Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och
damer, fr o m 2014.
Allsvenskan - kategori 3 med vissa tillägg och undantag
Planen
Spelytan kan variera från 105 x 65 meter till 105 x 68 meter. Vid internationella matcher är
kravet 105 x 68 meter.
Säkerhetsavstånd för Allsvenskan är 3 meter från sidlinje och kortlinje. Internationellt är
säkerhetsavstånden större.
Spelplanen måste vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs.
Konstgräs måste uppfylla följande krav:
•

•

•

Den måste ha en FIFA-licens vilket endast kan erhållas efter att konstgräset har
testats genom ett av FIFA godkänt laboratorium och därigenom uppfylla FIFA:s
kvalitetskrav för konstgräs;
Den måste uppfylla nationella krav för spel på konstgräs vilket innebär att för spel
på konstgräs i Allsvenskan krävs en ”FIFA 2 star” godkänd plan och att tester
genomförs årligen.
Spelytan för konstgräs måste vara grön

Spelplanen ska kunna användas under perioden 15 mars-15 november nationellt. Kravet
på spelbarhet för UEFA-spel är året runt.
Krav på markvärme och plantäckning för Allsvenskan enligt definition i SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB).
Uppvärmningsyta
Uppvärmningsytor för ersättare måste göras tillgängliga längst sidlinjerna eller bakom
reklamskyltarna bakom målen.
Målställningar och reservmål
Målstolpar och ribbor måste vara av aluminium eller annat motsvarande material och måste
vara runda eller elliptiska. I övrigt ska de vara i överensstämmelse med Spelreglerna på det
sätt som fastställts av the International Football Association Board (IFAB) vilket innebär att:
* Avståndet mellan stolparna är 7,32 m;
* Avståndet mellan ribbans underkant till marken är 2,44 m;
* Målstolparna och ribban måste vara vita. Dessa inte får utgöra någon fara för spelarna.
En reservmålställning som enkelt kan installeras på plats om omständigheterna så påkallar
ska finnas tillgänglig inom stadionområdet.

Spelarbänkar
Arenan måste vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på marknivå och med
plats för 13 personer på vardera bänk. Det ska finnas en täckt plats för 4:e domaren mellan
spelarbänkarna.
Flaggstolpar
Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstolpar eller motsvarande anordningar som
möjliggör att kunna flagga med fem flaggor samtidigt.
Omklädningsrum
Arenan ska vara utrustad med:
* Ett omklädningsrum för respektive lag med vardera minst fem duschar, tre toaletter,
sittplatser för minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla och
* Ett omklädningsrum för domarna med minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och
ett bord.
Arenan måste var utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för båda
lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg till och
ifrån arenan. Spelartunnel eller säkrad väg för spelare och domare skall finnas.
Rum för matchdelegat
Arenan ska ha ett rum för matchdelegat från vilket det ska gå att kommunicera via telefon
och fax och från vilket det ska vara enkelt att ta sig till omklädningsrummen för spelare och
domare.
Sjukvårdsrum för spelare och domare
Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk
behandling av spelare och domare.
Sjukvårdsrummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon.
Det ska finnas minst en defibrillator på varje arena
Rum för dopingkontroller
Det ska finnas ett särskilt rum för dopingkontroller
Dopingkontrollrummet ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte
vara tillgängligt för allmänheten eller media. Rummet måste vara minst 20 m2 och bestå av
ett väntrum, ett provrum och toalett och att dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.
Rummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, ett låsbart skåp och
en toalett i direkt anslutning till provrummet
Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska
finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten.
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Väntrummet ska utgöra en del av eller vara direkt anslutet till provrummet (en delning av
rummet i två separate ytor är också acceptabelt). Rummet måste ha sittplatser för åtta
personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.
Belysning
Arenan ska vara försedd med belysning som uppfyller följande krav:
* 1200 lux vertikalt mot fast kamera och 800 lux vertikalt mot rörlig kamera;
* För att en match ska kunna fullföljas vid elavbrott ska de finnas ett reservaggregat som
klarar elförsörjning på samma nivå som ordinarie belysning utan att avbrott i matningen
av el uppstår.
