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Förord
Genomförande av projekt Arenastaden har i sin huvudsakliga del enligt
kommunens måldokument slutförts vad gäller byggnation av större arenor. Med
dispositionsplan från 2009 som grund har inom området byggts hockeyarena
med träningshall, fotbollsarena, innebandyarena med träningshall, friidrottshall
och truppgymnastikhall. Därtill har anlagts kastplan, konstgräsplan, idrottsstråk,
torg, parker, dagvattenmagasin och parkeringsytor.
Ett antal markaffärer har inneburit att fastighetsägaren Arenastaden i Växjö AB
har sålt mark för arenor till föreningsägda fastighetsbolag samt mark för allmän
plats och exploatering till kommunstyrelsen. För exploateringsmarken finns en
gällande detaljplan som medger omfattande byggnation men det är inte helt
klargjort på vad sätt ytorna skall disponeras. Kommunstyrelsen har därför tagit
fram en vision som skall ge stöd för fortsatt marktilldelning för byggnation och
för ändring i detaljplanen som bl.a. skall reglera allmän platsmark.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut uttalat att den fortsatta planeringen av
Arenastaden ska tillse att området kommer att inrymma minst 700 bostäder.
Samråd under arbetets gång har skett med fastighetsägare som angränsar till
Arenastaden och med idrottsintressenter inom Arenastaden. Byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och fritidsnämnden hat yttrat sig över visionen. Deras
synpunkter har kommenterats i särskild handling.
Visionen visar på flera möjligheter att utveckla Arenastaden såväl för fler
idrottsanläggningar som för boende och verksamheter. Ett fortsatt arbete bör
inriktas på att aktivt skapa ett område för bostäder i Arenastadens sydvästra del
och ett område för verksamheter och bostäder i dess sydöstra del. I de centrala
delarna utvecklas grönytor och stråk för att höja områdets attraktivitet.
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Dispositionsplan 2009
Kommunfullmäktige antog 2008-01-22 § 7 en detaljplan för Arenastaden.
Denna är i sina huvuddrag ganska generell och ger möjlighet att inom hela
området bygga för bostäder, idrott, handel och kontor. Inför uppstart av arbetet
med att genomföra projekt Arenastaden förde kommunen samtal med berörda
idrottsföreningar om vilken vision som skulle gälla och hur området skulle
disponeras. Detta resulterade i en dispositionsplan som antogs av
kommunfullmäktige den 21 april 2009. Planen har sedan legat till grund för
placering av arenor, markförsäljning och fastighetsbildning. Vissa områden
lämnades dock öppna för framtida prioritering.

Arenastaden ska ha en dispositionsplan som är utvecklingsbar och hållbar
över tiden. Här ska man i samverkan på många plan tillsammans bidra till
att öka idrottens utvecklingsmöjligheter och Växjöregionens samlade
attraktionskraft.

Arenastadens utveckling
En gemensam framgång bygger på:
• - Samverkan mellan intressenterna i gemensamma utrymmen och aktiviteter
• - Idrottsföreningar som var och en skall kunna utveckla sin kärnverksamhet
• - Samordning och enighet om lokalutnyttjande för evenemang och mässor
• - Förutsättningar att kunna bygga anläggningar oberoende av varandra
• - Möjlighet till kompletterande byggnation för boende, service och utbildning
• - Goda möjligheter för näringslivet och andra intressenter att medverka
Målsättning
• Arenastadens disposition skall vara flexibel och medge etappvis utbyggnad
med möjlighet till olika modeller för genomförande. Idrottsanläggningar
skall kunna kompletteras med kommersiella byggnader för att stärka
finansieringen och påskynda genomförandet.
• Arenastadens byggnader och anläggningar skall uppföras och drivas i linje
med devisen "Växjö - Europas grönaste stad". Arenorna skall byggas med
höga krav på stadsmässig gestaltning och miljöeffektivt så att behovet av
tillförd energi kan minimeras.
• Arenastadens idrottsliga verksamhet skall präglas av yttre öppenhet och inre
trygghet och säkerhet med god sammanhållning mellan föreningar och nära
samverkan med universitetets forskning och ledarutbildning. Insatser skall
ske för att behålla friidrottens prestationscentrum, ADC, inom området och
utveckla det till landets första Idrottsliga prestationscentrum (HPC).
Den yttre miljön
• Området skall inlemmas i stadsstrukturen så att de fria ytorna upplevs som
öppna och tillgängliga torg- och parkområden. Tillgängligheten för gående
och cyklister är viktig att prioritera ur trygghetssynpunkt. Alla onödiga
stängsel och staket ska tas bort. Området ska ges en tilltalande belysning
som ger trygghet och trivsel.
• Översyn av befintlig yttre miljö skall ske, så att t.ex. rörelsestråk, grönytor
och fasader ger ett samlat intryck. God överblick, orientering och en samsyn
över ingående material skall ge en helhetsupplevelse av området. Stor
hänsyn tas till mikroklimatet vid val av vegetation och markarbeten. Fria
ytor kan innehålla dammar som vattenmagasin för dagvatten. Området kan
gärna kompletteras med olika konstverk.
• Parkeringsplatser för bilar, bussar, transport- och servicefordon skall finnas
på flera ställen. Det är viktigt att dessa inte blir stora dominanta asfaltsytor,
utan delas upp och kläs in i vegetation kopplade till olika stråk in mot
anläggningarna.
•

