskedet, vad är det för nånting vi ska tänka på? Och 

kanske i det läget då, titta på om man måste göra en ordentlig flödesanalys när 

allting är up and running. Man kan inte bara titta på respektive organisation eller 

respektive byggnation från början. Så jag vill inte skjuta kommunen för mycket 

på det här, för jag ser fortfarande att det är en samverkan." 

14. Polis, förvaltning  Om polisens ansvar i området  

”Det här handlar om en ansvarsöverföring egentligen som vi jobbar väldigt hårt 

med från polisen sida för att vi ska kunna minska våra resurser. Det går ut på att 

arrangören ska själv ta ansvar för sitt eget evenemang, göra en säkerhetsplan och 

även då. Det omfattar och ingriper även att man ska hantera området efter, se till 

att folk kommer från evenemanget, att folk kommer till evenemanget.” 

Om en helhetssyn på området  

”Ja det är det man har kommit till nu. Nu måste man ta ett helhetsgrepp på hela 

arenastaden. Det funkar inte att alla jobbar för sig själva, då kommer man 

krocka.” 

Om vem som bär ansvar för utrymningsfrågan 

”Om det är någon, så ser jag ju att det är kommunen som har det övergripande 

ansvaret i så fall. Så du kan ju inte lägga det på en enskild aktör. Det går ju inte. 

Dom skulle aldrig ta det utan incitament för det kostar pengar ”  

”Man får inte vara för navi heller, man måste ju förstå att det är pengarna som 

styr. Har vi inga otroligt starka argument då har vi väldigt liten påverkansgrad 

där.” 

”Man ser det som egna bubblor rent juridiskt, så bygger man ett köpcentrum och 

har sju arenor runt omkring så du ska kunna. Allting som kommer till köpcentret 

ska köpcentret kunna hantera. Det är ingen annans ansvar. ” 
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15. Säkerhetschef Solna 

Stad 

Om hur ansvar för en storskalig simulering ska fördelas om inte kommunen 

tar på sig det 

”Nä men det skulle vara i så fall om man går ihop alla aktörerna som finns i 

arenastaden. Så enas man om att nu tar vi fram en plan för storskalig utrymning. 

Det är ju alternativet. Jag kan tänka mig kanske att vi landar någonstans mitt i 

mellan, att staden tar ett huvudansvar och att de andra aktörerna kanske är med 

och delfinansierar.” 

 

13.5 Personberoende 

Nedan samlas citat på hur respondenterna ser på betydelsen av vilka personer som ingick i arbetet och 

förväntningarna på dessa. 

Respondentnummer 

och aktör 

Citat från intervju 

1. Exploatör ”Vi föreslog för kommunen dem här konsulterna vill vi ha med, brandskyddslaget 

tex och inte kanske bara själva bolaget utan framför allt vilka personer vi ville ha 

med då” 

”Alltså man får ju många gånger förlita sig på dem här specialisterna helt enkelt. 

Säkerhetskonsulten har ju varit en stor tillgång här, med både hans erfarenhet och 

hans ja, hans omdöme också inte minst. Och jag vill påstå att både brand och polis 

vet ju att han kan det här och förlitar sig också på honom plus deras egna 

erfarenheter så det gäller ju att plocka in dem här som har jobbat med dem här 

frågorna. ”Polisen” han hade ju under en ganska lång period jobbat mycket med 

dem här statsbesöken, och har varit ansvarig för dem, alltså för säkerheten då så han 

kunde ju verkligen det här.”  

2. Säkerhetskonsult "Jag tror att vi hade ju rätt bra, vi hade ju alla, vi hade ju myndigheten med i 

gruppen, vi hade ju polismyndigheten, vi hade brandförsvaret, vi hade landstinget 

med ambulansen, hur man skulle få fram helikoptrar och ambulans och allt var det 

var. Den gruppen var ju ganska stark." 

"Väldigt bra att vi i tidigt skede bildade den här blåljusgruppen. Det var nog 

nödvändigt för att vi skulle kunna komma framåt med olika förslag vi hade." 