Nationellt krav är att det ska finnas möjlighet att ställa dit ett reservaggregat vid UEFA spel
som uppfyller ovanstående.
Parkeringsplatser
I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och
tio bilar för lagen och funktionärer. För UEFA spel är kravet utökat
Åskådareområden och läktare
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha
ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.
Internationella matcher får endast spelas inför sittande åskådare vilket innebär att eventuella
ståplatsläktare eller läktare med bänkar ska vara avstängda.
Nationellt kan ståplatser tillåtas. Om ståplatser finns ska det finnas avbärarräcken på denna
sektion. Följande regler gäller nationellt:
Fr o m säsongen 2014 kan 20 % av arenans totala publikkapacitet nyttjas som ståplats. Dessa
20 % ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.
Övergångsperiod
Under en övergångsperiod, med början fr.o.m. 2010, gäller följande:
2010
2011
2012
2013
2014

80 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;
70 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;
60 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;
50 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats;
20 % av arenans totala publikkapacitet får nyttjas som ståplats.
Dessa 20 % ståplatser ska kunna konverteras till sittplatser.

Om förening senast före säsongen 2010 kan uppvisa en skriftlig förbindelse om pågående
eller planerad ombyggnation av befintlig arena eller nybyggnation av en kategori 3-arena
har föreningen rätt att frångå ovanstående krav för perioden 2010-2013 förutsatt att ny
kategori 3-arena är färdigställd innan säsongen 2014.
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Provisoriska och/eller tillfälliga läktare är inte tillåtna enligt UEFA. Nationellt kan detta
tillåtas om sådana läktare är bärighetsbesiktigade.
Det ska finnas tillgång till försäljning och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion
Bortalagets supporters
Nationellt finns en överenskommelse inom SEF att 10 % av arenans kapacitet ska tilldela
gästande supporters. I denna sektionering ska finnas servering och toaletter. Vid UEFA spel
ska minst 5% av arenans totala åskådarkapacitet tilldelas bortalagets supporters med
placering på avskild sektion.
Åskådarkapacitet
För allsvenskan ska det finnas minst 3 000 sittplatser och dessa ska vara under tak.
Grindar och nödutgångar
Grindar och/eller spärrar måste vara utformade så att de medger ett flöde av åskådare utan
risk för stockningar.
Samtliga allmänna gångar och trappor som används av åskådare ska vara målade med gul
färg liksom grindar mellan läktare och spelplan samt nödutgångar och grindar ut från
arenan.
Nödutgångar och grindar inne på arenan liksom grindar som leder ut från läktarna till spel
planen måste uppfylla följande krav:
* vara utrustade med låsanordning som kan hanteras snabbt och enkelt av personal på
insidan av grinden eller nödutgången eller av personer på vardera sida om de grindar som
leder ut från läktare till spelplanen och
* vara olåsta när åskådare befinner sig på arenan;
Gångvägar som leder fram till arenan måste vara väl skyltade så att besökare enkelt kan hitta
till rätt sektioner och grindar/spärrar. Även skyltning inne på arenan ska finnas som tydligt
anger var grindar och nödutgångar är placerade samt att informationen är utformad så att
den kan förstås av personer oavsett nationalitet.
Alla evakueringsvägar ska vara försedda med exitskyltar.
Reservbelysningssystem
För att förbättra säkerheten för åskådarna vid strömavbrott ska arenan vara utrustad med ett
godkänt nödbelysningssystem som täcker in alla områden inom arenan där åskådare
uppehåller sig liksom utgångar och evakueringsvägar.
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Högtalarssytem
Arenan ska vara utrustad med högtalarsystem. Högtalarsystemet måste vara ordnat så att
det inte påverkas vid ett strömavbrott.
Resultattavla
Nationellt ska det finnas en resultattavla, matchsekretariat och speakerhytt.
Sanitetsanläggningar
Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga på varje
sektion inom arenan med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125
åskådare.
