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Reviderade av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 2 april 2016.  
Reviderade av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 13 januari 2018. 
 
 
 
 
 
ANLÄGGNINGSKRITERIER  
 
1. Planstorleken inklusive skyddsavstånd ska vara mellan 112-117 meter på längden och 
57 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita eller gula linjer och siffror.  
Spelplanens linjer ska följa spelreglerna för amerikansk fotboll. Själva spelytan ska vara 
120  x 53 1/3 yards (108,86 x 48,77 m) innanför sid- och slutlinjerna. 
Enligt spelreglerna kan s.k. IFAF yards användas. Det tillåter att man delar in spelplanen 
i 120 enheter där den totala längden får vara så kort som 104,00 m. 
Observera att bredden på spelytan inte får understiga 48,77 m. 
 
2. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller IFAF:s krav och 
bestämmelser.  
 
3. Målställningarna ska vara säkert förankrade. Skyddsstoppning ska finnas ända ner till 
marken vid stolparna och vara minst 183 cm högt.  
Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för amerikansk 
fotboll.  
 
4. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd 
närmare än fyra meter från spelplanens begränsningslinjer.  
 
5. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga 
domare liksom ledare.  
Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Respektive lag ska 
ha tillgång till minst fem duschar, tre toaletter, sittplatser för som minst 50 personer, en 
massagebänk och en taktiktavla.  
Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst 
innehålla en dusch, en toalett, åtta sittplatser och ett bord.  
 
Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och domarna har 
direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen.  
I de fall omklädningsrum inte finns i direkt anslutning till spelplanen måste vägen till 
spelplanen vara skyddad och säkrad av exempelvis matchfunktionärer. 
Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan. 
 



	
6. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Sittplatser för minst 
20 spelare ska finnas tillgängliga i form av flyttbara bänkar.  
 
7. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas 
avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är 
möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska 
vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får 
vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid 
uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig 
leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid 
arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.  
 
8. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska 
innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar och sjukbrits.  
 
Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för 
åskådare. Dessa utrymmen ska kunna bemannas av sjukvårdare och förses med filtar, 
bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt 
markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och 
rullstolar ska komma in och ut.  
 
Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten 
av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. 
Lokalen bör vara minst 20 kvadratmeter och måste bestå av ett väntrum och ett 
provrum. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i 
anslutning till dessa rum. 
 
Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning 
av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för 
åtta personer, ha klädhängare eller klädskåp och vara utrustat med ett kylskåp.  
 
Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, och ett låsbart skåp. I möjligaste mån ska 
även ett handfat med rinnande vatten finnas i provrummet. 
 
Det ska på arenan finnas minst en hjärtstarter (defibrillator). 
 
9. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat. 
Separat ska det finnas en 25/40 sekunders klocka på respektive kortände av planen.  
 
Skyddad plats för matchsekretariat med god överblick över spelplanen ska finnas och 
vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst fem 
personer och vara utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller 
annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kommunikation med 
domare och bildproducent ska vara möjlig. 
  
10. Försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas på samtliga delar av 
arenan där åskådare befinner sig.  



	
 
11. Arenan ska vara utrustad med väl fungerande ljudsystem med möjlighet att koppla 
in externa enheter som, mikrofon för speaker, trådlös handhållen mikrofon, trådlöst 
headset till domare samt diverse ljudkällor. 
 
12. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med åtminstone kallt vatten.  
Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där 
åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare som ska fördelas lika 
mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125 åskådare. En urinoar som är 8 meter 
lång kan samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).  
 
13. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.  
Arbetsrum ska innehålla minst 20 skrivplatser och ha en yta av minst 30 kvadratmeter. 
Plats för så kallad ”mixed zone” ska definieras i anslutning till 
omklädningsrum/spelargång. 
 
Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan.  
Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens. 
 
14. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser ska 
vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett 
anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till 
internet ska finnas vid varje sittplats.  
 
15. Det ska finnas två hytter eller motsvarande platser för radio- och TV-kommentatorer. 
Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst 
tre sittplatser. Internetuppkoppling ska vara dimensionerad för en 
uppladdningshastighet på minst 50 Mbit/s.   
Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I 
dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad 
plats för s.k. flashintervjuer.  
 
16. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen och 
centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till 
mittpunkten blir 15-20 grader.  
Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.  
 
17. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas platser för 
radio och TV-kommentatorer, finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära 
anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det 
krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara 
avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.  
 
18. Arenan ska vara utrustad så att det är möjligt att uppfylla avtalade rättigheter för 
utformning och placering av reklamskyltar.  
 
19. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality). 



	
20. Det ska finnas plats för en (1) funktionshindrad person i rullstol med ledsagare per 
1000 åskådare.  
Dessa ska vara utrustade med bl.a.:  
- ramper för rullstolar,  
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,  
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,  
- toaletter för funktionshindrade, och vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.  
 