"Och jag tror man släpper det till, jag tror exploatören hade en stor roll och hade 

dem flesta kontakterna med kommunen och sen förlitade man sig på att allt det här 

med personsäkerhet, det är brand, från kommunens sida så lägger man det på 

brandförsvaret och dem var ju med i vår blåljusgrupp. Så man var ju ganska trygg 

då, tror jag man kan säga." 

"Man kan ju säga att det som möjligen jag tycker var besvärligt med både polisen 

och kanske framförallt med räddningstjänsten är ju att man bytte personal rätt 

mycket va. Så vi hade rätt mycket nya ansikten." 

4. Räddningstjänst, 

förebyggande 

"Jag tror jag var med och skissade på ett utkast tillsammans med Polisen och 

sjukvården. Men det kom aldrig vidare så att vi skickade den officiellt, utan det var 

fortfarande delar som skulle utredas. Och sen tror jag att jag slutade innan det var 

klart. Så den formella formuleringen till Staden, den, jag vet inte hur det blev med 

den." 

8. BAU-arkitekt Om samarbetet i blåljusgruppen  

”Ja men visst, vi hade en yngre brandchef som var lite ängslig ett tag. Han såg lite 

mer risker kanske, men jag tror att det var mest. Det var så stort, egentligen kan jag 
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tycka att det är. jag tycker det är fel att i ett sånt jätteprojekt, lägga ett sånt ansvar 

på en lokalbrandchef. Jag tycker det borde finnas en högre nivå i brandkåren. 

Polisen var på en högre nivå.” 

”I såna grupper, det handlar ju mycket om persondynamik lika mycket som något 

annat. Jag menar polisen som var med han är ju en erfaren och stark person och kan 

vädra en åsikt ganska lätt och han resonerar väldigt mycket. Så det är klart, han 

hade en ganska ledande roll i det där vill jag påstå. För att han kunde komma med, 

han kunde bekräfta saker och komma med lösningar.” 

Om det går att samarbeta mer 

”Ja det kan vi absolut. Men det viktiga är, vilken fråga man än jobbar i. Att ha en 

överblick. Man tar liksom en helhetssyn, okej hur påverkar det här andra frågor. Så 

att man inte bara konar in sig på den frågan man håller på med specifikt” 

10. Räddningstjänst, 

operativ 

"Men det var ju så att när det här projektet började, när det gjorde 

sammanslagningen så var det ju väldigt ont om folk på förebyggande. [...] Så vi var 

ju bara ett par stycken som jobbade med förebyggande i hela det här området. Och 

så hade vi en ganska hög personalomsättning under många år. Folk började och 

slutade och började och slutade." 

"Och jag hade ju liksom ingen annan att bolla det till så det vart ju i princip att man 

åkte på möten, träffade dem och diskuterade, men det fanns ju liksom ingen tid att 

sätta sig in i saker och ting egentligen." 

"Och det är ett stående problem för många av dessa stora projekten. För under den 

här tiden då som har vart de senaste 10 åren då, man har bildat ny verksamhet, vi 

har bytt jättemycket folk så är det väldigt många av de här stora projekten [...] att 

försöka hitta vad sa vi en gång i tiden, det är nästan hopplöst. Ja, det finns ju men 

det gäller att hitta det." 

12. Samordnare Peab  Om samarbetet i säkerhetsgruppen  

”Det blir väldigt personberoende sånt där. Men alltså, jag tyckte det var väldigt bra. 

Korta beslutsvägar, schysst att man kunde ge och ta och att vi hjälptes åt.” 

15. Säkerhetschef 

Solna Stad 

Om representantens roll mot Arenastaden 

”Eftersom jag är intresserad av såna saker och det här blir lite personberoende 

också. För tittar man runt på Sveriges 290 kommuner så är det i princip ingen som 

håller på med situtionell prevention på det sättet eller i varje fall får in det i 

planerings byggena.” 