Sjukvårdsrum för åskådare
Nationellt ska det finnas ett sjukvårdsrum/Behandlingsplats för publiken på arenan.
Behandlingsplatsen ska innehålla förstahjälpen material, filtar och bår. Sjukvårdskunnig
personal skall finnas på sektionen.
Vid UEFA spel gäller att välutrustade och godkända behandlingsplatser för åskådare måste
iordningställas på vardera sektion inom arenan. Behandlingsplatserna måste vara tydligt
utmärkta genom skyltning och vägbeskrivning.
Platser för rörelsehindrade
Nationellt ska det finnas minst en plats för rörelsehindrade och dess ledsagare per 1 000
åskådare. Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med tvättmöjligheter samt tillgång
till försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella läktarsektionen.
Arenan ska ha en särskild entré samt reserverade platser för åskådare med rörelsehinder
eller andra handikapp.
Kontrollrum
Det ska finnas ett kontrollrum med fullständig överblick av alla ytor inne på arenan och
innehålla utrustning för kommunikation.
Kamerabevakning
Arenan ska vara utrustad med ett permanent internt kamerabevakningssystem såväl på
insidan som utsidan .
Det interna kamerabevakningssystemet ska ha funktioner som möjliggör att ta stillbilder
samt att kunna visa rörliga bilder i färg på monitorer i kontrollrummet.
VIP- stolar och hospitality ytor
Arenan ska ha åtminstone följande antal VIP-stolar och ytor för hospitality aktiviteter:
I Allsvenskan krävs en total kapacitet på 950 VIP stolar som fördelas enligt överenskommelse i den Allsvenska gruppen. VIP-stolarna ska vara placerade på huvudläktaren
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så nära mittlinjen som möjligt och under alla förhållanden mellan de två straffområdena.
Det ska finnas en avskild hospitality yta på 400 m2
Arbetsrum för mediarepresentanter
Minst ett rum måste reserveras för mediarepresentanter och innehålla skrivbord och
kommunikationsutrustning. Rummet ska ha en yta av minst 150 m2.
I Allsvenskan kan detta rum även användas som presskonferensrum.
Mixed zon ska finnas.
Kameraplattformar
En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten och
på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet.
Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel
på 15-20° mot planens mittpunkt.
Plattformen för huvudkameran ska ha en lägsta storlek på 10 m2.
I Allsvenskan ska det även finnas utrymmen för två kameror vid 16-meters linjen.
Pressläktare
Arenan ska ha pressläktare för mediarepresentanter enligt följande:
* I Allsvenskan ska det finnas 50 täckta platser utrustade med bord.
* Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för telefon/modem
anslutning.
* Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal platser. För UEFA spel krävs utökat
antal platser.
TV- och radio hytter/positioner
I Allsvenskan ska det finnas tre kommentatorspositioner/hytter för TV och radio.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorspositioner.
Vid UEFA spel krävs utökat antal positioner/hytter.
Varje hytt/position måste ha minst tre sittplatser.
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TV-studior
I Allsvenskan krävs en TV-studio placerad utomhus. Vid UEFA spel krävs utökat antal TV
studior inomhus.
Plats för OB-bussar
Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan. Vid UEFA spel krävs en yta
på 1 000 m2
Rum för presskonferenser
Minst ett rum för presskonferenser ska finnas och vara utrustat med, ett skrivbord, en
kameraplattform, podium, split box, ljudsystem och stolar. Rummet ska ha 75 sittplatser
Nationellt kan presskonferensrummet kombineras med arbetsrummet för media.
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Superettan - kategori 2 med vissa tillägg och undantag
Planen
Spelytan ska vara minst 105 x 65 meter. Vid internationella matcher är kravet 105 x 68 meter.
Säkerhetsavstånd för Superettan är 3 meter från sidlinje och kortlinje. Internationellt är
säkerhetsavstånden större.
Spelplanen måste vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs.
Konstgräs måste uppfylla följande krav:
* Den måste ha en FIFA-licens vilket endast kan erhållas efter att konstgräset har testats
genom ett av FIFA godkänt laboratorium och därigenom uppfylla FIFA:s kvalitetskrav för
konstgräs.
