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Första stolarna på plats i nya Tele2 Arena 
 

Idag nåddes en viktig milstolpe i byggandet av Tele2 Arena när de första stolarna monterades i 

arenan. Och den nya arenan kommer att kunna erbjuda en helt ny arenaupplevelse – på första 

raden på långsidorna kommer besökarna att sitta endast 6 meter från sidlinjen.   

 
Med sju månader kvar till arenans öppnande går nu byggprocessen in på sitt upplopp. De kommande 

månaderna kommer 30 370 stolar att monteras på läktarna och idag kom den första stolen på plats. 

Komforten står i fokus i besöksupplevelsen och som första fotbollsarena kommer Tele2 Arena att 

kunna erbjuda stoppade stolar på samtliga platser. Arenan kan också stoltsera med ett klimatsystem 

som garanterar behaglig inomhustemperatur året runt, samtidigt som besökarna trots öppet tak över 

spelplanen sitter skyddade från väder och vind. Förutom god komfort, finns också förutsättningar att 

komma riktigt nära de högklassiga sport-och evenemangsupplevelser som arenan kommer att bjuda 

på - på långsidan sitter besökare med platser på första raden endast 6 meter från sidlinjen.  

- Det är med stolarna som arenans insida börjar ta form och att den är anpassad för att ge 

känslan av att komma nära evenemangen är något jag tror att våra besökare verkligen 

kommer att uppskatta, säger Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas. 

 

Stolarna går i tre nyanser av grått, valda för att samspela med arenans moderna och skandinaviska 

design, och placeras i ett särskilt mosaikmönster med de ljusare stolarna högst upp.  

 

- Förberedelserna har pågått under hösten och vintern genom att fästen och metallskenor för 

stolarna monterats runt om i arenan. Specialinflugna stolsmontörer från Storbritannien, med 

bland annat Wembley och arenorna från fotbolls-VM i Sydafrika på meritlistan, kommer att 

arbeta med att få samtliga stolar på plats, säger Ted Mattsson, projektchef SGA Fastigheter 

AB.  

 

Våren 2013 ska samtliga 30 370 stolar vara monterade. Redan nu kan nyfikna provsitta stolarna i 

informationspaviljongen invid Ericsson Globe.  

 

Fakta stolarna i Tele2 Arena:  

 Samtliga stolar är stoppade och standardstolen är 50 cm bred och har ett högt ryggstöd.  

 Avståndet till sidlinjen på den första raden på långsidan är endast sex meter.  

 Alla stolar är fällbara och väggmonterade för att underlätta underhåll och renhållning. 

 Samtliga stolar kan demonteras alternativt låsas i uppfällt läge för att möjliggöra ståplats.  

 Vid t.ex. konserter kan hela den nedre södra läktaren, inklusive stolar skjutas ihop och ge plats för 

scenbygget.  

 Tele2 Arena har en publikkapacitet på strax över 40 000 vid konserter, vid fotboll mellan 30 000 och 

33 000 beroende på hur många ståplatser som behövs.  

 

Här finns en 3D-modell av arenans insida: http://www.tele2arena.se/galleri/3d-modell/ 

http://www.tele2arena.se/galleri/3d-modell/


För mer information, kontakta gärna:  

Helena Ågren, kommunikationschef SGA Fastigheter, tel: 08-508 353 32 (för frågor om 

byggprocessen) 

Johan Seidefors, t.f. kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, tel: 08-600 93 52 (för frågor om 

Stockholm Globe Arenas och innehållet i Tele2 Arena) 

 
Om SGA Fastigheter 
SGA fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Företaget äger, förvaltar och utvecklar de fem 
sport- och evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Tele2 arena (www.tele2arena.se.), Hovet, Söderstadion och Annexet samt 
attraktionen SkyView. SGA Fastigheter utvecklar också Tolv Stockholm, en nöjesdestination i gatuplan i Tele2 Arena. Tolv 
Stockholm öppnar hösten 2013. www.sgafastigheter.se 
 

Om Stockholm Globe Arenas 
Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Tele2 
Arena (2013), samt attraktionen SkyView. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion, Avicii och 
Rihanna. Dessutom genomförs stora idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt 
megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,5 miljoner 
besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i norra Europa. www.globearenas.se 
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