Gång och cykelstråk
Gång- och cykelstråken skall ha naturliga kopplingar till omgivande kvarter
och säkra områdets tillgänglighet ur ett miljömässigt hållbart perspektiv.
Stråken skall leda direkt från områdets parkeringsplatser och busshållplatser
till de centrala delarna. Stråken ska bidra till att öppna upp området på ett
sätt så att stadens invånare rör sig naturligt genom området, och därigenom
skapar den öppna karaktären.

•
•

Några huvudstråk inom området torde få pekas ut som transport- och
räddningsvägar vid större arrangemang. Inom området ska anläggas flera
cykelparkeringsplatser.
En eller flera gc-förbindelser mellan Bäckaslövsområdet och Arenaområdet
bör ingå i konceptet. Stråket mellan centrum och Arenaområdet måste göras
tydligt.

Övergripande vision
Arenastaden skall vara
• möjligheternas prestationscentrum för idrott, utbildning, ledarskap och
evenemang
• där boende, verksamheter och idrott kan samverka i en modern, attraktiv,
funktionell och hållbar stadsbebyggelse
• som skapar framgång i möten mellan människor med olika erfarenhet,
kunskap och idéer
Idrottslig vision
Hela området ska bli attraktivt för Idrott och Utbildning
• ett område där idrotten har högsta prioritet
• förenar sportens behov av tränings- och matcharenor med regionens behov
av landmärken och idrottsupplevelser.
• är nationellt och internationellt känd som ett tränings-, utbildnings- och
utvecklingscentra - där akademi och idrott verkar tillsammans.
• ger idrottande ungdomar möjlighet att utvecklas och bli positiva förebilder.
• kännetecknas av säkerhet, service och miljötänkande för både idrottsutövare,
ledare, personal, arrangörer och åskådare.

Områdets förutsättningar
Arenastaden ligger centralt i västra delen av Växjö stad och omgivet av
handelsområdena Samarkand, Västerport och Handelsstad I11. Det är endast ett
par kilometer ner till Växjö centrum. Runt Arenastaden pågår planer på
omfattande kompletteringar av handel, service, kontor, utbildning och bostäder.
Inom en tioårsperiod kan tillkomma hus och lägenheter för minst 5000 personer.
Detta kommer väsentligt påverka händelser och förbindelser runt och inom
Arenastaden. Inte minst finns behov på förbättring av gång- och cykelstråk.

Intressenter
Idag är de stora arenorna byggda liksom de attraktiva stråken mellan dem. Nu
gäller att komplettera med bostadsbebyggelse och service som ger området mer
liv. Detta ligger helt i översiktsplanernas intentioner för Västra Mark.
Förutom kommunala nämnder är de nu etablerade fastighetsbolagen inom
Arenastaden viktiga intressenter i områdets framtida utformning. Till detta kan
läggas ett antal föreningar och organisationer som har omfattande verksamhet
där. Därtill finns i områdets närhet flera betydande fastighetsförvaltare och
verksamhetsansvariga som har stora intressen i händelser som kan påverka deras
möjligheter att utveckla sina respektive markinnehav. Under arbetets gång med
Vision Arenastaden har alla dessa aktörer i närområdet intervjuats om deras
framtidsplaner, men även andra byggherrar och förvaltare har hört av sig för att
bli delaktiga i framtida genomförande av byggprojekt.
I väster finns intresse att utveckla handelsområdet ytterligare mellan Grand
Samarkand och kvarteret Handelsmannen. Ett idrottsgymnasium har möjlighet
att etablera sig utmed Hejaregatan, gärna i kombination med trygghetsboende
för äldre. Flera intressenter finns för hotell, elevboende och vandrarhem.