* Den måste uppfylla nationella krav för spel på konstgräs vilket innebär att för spel på
konstgräs i Superettan krävs en ”FIFA 2 star” godkänd plan och att tester genomförs
årligen.
* Spelytan för konstgräs måste vara grön
Spelplanen ska kunna användas under perioden 15 mars-15 november nationellt. Kravet på
spelbarhet för UEFA-spel är året runt.
Krav på markvärme och plantäckning för Superettan enligt definition i TB.
Uppvärmningsyta
Uppvärmningsytor för ersättare måste göras tillgängliga längst sidlinjerna eller bakom
reklamskyltarna bakom målen.
Målställningar och reservmål
Målstolpar och ribbor måste vara av aluminium eller annat motsvarande material och måste
vara runda eller elliptiska. I övrigt ska de vara i överensstämmelse med Spelreglerna på det
sätt som fastställts av the International Football Association Board (IFAB) vilket innebär att:
* Avståndet mellan stolparna är 7,32 m;
* Avståndet mellan ribbans underkant till marken är 2,44 m;
* Målstolparna och ribban måste vara vita. Dessa inte får utgöra någon fara för spelarna.
En reservmålställning som enkelt kan installeras på plats om omständigheterna så påkallar
ska finnas tillgänglig inom stadionområdet.
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Spelarbänkar
Arenan måste vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på marknivå och med
plats för 13 personer på vardera bänk. Det ska finnas en täckt plats för 4:e domaren mellan
spelarbänkarna.
Flaggstolpar
Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstolpar eller motsvarande anordningar som
möjliggör att kunna flagga med fem flaggor samtidigt.
Omklädningsrum
Arenan ska vara utrustad med:
* Ett omklädningsrum för respektive lag med vardera minst fem duschar, tre toaletter,
sittplatser för minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla;
* Ett omklädningsrum för domarna med minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och
ett bord.
Arenan måste var utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för båda
lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg till och
ifrån arenan. Spelartunnel eller säkrad väg för spelare och domare skall finnas.
Rum för matchdelegat
Arenan ska ha ett rum för matchdelegat från vilket det ska gå att kommunicera via telefon
och fax och från vilket det ska vara enkelt att ta sig till omklädningsrummen för spelare och
domare.
För spel i Superettan kan detta rum kombineras med annat utrymme t ex sammanträdesrum.
Sjukvårdsrum för spelare och domare
Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk
behandling av spelare och domare.
Sjukvårdsrummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon.
Det ska finnas minst en defibrillator på varje arena
Rum för dopingkontroller
Det ska finnas ett särskilt rum för dopingkontroller
Dopingkontrollrummet ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte
vara tillgängligt för allmänheten eller media.
Rummet måste vara minst 20 m2 och bestå av ett väntrum, ett provrum och toalett och att
dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.
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Väntrummet ska utgöra en del av eller vara direkt anslutet till provrummet (en delning av
rummet i två separate ytor är också acceptabelt). Rummet måste ha sittplatser för åtta
personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.
Provrummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, ett låsbart skåp
och en toalett i direkt anslutning till provrummet.
Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska
finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten.
Belysning
Arenan ska vara försedd med belysning som uppfyller följande krav:
800 lux vertikalt mot fast kamera och 500 lux vertikalt mot rörlig kamera.
För att en match ska kunna fullföljas vid elavbrott ska de finnas ett reservaggregat som
klarar elförsörjning på upp till minst två tredjedelar av ordinarie belysning.
Nationellt krav är att det ska finnas möjlighet att ställa dit ett reservaggregat vid UEFA spel
som uppfyller ovanstående.
Parkeringsplatser
I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och
tio bilar för lagen och funktionärer. För UEFA spel är kravet utökat
Åskådareområden och läktare
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha
ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.
