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Tele2 Arena kommer att bli Sveriges 
modernaste arena. En arena som redan från 
början är anpassad för framtidens allt kräsnare 
publik- och miljökrav. En arena för allt från 
fotbolls- eller bandymatchen till den riktigt 
stora konserten. En fansens arena där alla kan 
känna sig hemma. Välkommen till Stockholms 
närmaste arena.

PublikkaPacitet 
•	 Fotboll	30	001	personer

•	 Konsert	max	45	000	personer,	beroende	på	scenposition

•	 Scen	kortsida	40	000	personer

•	 Bankett	och	festdukning	ca	4	500–5	000	personer

tak
Öppningsbart	tak	över	hela	spelplanen.	Öppning	105	x	68	meter.

arenagolvet (Pitch)
•	 Konstgräs	(Fifa	2-star)

•	 Normal	fotbollsplan	105	x	68	m

•	 Maximal	yta	130	x	80	m	

inredning
Vid behov att täcka pitchen på Tele2 Arena lägger vi en kraftig 

plantäckning,	ArmorDeck	3,	tillverkad	av	HDPE	(High-density	

polyethylene)	plast.	Se	separat	dokument	för	information	och	

instruktioner. 

Frihöjd
•	 Till	undre	teknikbrygga	söder	ca	27	m

•	 Maximal	takhöjd	vid	stängt	tak	ca	42	meter

•	 Höjd	under	primärbalkar	ca	27	meter

Huvudinlastningen	sker	via	ramp	(5	m	bred	x	4,5	m	hög)	på

norra kortsidan. En mindre ramp finns vid sydöstra hörnet

(3	m	bred	x	3	m	hög).

uPPhängningskaPacitet
Maxlast	i	södra	teknikbryggan	ca	75	ton	beroende	var	vikten	hängs	

upp.	I	det	rörliga	taket	finns	4	st	teknikbryggor	med	en	kapacitet	på	

25	ton/st.	

Maskiner
•	 Inhyres	efter	behov
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ProduktionsutryMMen
•	 2	stora	omklädningsrum	med	dusch	och	toalett	på	plan	2	

•	 5	artistloger	med	dusch	och	toalett	på	plan	3

•	 6	produktionskontor	på	plan	3

•	 Cateringköket	med	diskrum	på	plan	3

•	 Öppen	yta	om	ca	500	kvm

•	 Auditorium	för	ca	150	pers

•	 Lounger

•	 Tvättstuga

•	 Sjukvårdsrum

eveneMangsbyggnation
Alla	byggnationer,	inventarier	och	övrigt	material	kan	hyras	via	

Stockholm Globe Arenas. Inventarielista och priser på förfrågan.

ljud
•	 Hela	anläggningen	styrs	av	Q-Sys	från	QSC,	som	sköter	

distribution av ljud och styrsignaler över ett dubbelt fibernätverk 

som	förbinder	20	rackstativ	med	förstärkare	inom	arenan

•	 Utrop	och	zonval	kan	ske	från	2	olika	platser	via	en	stor	pekskärm	

där teknikern även kan övervaka status för enskilda förstärkare 

och högtalargrupper i anläggningen

•	 I	Arenarummet	finns	totalt	204	st	QSC	WideLine	8	Line	Array	

högtalare	fördelade	på	20	kluster.	14	mot	läktarna	och	6	mot	

planen

•	 Vidare	finns	det	12	st	Martin	Audio	AS118	Subbashorn.	Dessa	

högtalare	drivs	av	84	st	QSC	PL325/340/380	förstärkare	som	

tillsammans	ger	c:a	200	000	W

•	 I	kringutrymmen	som	korridorer,	toaletter,	loger,	omklädningsrum	

mm	finns	1	232	mindre	högtalare

•	 Övrig	utrustning	hyrs	in	vid	behov

ljus
Arenans allmänljus består spelplansbelysningen som kan styras i 

olika	zoner	och	belysningsnivåer.	Central	styrning.	Övrig	utrustning	

hyrs in vid behov.

