
 

Sika at work
tele2 arena, Stockholm
taktäckning med Sarnafil® tS 77-15 er traffic White
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tele2 arena
Stockholm

ProjektbeSkrivning 
tele2 arena är en idrotts- och evenemangsarena belägen i Johanneshov i 
södra Stockholm. arenan har skjutbart tak och ska kunna nyttjas för olika 
typer av evenemang året runt, till exempel allsvensk fotboll och fotboll i 
Superettan, konserter, häst-, motor- och issport. det kommer också att 
vara möjligt att arrangera internationella fotbollsmästerskap i arenan 
då utformningen uppfyller Uefa:s och fifa:s regelverk för internationell 
fotboll. tele2 arena beräknas kosta 2,7 miljarder kronor att bygga. 
huvudentreprenör för bygget är PeaB.

Projektkrav 
Utöver arenans eget ljus kompletteras anläggningen med ljus-
installationer som skall förstärka byggnadens form och karaktär. På 
kvällen kan fasaden lysa upp i olika färger. runt arenan och i nivå med 
arenavägen, skapas en yttre foajé som gör det möjligt att promenera runt 
arenan.

interiören i tele2 arena präglas av ljusa och öppna ytor som är formgivna 
i en skandinavisk designtradition där inredningen domineras av ljusa 
träslag. Ytskikt och inredning kommer att utföras i den nordiska 
byggtraditionen med enkla, robusta material och med inspiration från det 
nordiska ljuset och den nordiska naturen.

krav på tätskikt var ett ljust reflekterande och miljövänligt membran som 
uppfyller kriterierna i Basta, Byggvarubedömningen och Sunda hus. 

även prestanda krav som Broof (t2) och en lång livslängd skulle mötas.

SikaS konStruktionSlöSningar
Sika var i ett tidigt skede med i projekteringen gällande tätskiktet 
tillsammans med White arkitekter och vi kunde möta alla deras krav 
avseende kulör, hållbarhet, livslängd och brand.

detta resulterade i att Sika Sverige aB fick leverera Sarnafil® tS 77-15 er 
traffic White till projektet och den totala takytan är 40 000 m² och 
färdigställdes i september 2013.

Sika Produkter
n Sarnafil® tS 77-15 er  
 traffic White

Projektdeltagare
ägare
Stockholm Stad via Sga 
fastigheter aB

entrePrenör
Peab Sverige

takentrePrenör
lW Sverige aB

arkitekt
White arkitekter

Sika Sverige ab kontakt
Box 8061 tel: 08-621 89 00
163 08 Spånga fax: 08-621 89 89
Sverige www.sika.se

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.