Provisoriska och/eller tillfälliga läktare är inte tillåtna (endast UEFA). Nationellt kan detta
tillåtas om dessa läktare är bärighetsbesiktigade
Det ska finnas tillgång till försäljning och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion
Vid UEFA spel kan matcher endast spelas inför sittande åskådare och eventuella
ståplatsläktare eller läktare med bänkar ska vara avstängda. Nationellt tillåts ståplatser i
Superettan, det ska finnas avbärarräcke på dessa sektioner.
Bortalagets supporters
Nationellt finns en överenskommelse i SEF att 10 % av arenans kapacitet ska tilldelas
gästande supporters. I denna sektionering ska finnas servering och toaletter. För UEFA spel
minst 5% av arenans totala åskådarkapacitet tilldelas bortalagets supporters med placering
på avskild sektion.
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Åskådarkapacitet
För Superettan ska det finnas minst 1 000 sittplatser och dessa ska vara under tak. Vid UEFA
spel utökas antalet platser till 3 000.
Grindar och nödutgångar
Grindar och/eller spärrar måste vara utformade så att de medger ett flöde av åskådare utan
risk för stockningar.
Samtliga allmänna gångar och trappor som används av åskådare ska vara målade med gul
färg liksom grindar mellan läktare och spelplan samt nödutgångar och grindar ut från
arenan.
Nödutgångar och grindar inne på arenan liksom grindar som leder ut från läktarna till spel
planen måste uppfylla följande krav:
* vara utrustade med låsanordning som kan hanteras snabbt och enkelt av personal på
insidan av grinden eller nödutgången eller av personer på vardera sida om de grindar som
leder ut från läktare till spelplanen;
* vara olåsta när åskådare befinner sig på arenan;
Gångvägar som leder fram till arenan måste vara väl skyltade så att besökare enkelt kan hitta
till rätt sektioner och grindar/spärrar. Även skyltning inne på arenan ska finnas som tydligt
anger var grindar och nödutgångar är placerade samt att informationen är utformad så att
den kan förstås av personer oavsett nationalitet.
Alla evakueringsvägar ska vara försedda med exitskyltar.
Reservbelysningssystem
För att förbättra säkerheten för åskådarna vid strömavbrott ska arenan vara utrustad med
ett godkänt nödbelysningssystem som täcker in alla områden inom arenan där åskådare
uppehåller sig liksom utgångar och evakueringsvägar.
Högtalarssytem
Arenan ska vara utrustad med högtalarsystem. Högtalarsystemet måste vara ordnat så att
det inte påverkas vid ett strömavbrott.
Resultattavla
Nationellt ska det finnas en resultattavla, matchsekretariat och speakerhytt.
Sanitetsanläggningar
Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga på varje
sektion inom arenan med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125
åskådare.
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Sjukvårdsrum för åskådare
Nationellt ska det finnas ett sjukvårdsrum/behandlingsplats för publiken på arenan.
Vid UEFA spel gäller att välutrustade och godkända behandlingsplatser för åskådare måste
iordningsställas på vardera sektion inom arenan.
Behandlingsplatsen ska innehålla förstahjälpen material, filtar och bår. Sjukvårdskunnig
personal skall finnas på sektionen.
Behandlingsplatsen måste vara tydligt utmärkt genom skyltning och vägbeskrivning.
Platser för rörelsehindrade
Nationellt ska det finnas minst en plats för rörelsehindrade och dess ledsagare per 1 000
åskådare
Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med tvättmöjligheter samt tillgång till
försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella läktarsektionen.
Arenan ska ha en särskild entré samt reserverade platser för åskådare med rörelsehinder
eller andra handikapp.
Kontrollrum
Inget krav på kontrollrum för spel i Superettan.
Vid UEFA spel ska det finnas kontrollrum med fullständig överblick av alla ytor inne och på
Arenan och innehålla utrustning för kommunikation.
VIP- stolar och hospitality ytor
Arenan ska ha åtminstone följande antal VIP-stolar och ytor för hospitality aktiviteter:
I Superettan krävs en total kapacitet på 100 VIP stolar som fördelas enligt överenskommelse i
Superettan gruppen. Vid UEFA spel utökas antalet VIP stolar.