led skärMar
2	st	LED	skärmar	på	100	kvm	är	utplacerade	på	norra	och	södra	

kortsidan.	I	Tele2	Arenas	foajéer,	restauranger	och	VIP	ytor	hänger	

46”	HD-skärmar	för	ITV	sändningar	och	reklammeddelanden.	Totalt	

finns	550	st	skärmar	i	Tele2	Arena.

tv Produktion
Framdraget	fiberkablage	från	OB-bussplats,	mediahus,	till	17	st	

kamerapunkter	i	arenarummet.	Utöver	detta	finns	fiber	till	ett	

antal övriga kameraplatser i arenan. TV- och ITV-produktioner hyrs 

in vid behov.

el
•	 Under	norra	läktaren	600A	+	200A	Canalissystem

•	 Östra	läktaren	vid	spelarentré	600A	+	200A	Canalissystem

•	 Södra	scenläget	2st	600A	+	2st	200A	Canalissystem

•	 I	spelplanens	respektive	hörn	totalt	4x125A	(matning	till	

reklamskyltar)

•	 Om	spelplansbelysningen	inte	nyttjas	finns	6x125A	att	tillgå	vid	

tak	i	primärbalkarna	(tre	i	varje	balk)

•	 Mediahus	på	södra	torget	4x63A	reservkraftsmatat	för	 

OB-bussar

•	 Förberett	att	ansluta	reservkraftsaggregat	till	mediahus	för	

direktmatning	in	i	arenan,	max	2000A

it
Trådlöst nätverk administrerat av arenan finns mot uppläggnings-

kostnad. Till utrymmen som inte täcks av det trådlösa går det att få 

fast	lina	mot	förfrågan.	Homerun	finns	(administreras	av	Telia).

städning
Städning sköts av kontrakterad entreprenör.

säkerhet
•	 All	pyroteknik	skall	godkännas	av	polis-	och	brandmyndighet

•	 Alla	byggnationer	skall	godkännas	av	arenans	

säkerhetsansvarige

bevakning/ beManning
•	 Extern	bevakning	sköts	av	kontrakterat	bevakningsföretag

•	 Intern	bevakning	sköts	av	arenans	evenemangs-	och	brandvakter

•	 Övrig	bevakning	kan	ordnas	via	arenan

sjukvård
•	 Sjuksköterskor	och	läkare	kan	ordnas	via	arenan

garderob
Garderobsservice vid publika och slutna evenemang sköts av 

arenans kontrakterade entreprenör.

biljettFörsäljning
Försäljning	av	biljetter	till	publika	evenemang	sker	via:

•	 Telefonbokning	077-131	00	00

•	 www.globearenas.se

•	 Stockholm	Globe	Arenas	servicecenter,	Globentorget

•	 Ticnetombud

Biljetter	kan	även	tas	fram	för	slutna	evenemang.	
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MassMediaservice
Utrymmen	för	massmedia	kan	ordnas	i	Tele2	Arena	på	plan	3	och	4.	

Parkering
•	 2	700	parkeringsplatser	i	närområdet

•	 Gratis	parkering	2	timmar	i	Globen	Citys	P-hus

Publikentréer
Det	finns	två	stora	publika	entréer	på	vardera	kortsida	och	en	VIP-

entré vid norra kortsidan.

arenakliMat
Arenarummet är försett värme och kylinstallationer för att hålla 

önskat klimat både sommar och vinter med stängt tak.

catering
All	servering	av	mat,	dryck,	konfektyr	etc,	sköts	av	kontrakterad	

entreprenör.	Det	finns	gott	om	restauranger	och	kiosker	i	arenans	

publika utrymmen. 

rePresentationslokaler
•	 Arrangörslounge	ca	500	kvm,	lämplig	för	hedersgäster,	

företagsrepresentation,	och	sponsorer

hotell
Quality	Hotel	Globe	med	327	st	rum	och	17	st	konferenslokaler	ligger	

i evenemangsområdet. 

shoPPing
Globen	Shopping	med	60	butiker	ligger	i	evenemangsområdet.

bokning 

Bokning	av	Tele2	Arena	görs	via	
Stockholm Globe Arenas.

telefon 08-600 91 00

www.globearenas.se
info@globearenas.se