Arenastadens förutsättningar
I detaljplanen för Arenastaden från 2008 finns intentionen att skapa en
ändamålsenlig struktur för idrottsanläggningar, handel och bostäder. Vad gäller
idrottsanläggningar har det byggts nya arenor för ishockey, fotboll, innebandy,
gymnastik och friidrott. Hela området utvecklas kontinuerligt och man
samverkar på många plan för att tillsammans ökar idrottens möjligheter och
Växjöregionens attraktionskraft.
Förutom idrottsanläggningar finns enligt detaljplanen även byggrätter för
bostäder (ca 75000 m2) och verksamheter (ca 70000 m2). Handel i större
omfattning är nu längre inte lika aktuell eftersom omkringliggande
handelsområden har utvecklats positivt.
Att skapa attraktiva bostäder nära idrottsanläggningar och service är nästa fas i
utvecklingen av området. Detta kan ske inom hela planområdet men
huvudsakligen inom områdets västra del. Den nya bostadsbebyggelsen kan
utformas enligt principen ”Hus i park” med ett antal hus i parkmiljö.
De grundläggande mål och visioner som lades fast i Dispositionsplan 2009 är
fortfarande lika aktuella och giltiga.

Gatu- och gångstråk
Arenastaden ligger attraktivt belägen i Växjö stad. Det är av stor vikt att man
behåller och förstärker de stråk som idag finns och att de blir gena och säkra.
Kopplingen till omgivande stråk är viktig för att binda ihop stadens olika delar.
Det gröna ska förstärkas i dessa stråk.

Utmed Storgatan föreslås trädgrupper på bägge sidor för att ge entrén till Växjö
stad ett mer välkomnande intryck. Sektionen på Storgatan minskas på södersidan
eftersom huvudgångstråk ligger på norrsidan mot arenorna . På det viset skapas
plats för trädgrupper och häck som vegetationsskärm mot handelsområde I 11.
Gång- och cykelstråk är dock viktiga att behålla båda sidor av Storgatan.
Möjligheten till planskild korsning kvarstår vid I11-rondellen
Utmed Hejaregatan ändras gatusektionen så att en trädrad ryms i norra delen.
Den södra delen är begränsad för träd på grund av att ett stort ledningsstråk
ligger under marken. Vändplats för buss kan flyttas längre österut om så krävs
och finansieras av exploatör för bebyggelse i kvarteret Handelsmannen. En
torgyta framför en kommande bebyggelse i Arenastadens nordvästra hörn kan
behövas. Grönstråk och bebyggelse på både södersidan och norrsidan är viktigt
för att ge Hejaregatan en mer stadsmässig karaktär.
Där huvudstråket för gående och cyklister mellan arenorna träffar Hejaregatan
anläggs refug och övergångsställe. En fortsättning mot norr med huvudstråket
ger bättre möjligheter att utnyttja anläggningar i kv Bagaren, Futurum. Här finns
även möjlighet att skapa fler parkeringsplatser och bättre kontakt mellan
idrottsarenorna på Arenastaden och Futurum Sport.
Ljungadalsgatan ska i framtiden byggas om med gång- och cykelväg. Ny
busshållplats Arenastaden norra kommer att ligga i södra delen av gatan.

Vision om möjlig utbyggnad i ett långt perspektiv
Utvecklingsområden
Vid arbetet med Visionen har framkommit elva delområden inom Arenastaden
och sex områden i dess närområde som visar goda möjligheter att utvecklas för
olika ändamål i framtiden. Områden inom Arenastaden beskrivs närmare på
efterföljande sidor.

En framtida trafikbild
En översiktlig trafikbild för Arenastaden har skisserats. Den bygger på att
befintlig gatustruktur används och kompletteras i västra delen för att skapa god
tillgänglighet för framtida bostäder/verksamheter inom området.
Angöring sker från Handelsvägen i väster och från Hejaregatan i norr.

