
 

 
Tele2 Arena 
• Multifunktionsarena i Globenområdet med öppningsbart tak och konstgräs 
• Granne med Ericsson Globe, Annexet, Hovet och attraktionen SkyView  
• Kommer bland annat att erbjuda nationell och internationell fotboll, konserter, bandy, häst-, is-, 
och motorsport m.m.  
• Hemmaplan för Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll, samt även för IF Brommapojkarnas 
hemmaderbyn under hösten 2013 
• Arenan uppfyller UEFA och FIFA:s krav för internationell fotboll  
• Har plats för mellan 33 000 – 40 000 personer beroende på typ av evenemang 
 
Fakta byggnaden 
• 8 våningar (3 publika) samt 2 läktaretage med vardera 15 000 sittplatser 
• Skjutbart tak: 2 x 3500 m2, 1 300 ton som öppnas/stängs på 20 min 
• Taköppningen är lika stor som fotbollsplanen, 105x68 m. 
• Total byggarea: 100 000 m2 
• Arenans bredd fasad-fasad: 174 m 
• Arenans längd fasad-fasad: 233 m 
• Invändig höjd: 42 m mellan spelplan och tak 
• Volym: 2 000 000 m3 (för jämförelse - Ericsson Globes volym är 600 000 m3) 
• Takyta: 20 000 kvm 
• Fasad: 31 000 m2 som kläs med 6 500 stycken perforerade aluminiumplåtar 
• Yta glaspartier (fasad samt mot arenarummet): 10 000 kvm = 1 hektar 
• Totalvikt inbyggt stål: 6 000 ton 
• Längd primärbalkar: 220 m, höjd på mitten: 16 m 
• Ett gångvarv runt arenans foajé på plan 6: 645 m. 
 
Arenarummet 
• Storlek spelplan: 68 x 105 m, Total eventyta 10 000 m2 
• Konstgräset är av högsta kvalitet och har godkänts av UEFA och FIFA för internationellt spel.  
• Underlaget möjliggör snabb omställning mellan olika typer av evenemang och kan på kort tid gå 
från gräs till t.ex. grus, sand, is, snö och asfalt.  
• Vid evenemang som kräver andra underlag än gräs läggs en markduk på konstgräset och därefter 
läggs det nya underlaget ovanpå. Alternativt täcks gräset med en körbar plantäckning. 
• Vårt nordiska klimat, multifunktionsbehov i arenan, driftsekonomi och höga miljöambitioner är 
några huvudskälen till valet av konstgräs.   
• 8,8 mil kyl-/värmerör (avståndet Tele2 Arena – Uppsala cirka) löper under planen för snabb 
frysning/upptining samt uppvärmning av arenan  
• Underlaget är uppbyggt i flera lager:   

- Spårad asfalt med kyl-/värmerör: löper under planen för snabb frysning/upptining samt 
uppvärmning 

- Plastisten: Leder värme och kyla 
- Sviktpad: Sviktar för bra spelkänsla. Tar upp vatten vid underlagsbyte till t.ex. is 
- Konstgräsmatta: Av högsta kvalitet, godkänd för internationell fotboll 
- Sandfyllning: Läggs i konstgräset för god dränering 
- Gummigranulat: Läggs i konstgräset för bra spelkänsla, anpassat för spel med dobbskor  

• 3 st. huvudstolstyper 
- Standardstol: stoppad sits i tre olika nyanser av grått 
- Premiumstol: helstoppad mörkgrå  
- Loge-stol: svart ”fåtölj” 

• Stolsbredd: Standardstol  50 cm, loge-stol 60 cm 



 

• Avstånd från läktare till sidlinje vid fotboll: 6 m långsida, 10 m kortsida 
• 2 st. 100 kvm stora LED-skärmar på vardera kortsida i arenan 
 
Service 
• 14 kiosker 
• 9 pubar 
• 5 fast foodenheter 
• 6 premiumbarer 
• 3 kök 
• 1 restaurang 
• Längsta bardisk: 54 m (omkrets på bar i Viewing Restaurant i norr) 
• Antal toaletter: 396 publika WC samt 348 urinoarer 
• Antal handikapplatser: 170 st. 
• P-platser under arenan: 650 st. 
• Antal publikinsläppställen: 60 st. 
• 21 loger 
• 32 terrassloger med totalt 128 sittplatser 
• 6 lounger  
• Antal hissar: 14 st. + 2 st. i garage 
• Antal rulltrappor: 2 st. 
• 2 utvändiga LED-skärmar på arenans kortsida på 70 kvm vardera 
• 1000 parkeringsplatser för cyklar i anslutning till arenan 
• 6 tunnelbanestationer inom en radie av 1 km från arenan, samt bussar och tvärbana vid 
Gullmarsplan, Stockholms näst största nav för kollektivtrafik 
•Tolv Stockholm – 12 000 kvadratmeter mat, nöje och underhållning i arenans gatuplan 
 
Backstage 
• 4 omklädningsrum, ett för Djurgården och ett för Hammarby, samt två för bortalag 
• Till varje omklädningsrum hör fysiorum, duschrum, omklädningsrum och kontor för ledare samt 
tvättstuga m.m.  
• Omklädningsrum för domare, matchdelegater, bollkallar och bollflickor.  
• 1 bönerum 
• 5 artistloger, varav fyra har vikvägg som därigenom kan bli dubbelt så stora 
• 2 spelartoaletter samt ett mindre sjukrum precis vid spelaringången till planen 
• 1 medicinskt centrum för aktiva och en sjukcentral för åskådare 
• 1 spelar/artist lounge 
 
Press 
• 80 pressplatser med fast bord samt 92 med ”skrivbräda” 
• 1 kommentarshytt för radio 
• 3 studiorum med sikt in mot planen för TV 
• 1 auditorium med plats för 150 personer för presskonferenser med artister och spelare  
• Presscentrum/arbetsyta för press på plan 3  
 
Teknik 
• Wifi och mobilnät i arenarummet, foajéer och publika ytor 
• Fler än 320 wifi-accesspunkter med hd-wifi, anpassat för att klara av stora mänger människor på 
liten yta 
• 483 tv-skärmar runt om i arenan 
• Toppmodernt mobilnät som klarar 2g, 3g och 4g 
• Tele2 Arena-app med syfte att förhöja, förbättra och förädla upplevelsen i arenan, t.ex. genom 
Stadium Vision - att på plats kunna uppleva evenemanget ur multipla vinklar i mobilen 



 

 
Övrigt 
• Vissa av toaletterna har tittfönster som gör att besökarna kan se ut genom arenans fasad 
 
 