VIP-stolarna ska vara placerade på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och under
alla förhållanden mellan de två straffområdena.
Arbetsrum för mediarepresentanter
Minst ett rum måste reserveras för mediarepresentanter och innehålla skrivbord och
kommunikationsutrustning.
Rummet ska vara av minst följande storlek: 30 m2
I Superettan kan detta rum även användas som presskonferensrum.
Mixed zon ska finnas
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Kameraplattformar
En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten och
på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet
Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel
på 15-20° mot planens mittpunkt. Plattformen för huvudkameran ska ha en yta av 6 m2
Pressläktare
Arenan ska ha pressläktare för mediarepresentanter enligt följande:
I Superettan ska det finnas 25 täckta platser utrustade med bord.
Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för telefon/modem
anslutning.
Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal platser.
TV- och radio hytter/positioner
I Superettan ska det finnas två kommentatorspositioner/hytter för TV och radio.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorspositioner.
Vid UEFA spel krävs utökat antal positioner/hytter.
TV-studior
I Superettan krävs en TV studio placerad utomhus. Vid UEFA spel krävs ett utökat antal TV
studior.
Plats för OB-bussar
Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan. Vid UEFA spel krävs en yta på
200 m2.
Rum för presskonferenser
Minst ett rum för presskonferenser ska finnas och vara utrustat med, ett skrivbord, en
kameraplattform, podium, split box, ljudsystem och stolar.
Rummet ska ha 50 sittplatser
Nationellt kan presskonferensrummet kombineras med arbetsrummet för media.
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Damallsvenskan kategori 1, med vissa tillägg och undantag
Planen
För Damallsvenskan måste spelytan vara minst 105 x 65 meter.
Säkerhetsavstånd för Damallsvenskan är 3 meter från sidlinje och kortlinje. Internationellt är
säkerhetsavstånden större.
Spelplanen måste vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs.
Konstgräs måste uppfylla följande krav:
•

•

•

Den måste ha en FIFA-licens vilket endast kan erhållas efter att konstgräset har
testats genom ett av FIFA godkänt laboratorium och därigenom uppfylla FIFA:s
kvalitetskrav för konstgräs;
Den måste uppfylla nationella krav för spel på konstgräs vilket innebär för spel på
konstgräs i Damallsvenskan krävs en ”FIFA 2 star” godkänd plan och att tester
genomförs årligen och
Spelytan för konstgräs måste vara grön

Spelplanen ska kunna användas under perioden 15 mars-15 november nationellt. Kravet på
spelbarhet för UEFA-spel är året runt.
Krav på markvärme och plantäckning för Damallsvenskan enligt definition i TB.
Uppvärmningsyta
Uppvärmningsytor för ersättare måste göras tillgängliga längst sidlinjerna eller bakom
reklamskyltarna bakom målen.
Målställningar och reservmål
Målstolpar och ribbor måste vara av aluminium eller annat motsvarande material och måste
vara runda eller elliptiska. I övrigt ska de vara i överensstämmelse med Spelreglerna på det
sätt som fastställts av the International Football Association Board (IFAB) vilket innebär att:
* Avståndet mellan stolparna är 7,32 m;
* Avståndet mellan ribbans underkant till marken är 2,44 m;
* Målstolparna och ribban måste vara vita. Dessa inte får utgöra någon fara för spelarna.
En reservmålställning som enkelt kan installeras på plats om omständigheterna så påkallar
ska finnas tillgänglig inom stadionområdet.
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Spelarbänkar
Arenan måste vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på marknivå och med
plats för 13 personer på vardera bänk. Det ska finnas en täckt plats för 4:e domaren mellan
spelarbänkarna.
Flaggstolpar
Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstolpar eller motsvarande anordningar som
möjliggör att kunna flagga med fem flaggor samtidigt.
Omklädningsrum
Arenan ska vara utrustad med:
Ett omklädningsrum för respektive lag med vardera minst fem duschar, tre toaletter,
sittplatser för minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla;
Ett omklädningsrum för domarna med minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och
ett bord.