Bebyggelse och framtida arenor

Arenastaden kan på sikt få en tydlig indelning mellan bostäder i västra delen,
idrottsanläggningar i centrala delen och verksamheter i östra delen. Initialt finns
störst intresse från marknaden att bygga bostäder i den sydvästra delen och
kontor i sydöstra delen, men starka intressen finns också för kontor och
idrottshotell i anslutning till C-planen. De centrala delarna kommer främst
präglas av åtgärder fär att höja attraktiviteten utmed gångstråken och för
grönytorna. Efterhand tillkommer nya arenor. Bilden visar ett möjligt exempel
på exploatering av området för bostäder, arenor och verksamheter. Många
variationer på utformning kan efterhand uppkomma.

Område 1
17000 m2
Bostäder

Området ligger i sydvästra delen av Arenastaden mellan kv Handelsmannen och
C-planen med konstgräs. Marken är obebyggd och består av skogsparti med

högresta tallar. Hänsyn till natur- och rekreationsintressen bör tas för att skapa
ett attraktivt boende. Läget är attraktivt och området bör omgående kunna
erbjudas för byggnation.
Föreslagen bebyggelse består av höga hus i park. Lokaler kan inrymmas i husens
bottenvåningar. Centralt i området föreslås ett P-däck som komplement till
markparkering. P-norm 0,8. Området kan rymma ca 300 lägenheter. Inga
ledningar behöver flyttas.

Område nås från Handelsvägen i väster via en ny infartsgata, alternativt från
Hejaregatan i norr. Ett GC-stråk anläggs centralt i området som får kontakt från
Hejaregatan och söderut till befintlig GC-väg med planfri passage under
Storgatan.

Område 2
9000 m2
Gymnasium, kontor och bostadskomplement

Området ligger i nordvästra delen av Arenastaden mot Samarkand och norr om
fotbollsplanerna F och G. Området kan inrymma lokaler på ca 4 500 m2 samt ca
80 lägenheter. Området nås från Hejaregatan. Parkering kan ske i källare och
som markparkering
I väster kan bli aktuellt att flytta bussvändplats längre österut för att frigöra
byggrätt till ytterligare handel inom kv Handelsmannen samtidigt som ett nytt
torg skapas i det nordvästra hörnet av område 2. Vid det nya torget kan en
gymnasieskola etableras i kombination med kontor och elevbostäder.
Byggnation inom området tar i anspråk ca 200 befintliga parkeringsplatser.
Genom byggnation på såväl södra som norra sidan av Hejaregatan kan gatan få
en mer stadsmässig karaktär gärna med en trädrad på norra sidan. Utmed den
södra sidan finns ett ca 10 meter brett ledningsstråk som säkerställts i plan.
För gymnasieskola och kompletterande bebyggelse i kv Handelsmannen samt
flytt av bussvändplats krävs ny detaljplan och exploateringsavtal.

Område 3
7000 m2
Idrottsarenor, HPC, terminsboende, entrétorg.

Området ligger vid norra huvudentrén till Arenastaden med angöring från
Ljungadalsgatan och Hejaregatan.
Område reserveras för framtida större idrottsanläggning. Här kan också rymmas
lokaler för HPC och terminsboende för idrottare. Utrymme finns totalt för ca 6000
m2 BTA. Markparkering finns vid Friidrottsarenan med ca 120 p-platser.
Befintlig markparkering med ca 120 plaster försvinner om området bebyggs.
Dagvattenledning behöver läggas om och entrétorget måste ställas iordning.

Område 4
11000 m2
Bostäder och kontor/handel

Området ligger i sydöstra delen av Arenastaden och utgörs idag huvudsakligen
av en grusplan. Området kan i första hand inrymma ca 8000 m2 kontor /handel

närmast Storgatan. Bebyggelse kan samordnas med en framtida förändrad
byggnation på privat mark i öster. Efterhand kan det vara möjligt att bygga ca
100 lägenheter i den norra delen av området mot Bollgatan. Bebyggelse på
gamla grusplanen bör utformas så att befintlig diagonal huvudvattenledning inte
måste flyttas. Flytt är möjlig och skulle underlätta exploateringen, men
noggrann studie bör ske för att klargöra om detta tekniskt och ekonomiskt är
lämpligt.
Parkering får ordnas i källare med komplettering av viss markparkering.
Hantering av dagvatten kräver särskild studie.
Flera intressenter har redovisat intresse att få disponera området för byggnation
och kommunen ska aktivt pröva områdets möjligheter för exploatering.
Byggnation tar i anspråk mark som idag utnyttjas främst för parkering med platser för
ca 200 bilar samt uppställningsytor för supporterbussar, polis, räddningstjänst m.fl.
Området kan därför ha visst värde för biluppställning om större idrottsevenemang skall
ordnas inom Arenastaden. Byggnation på området kommer innebära att andra
parkeringsytor blir mer utnyttjade. Avtal om parkeringsköp kan bli aktuellt.