21. Installerad planbelysning får inte understiga:  
Horisontell medelbelysningsstyrka: >400 lux.   
Vertikal belysningsstyrka:  >240 lux. 
För nyinstallation rekommenderas att följa Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och 
anvisningar för belysning för Superettan. 
 
23. Det ska finnas minst 800 sittplatser. Av dessa ska minst 500 vara under tak.  
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.  
 
24. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig 
att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det 
hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte 
plantäckning finnas.  
 
25. Arenan ska inneha 20 VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära 
mittlinjen som möjligt. 
 
26. Arenan ska ha ett rum avsedd för matchdelegat. Delegaten ska från rummet, som ska 
befinna sig i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna 
kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.  
 
27. Arenan ska vid behov ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen 
bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. 
Studioplatsen ska även vara skyddad och under tak.  
 
SÄKERHETSKRAV  
28. Arena som har avgränsning in mot plan ska ha markerade (om möjligt gula) grindar 
och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen om dessa vägar ska 
användas för evakuering. Även trappgångar på läktare som används vid evakuering ska 
vara markerade (om möjligt gula).  



	
29. Arenan ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger 
intrång.  
 
30. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, 
korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder 
som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.  
 
31. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från 
åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta 
när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och 
grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av 
person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då 
åskådare finns på arenan.  
 
32. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara 
anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer 
per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker 
reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade 
så att visitation kan genomföras.  
 
33. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och 
fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SAFF:s 
informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan 
komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.  
 
34. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). 
Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan 
förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar. 
 
35. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete med 
räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för 
evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska 
innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar 
och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara 
markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska 
redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de 
punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med 
den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap 
beskrivas.  
 
36. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att 
det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningsrisk 
gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda 
spelplanen ska placeras på staket/räcke.  
 



	
37. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett sådant sätt 
att åskådarna kan läsa dem. 
 
38. Arenan ska vara utrustad med två bårar. 
 
39. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på 
arenan med hjälp av ett högtalarsystem.  
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.  
 
40. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två 
bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer. 
 
Påföljder vid avsteg från kraven och undantag  
 
1. Påföljder  
Förbundsstyrelsen har fastställt följande lydelse att gälla från 2018:  
 
§ 1. Föreningens ordinarie arena och reservarenor ska årligen (se även § 4) i god tid, dock 
senast åtta veckor, inför seriestarten besiktigas av SAFF utifrån de arenakrav som 
fastställts av SAFF:s Förbundsstyrelse. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av 
SAFF:s besiktningsprotokoll och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.  
 
§ 2. SAFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla en 
representant för arenaägaren. Vilka handlingar som föreningen ska presentera vid 
besiktningen framgår av besiktningsprotokollet. SAFF:s besiktningsman leder 
arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser 
och lämnad information från övriga personer.  
 
§ 3. TU beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att före 
TU:s beslut yttra sig över innehållet i besiktningsprotokollet.  
 
§ 4. I de fall TU godkänt arenan för spel måste inte arenabesiktning ske påföljande år om 
föreningen och arenaägaren skriftligen intygar att ingen åtgärd vidtagits som orsakat att 
arenan inte uppfyller arenakraven. Sådant skriftligt intyg ska skickas in av föreningen 
senast åtta veckor innan seriestart. 
SAFF har rätt att kalla till arenabesiktning oavsett detta om skäl finns att tro att 
arenakraven inte uppfylls. 
 
§ 5. Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas 
på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i samband med tävlingsmatch kan 
medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs 
föreningen enligt SAFF:s tävlingsbestämmelser.  
 
§ 6. TU får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att 
visst/vissa arenakrav ska vara uppfyllda vid en bestämd tidpunkt. SAFF ska vid den 
tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TU:s beslut vilka 
åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. 



	
Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, beläggs arenan 
automatiskt med spelförbud.  
 
§ 7. TU får förbjuda spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TU får som 
alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller 
flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.  
 
§ 8. TU:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SAFF:s 
tävlingsbestämmelser. 
 
2. Möjligheter till undantag från arenakraven fr.o.m. 2018 
Förbundsstyrelsen har fastställt följande lydelse vad gäller möjlighet till undantag från 
arenakraven fr.o.m. 2018.  
 
§ 1. Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse om pågående eller planerad 
nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena innebärande att föreningen kommer 
att leva upp till SAFF:s arenakrav för aktuell serie, får TU medge undantag från 
arenakraven.  
Undantag får medges för en tid upp till och med två år från dagen för TU:s beslut.  
Undantag kan inte ges för kraven enligt punkterna 1-12, 28-31 samt 34-40. 
Undantag från arenakrav kan förlängas om särskilda skäl finns. 
 
§2. Om SAFF underlåter att kalla till arenabesiktning enligt villkoren enligt Pkt 1 §§1-2, 
är det föreningens ansvar att i möjligaste mån följa dessa arenakrav. Då med särskilt 
tonvikt på säkerhetskraven. 
Detta undantar inte kraven enligt tävlingsbestämmelserna. 
Spel på arenan är tillåten tills TU beslutar annat.   
 
 
 
	

	