Arenan måste var utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för båda
lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg till och
ifrån arenan. Spelartunnel eller säkrad väg för spelare och domare skall finnas.
Rum för matchdelegat
Arenan ska ha ett rum för matchdelegat från vilket det ska gå att kommunicera via telefon
och fax och från vilket det ska vara enkelt att ta sig till omklädningsrummen för spelare och
domare.
För spel i Damallsvenskan kan detta rum kombineras med annat utrymme t ex sammanträdesrum.
Sjukvårdsrum för spelare och domare
Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk
behandling av spelare och domare.
Sjukvårdsrummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon.
Det ska finnas minst en defibrillator på varje arena
Sjukvårdsrum och dopingkontrollrum kan kombineras i Damallsvenskan
Rum för dopingkontroller
Det ska finnas ett särskilt rum för dopingkontroller
Dopingkontrollrummet ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte
vara tillgängligt för allmänheten eller media.
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Rummet måste vara minst 20 m2 och bestå av ett väntrum, ett provrum och toalett och att
dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.
Väntrummet ska utgöra en del av eller vara direkt anslutet till provrummet (en delning av
rummet i två separate ytor är också acceptabelt). Rummet måste ha sittplatser för åtta
personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.
Provrummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, ett låsbart skåp
och en toalett i direkt anslutning till provrummet
Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska
finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten.
Dopingkontrollrum och sjukvårdsrum för spelare och domare kan kombineras i
Damallsvenskan.
Belysning
Arenan ska vara försedd med belysning som uppfyller följande krav:
800 lux vertikalt mot fast kamera och 500 lux vertikalt mot rörlig kamera
Parkeringsplatser
I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och
tio bilar för lagen och funktionärer. För UEFA spel är kravet utökat
Åskådareområden och läktare
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha
ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.
Nationellt tillåts ståplatser i Damallsvenskan. Det ska finnas avbärarräcken på dessa
sektioner. Vid UEFA spel gäller särskilda sittplatsregler.
Provisoriska och/eller tillfälliga läktare är inte tillåtna (endast UEFA). Nationellt kan detta
tillåtas om dessa läktare är bärighetsbesiktigade
Det ska finnas tillgång till försäljning och/eller serveringsmöjligheter på vardera sektion
Åskådarkapacitet
För Damallsvenskan ska det finnas minst 1 000 sittplatser och dessa ska vara under tak.
Grindar och nödutgångar
Grindar och/eller spärrar måste vara utformade så att de medger ett flöde av åskådare utan
risk för stockningar.
Samtliga allmänna gångar och trappor som används av åskådare ska vara målade med gul
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färg liksom grindar mellan läktare och spelplan samt nödutgångar och grindar ut från
arenan.
Nödutgångar och grindar inne på arenan liksom grindar som leder ut från läktarna till spel
planen måste uppfylla följande krav:
* Vara utrustade med låsanordning som kan hanteras snabbt och enkelt av personal på
insidan av grinden eller nödutgången eller av personer på vardera sida om de grindar som
leder ut från läktare till spelplanen och
* Vara olåsta när åskådare befinner sig på arenan.
Gångvägar som leder fram till arenan måste vara väl skyltade så att besökare enkelt kan hitta
till rätt sektioner och grindar/spärrar. Även skyltning inne på arenan ska finnas som tydligt
anger var grindar och nödutgångar är placerade samt att informationen är utformad så att
den kan förstås av personer oavsett nationalitet.
Alla evakueringsvägar ska vara försedda med exitskyltar.
Reservbelysningssystem
För att förbättra säkerheten för åskådarna vid strömavbrott ska arenan vara utrustad med ett
godkänt nödbelysningssystem som täcker in alla områden inom arenan där åskådare
uppehåller sig liksom utgångar och evakueringsvägar.
Högtalarssytem
Arenan ska vara utrustad med högtalarsystem. Högtalarsystemet måste vara ordnat så att
det inte påverkas vid ett strömavbrott.