Om olikheter i säkerhetsmedvetandet 

”MoS ägs ju av ett franskt företag så dem är ju väldigt säkerhetsmedvetna eftersom 

de har varit utsatta för så mycket mer. Så hon har ju skickat på olika såna här 

antiterror-utbildningar så att dom håller ju på att inför succesivt nu massa rutiner 

bland butikerna att händer det här då ska ni göra såhär. Medveten ökar mer och mer 

både bland butikspersonal och ordningsvakter som går runt där.” 
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13.7 Logistikplanering  

Nedan samlas citat kopplade till uppfattningen av logistikplaneringen i området. 

Respondentnummer och 

aktör 

Citat från intervju 

3. Polis/ Säkerhetschef 

SvFF 

”Någonting som saknades från början var ju en övergripande logistikplanering 

för hela området. Det var det vi höll på med bland annat när vi pratade mycket 

om hur vi skulle transportera folk till och från arenan.” 

Om vem som borde ansvara över logistiken  

”Det är en bra fråga, men jag tycker ju att det är kommunens och landstinget 

som driver kollektivtrafiken. Här fanns det statliga myndigheter, 

landstingsstyrda och kommunalt styrda organisationer samt privata intressen.”  

5. Representant Jernhusen  "Och det har ju fungerat mer eller mindre bra. Och det är ju en utmaning så som 

Arenastaden och det var ju jättestökigt dem första åren, när arenan var klar och 

MoS var försenad och fortfarande inte klar, och det var bara en stor 

byggarbetsplats med jättekonstiga gångvägar och där folk verkligen inte visste 

vad dem skulle ta vägen." 

"Det fungerar ju mycket bättre nu och det är väl lite det där att, det som 

detaljplanen just, detaljplanen förutsatte ju en massa saker, både fördjupade 

översiktsplanen och detaljplanen där dem simuleringar man gjorde var ju att 

väldigt mycket av det här skulle vara utbyggt. Sen tog det lång tid innan det de 

facto kom plats, så den hade ju inte den funktionalitet i början som man 

egentligen ville ha." 

8. BAU-arkitekt ”Man tyckte läget var fantastiskt för det var så stadsnära och det var kopplat till 

kollektivtrafik och det fattar man ju att det, så många transportmedel som 

kommer in. Ju fler desto bättre. Men vad man fortfarande var övertygad om för 

ett såhär stort köpcentrum var, primärt för bilburna. Men det är inte det riktigt 

längre. Så det finns egentligen mer garage än vad som behövs för handeln. Men 

det har visat sig väldigt bra för Arenastaden, för garagen används ju både av 

kontorshyresgäster och för evenemang.” 

14. Polis, förvaltning  ”Det vi märker är ju oftast att det är ju flöden av människor som är problemet i 

på en sån här liten yta.” 

”Då efter en kvart ungefär, efter utsläpp. Då är hela arenatorget fullt. Då är det 

inte så himla lätt att göra någonting, så blir det någon form av paniksituation 

eller kommer det en lastbil eller vad som helst så är det ju en väldigt stor risk.” 

”Alltså det som är väldigt intressant såhär i efterhand är ju, en stor arena här, 

sen 30 meter över torget nordens största köpcenter. Det är väl kanske inte 

optimalt. ”Visst man kanske skulle kunna haft det i området men kanske inte så 

nära varandra för att nu påverkar dom här aktörerna varandra väldigt mycket.” 

”Arenastaden är ju byggd för stora publikflöden men inte dom största” 

15. Säkerhetchef Solna 

Stad  

”För Arenastaden är ju inte optimalt byggd varken för utrymning eller 

framkomlighet. Det är ju en ganska trång stadsdel sådär. Den är ju mer byggd 

för verksamhet, att få in så mycket verksamhet som möjligt.” 

”Vissa ställen blir det ganska snabbt trafikstockning på och såna grejer. Det 

betyder att då har man antingen byggt för få, för smala eller för krångliga 

utfartsvägar.” 
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