Område 5

2000m2
Idrottsarenor och kontor. Utbyggnad av Idrottshuset
Området ligger centralt i Arenastaden med parkering och torg för idrottshuset
och boulehallen. Genom anpassning kan en ny idrottshall, ca 25 x 50 m, byggas
i området, men också kontorslokaler kan här vara lämpligt.
Träddunge i nordvästra hörnet är mycket viktig för grönstruktur och
dagvattenhantering och byggnation i denna del måste undvikas. Tekniska
anläggningar och öppet dagvattenmagasin hindrar också byggnation norrut.
Gångstråk i söder bibehålles. Utbyggnad av idrottshuset bör begränsas.

Norr om området finns planer för ytterligare en idrottshall i anslutning till Bhallen i Fortnox Arena. Marken ägs här av Växjö Innebandyarena AB.
Byggnation framför boulehallen tar i anspråk ca 40 parkeringsplatser och ett
parkområde som nyligen anlagts. Ledningar här måste läggas om. Parkområde
med träd norr om Idrottshuset skall bevaras.
Byggnation måste samordnas med boulehallen och dagvattenfrågor lösas.

Område 6
3500m2
Idrottsarenor, hotell och kontor. (Gamla ishallen, curlinghallen mm)

Framför gamla ishallen finns planer för ett hotell i ca 8 våningar. För östra delen
redovisas planer på bowlinghall och informationscenter med idrottsmuseum och
biljettcentrum i ett nytt kontorshus. Curlingbanor kan då möjligen inrymmas i
gamla ishallen. Möjlighet till parkering för hotellgäster finns i källargarage i
Vida arena.
Byggnation här innebär att curlinghallen och omklädningsbyggnad med
kylaggregat måste rivas. Belastningen med trafik ökar mellan Vida arena och
Myresjöhus arena. Parkeringsfrågor måste lösas så att personalparkering inte
belastar befintlig kundparkering

Område 7
2000m2
Idrottshall

Området ger möjlighet att väster om Lakers befintliga träningshall bygga en
sporthall eller en kombinationshall för issporter.
Byggnation här innebär att dagens grusad parkering med plats för ca 80 bilar
eller 20 bussar försvinner.

Område 8
3000m2
Omklädningsrum, idrottsbostäder och kontor.

Området ligger mellan ny infartsgata och C-planen med konstgräs. Här finns en
yta som kan användas för byggnader som inrymmer omklädningsrum,
idrottskansli, ca 40 lägenheter för idrottare och studenter samt kontor. Ytan
medger också viss parkering.
Inom ytan finns behov av att anlägga dagvattenmagasin som bl.a. tar upp och
fördröjer regnvatten från parkeringen öster om området.

Område 9
3000m2
Idrottslokaler och boende.

Gamla västra läktaren till Värendsvallen kan på sikt rivas i stora delar. Vissa
delar kan sedan bebyggas med idrottslokaler och boende med parkering i
garage. Utrymme finns även för spontanidrotter.

Område 10 och 11
Grönytor och spontanidrott

Tre ytor märkta med nr 10 sparas för att skapa gröna vistelseytor. Dessa blir
viktiga oaser i en annars ganska hårt exploaterad miljö.
Mellanytorna, nr 11, omfattar stråk, torg och interna transportytor. Dessa
mellanytor kan kompletteras på olika sätt för att skapa attraktiva platser för
boende i de kommande bostäderna och för besökare på Arenastaden. Här kan
bildas ”ett häng” i positiv bemärkelse för många människor och ge Arenastaden
en vidare acceptans hos fler målgrupper.