Resultattavla
Nationellt ska det finnas en resultattavla, matchsekretariat och speakerhytt.
Sanitetsanläggningar
Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga på varje
sektion inom arenan med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125
åskådare.
Sjukvårdsrum för åskådare
För Damallsvenskan kan sjukvårdrummet kombineras med sjukvårdsrum för spelare och
publik samt dopingkontrollrum.
Vid UEFA spel gäller att välutrustade och godkända behandlingsplatser för åskådare måste
iordningställas på vardera sektion inom arenan.
Dessa behandlingsplatser måste vara tydligt utmärkta genom skyltning och vägbeskrivning.
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Platser för rörelsehindrade
Nationellt ska det finnas minst en plats för rörelsehindrade och dess ledsagare per 1 000
åskådare. Därutöver ska det finnas handikapptoaletter med tvättmöjligheter samt tillgång
till försäljning av kioskvaror i närheten av den aktuella läktarsektionen.
Arenan ska ha en särskild entré samt reserverade platser för åskådare med rörelsehinder
eller andra handikapp.
VIP- stolar och hospitality ytor
Arenan ska ha åtminstone följande antal VIP-stolar och ytor för hospitality aktiviteter:
I Damallsvenskan krävs en total kapacitet på 20 VIP stolar som fördelas enligt överenskommelse i EFD.Vid spel i UEFA utökas antal VIP stolar.
VIP-stolarna ska vara placerade på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och under
alla förhållanden mellan de två straffområdena.
Arbetsrum för mediarepresentanter
Minst ett rum måste reserveras för mediarepresentanter och innehålla skrivbord och
kommunikationsutrustning.
Rummet ska ha en yta av minst 30 m2.
I Damallsvenskan kan detta rum även användas som presskonferensrum.
Mixed zon ska finnas.
Kameraplattformar
En plattform för huvudkameran ska finnas på huvudläktaren och vara placerad i mitten och
på en höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalitet
Huvudkamerans placering ska vara vid planens mittlinje och på en höjd som ger en vinkel
på 15-20° mot planens mittpunkt.
Plattformen för huvudkameran ska ha följande lägsta storlek: 4 m2
Pressläktare
Arenan ska ha pressläktare för mediarepresentanter enligt följande:
Alla platser med bord måste vara utrustade med el och med uttag för telefon/modem
anslutning
Borden ska vara tillräckligt stora för att rymma en laptop och ett anteckningsblock.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal platser. För UEFA spel krävs utökat
antal platser.
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TV- och radio hytter/positioner
I Damallsvenskan ska det finnas två kommentatorspositioner/hytter för TV och radio.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorspositioner. För UEFA
spel krävs utökat antal positioner/hytter.
Varje hytt/position måste ha minst tre sittplatser.
TV-studior
I Damallsvenskan krävs en TV studio placerad utomhus.
Plats för OB-bussar
Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan. Vid UEFA spel krävs en yta
på 100 m2
Rum för presskonferenser
Minst ett rum för presskonferenser ska finnas detta kan även användas som lokal för
presskonferenser.

Undantag, sanktioner m.m.
1. Möjligheter till undantag från förevarande föreskrifter
Nyuppflyttade föreningar kan till SvFF:s Tävlingskommitté ansöka om undantag från
kategorikrav i förevarande föreskrifter. Grund för sådant undantag skall vara särskilda skäl,
såsom exempelvis påbörjad ny- eller ombyggnation av föreningens arena till föreskriven
kategori för seriespel.
Undantag kan medges för en tid upp till och med tre år från beslutstillfället.
SvFF:s Tävlingskommittés beslut kan överklagas hos SvFF:s styrelse. Klagoskrift ska ha
inkommit till SvFF senast tre veckor från den dag beslut fattats.
Undantag från kategorikrav i förevarande föreskrifter kan endast beviljas förening vid ett
tillfälle.

2. Påföljder
SvFF:s Representantskap 2012 kommer att fastställa tävlingsbestraffningar samt övriga
påföljder att gälla för de föreningar som inte uppfyller förevarande föreskrifter.
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