Aktiviteter som kan tillföras är utomhusgym, parkouranläggning, grind rails för
skateboardåkning på sommaren och skidåkning på vintern, bollplank,
fotbollstennisplaner, fotbollsteknikyta, beachvolleyplaner, basketplaner
padeltennis, frisbee etc.
En värdefull del i området är motionsslingor av olika längd. Nedan redovisade
två slingor inom området är vardera på ca 2,5 km. Andra varianter är också
möjliga. De kan sedan också sträcka sig vidare ut mot Bäckaslöv och Bokhultet.
”Motionsslingor”

Område A - F
I gränsområdena till Arenastaden finns utvecklingsmöjligheter för hotell, kontor,
handel, mm. Inom område A pågår planarbete initierat av Norrporten för kontor
och hotell. Område B ägs av kommunen och är planlagt för hotell och kontor.
För område C har inkommit förslag på planändring för att möjliggöra utökad
handel och restaurang.

Bilparkering
Arenastaden inrymmer idag ca 1 500 bilparkeringsplatser. Sker byggnation enligt
visionens möjligheter kommer ca 500 befintliga allmänna parkeringsplatser att
försvinna på sikt. Visst antal av dessa kommer att övergå till kvartersparkering för
kontor och bostäder. Kvarstående ca 1 000 allmänna parkeringsplatser räcker dock
gott och väl till för den vardagliga verksamheten inom området. Däremot blir det
något svårare att hitta nära parkeringsplats vid stora evenemang.
Genom att utveckla stråket mellan Telekonsult Arena och Fortnox Arena norrut i kv
Bagaren finns där möjlighet att ordna ca 200 nya parkeringsplatser för att
kompensera de som främst försvinner utmed Hejaregatan.

Trafik
Arenastaden har nu i sin nya idrottsliga skepnad funnits något år. Fler verksamheter
har tillkommit och de sportsliga evenemangen har ökat och varit mer elitinriktade.
Tidvis är trafikbelastningen hård men dock begränsad till ett fåtal timmar sett över
året och främst orienterad till I11-rondellen.
Mer byggnation inom Arenastaden leder säkert till ökad trafikintensitet men
förändringen kan vara marginell i förhållande till de nya aktiviteter som väntas
tillkommer i omlandet. För att klargöra förändringar och få underlag för eventuella
åtgärder kan det vara aktuellt att göra en ny trafikutredning för hela Västra Mark.

Dagvatten
I anslutning till arbetet med detaljplanen för Arenastaden lät kommunen göra en
studie av hur hantering av dagvatten bör ske. Med hänsyn till begränsad kapacitet i
omgivande ledningsnät förordades ett antal åtgärder för att fördröja utsläpp av
dagvatten. Detta har hittills resulterat i tre magasin under mark och ett öppet
magasin. Flera finns aktuella för den fortsatt utbyggnaden och det är viktigt att hela
tiden följa upp och ställa krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av
dagvatten. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett särskilt PM för detta.

Idrottsytor
Arenastaden kan redan tyckas inrymma stora ytor för olika idrotter men utvecklingen
visar att nya sporter tillkommer liksom att behoven för befintliga sporter växer.
Visionen visar att det finns ett antal tänkbara tomtlägen för olika arenor som
ytterligare kan förstärka profilen som Sveriges främsta idrottsområde. Fortsatt
byggnation inom Arenastaden kan också stärka dess karaktär som stadsområde. Det
måste då uppmärksammas att detta ger intrång på utrymmen som nu är parkering
eller idrottsyta. Möjligheten att ordna ytterligare sportfält i grannskapet måste
studeras.

Sammanfattning
Inom Arenastaden kan flera områden bebyggas med bostäder, skola och
verksamheter i samklang med den idrottsliga visionen. Avsikten med
kompletterande byggnation skall vara att stärka områdets karaktär som
idrottsligt landmärke
De nya områdena förbinds tillsammans med redan etablerade grönytor,
idrottsverksamheter och arenor i intressanta och upplevelserika stråk och
motionsslingor. Förslag i mer detalj kan fortlöpande tas fram när resurser finns.

Stråken möbleras med attribut såsom spontanidrott, bänkar, infokuber,
vegetation, stensättning, vindskydd mm enligt det kvalitetsprogram som gällt
sedan Arenastaden började utvecklas. Syftet är att skapa en attraktiv plats för
boende i och besökare till Arenastaden.

I markerade områden redovisas byggnation av ca 500 lägenheter men
detaljplanen ger möjlighet att bygga ytterligare minst 200 lägenheter. Övriga
utrymmen ger möjlighet till t.ex. gymnasium om 4000 m2 BTA och
verksamheter/handel om ca 12000 m2.
Därtill finns utrymme för kompletterande idrottsarenor för ett antal sporter.

