Ta din plats i
fotbollshistorien

Välkommen till
svensk fotbolls
nya Nationalarena
Att klippa banden till Europas modernaste arena är ett stort
historiskt ögonblick för Nationalsporten. Svensk fotbolls
Nationalarena blir den enda i sitt slag och när du sitter där
som en av 50 000 besökare på match kommer det att vara
en svårslagen och storslagen totalupplevelse.
Här ska glädje och gemenskap råda, här ska ärlig kamp
och fantastiska prestationer premieras. Hit ska unga talanger
längta och här ska våra landslag känna sig oövervinneliga.
Här ska svensk fotboll – vår Nationalsport – hitta hem.
Välkommen till Nationalarenan.

En fotbollsdröm
går i uppfyllelse
Beslutet om en ny Nationalarena fattades för att svensk fotboll
länge har behövt en modern arena av högsta internationella klass
där vi kan bjuda upp till kamp, men också för att Sverige ska kunna
hävda sig på fotbollens världsarena i kampen om stora mästerskap.
Den nya Nationalarenan möter dessa krav på alla punkter och mer
därtill. Det blir en plats där vi kan representera Sverige på bästa sätt.
Redan den 1 juli 2003 tog Svenska Fotbollförbundet beslut
om att försöka få till stånd en ny modern Nationalarena. Och i mars
2006 kom alla parter – Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Fabege,
Jernhusen och PEAB – överens om att skrida till verket. Det första
spadtaget togs av Kronprinsessan Victoria den 7 december 2009
och därefter har det enorma byggnationsarbetet fortlöpt planenligt.
Den 14 november 2012 blir drömmen sann, svensk fotboll inviger
den nya Nationalarenan med ett historiskt möte mot England,
samma motståndare som första landskampen på Råsunda.

Fotbollshistorien
flyttar in
Vi lämnar en stadion som har varit en fantastisk spelplats för
fotbollen under många år. På Råsunda har svensk fotbolls största
namn satt sitt märke – Gren, Nordahl, Liedholm, Hamrin, Skoglund,
Kindvall, Edström, Hysén, Larsson, Ljungberg, Ibrahimovic – och
många andra med dem. Det är starka traditionsband som nu ska
förflyttas till vår nya Nationalarena.
Valet att placera arenan i Solna, bara 800 meter från Råsunda,
var därför självklart. Vi befinner oss fortfarande på historisk mark
och kan bana väg för en ny generation svenskar att sjunga
nationalsången, jubla över segrar, begråta nederlag och kämpa
för kung och fosterland.
Innan invigningen av den nya Nationalarenan blir Råsunda
firat som det anstår ett nationellt minnesmärke, med en ordentlig
avtackningssäsong och stor avslutningsmatch mot Brasilien
den 15 augusti.

Allt en modern
arena ska vara
Med Nationalarenan kan vi utan tvekan mäta oss med europeiska
topparenor som Wembley, Amsterdam Arena, Allianz Arena och
många fler. Arenan uppvisar en mångsidighet som gör den till
självklar skådeplats för många stora fotbollsmatcher i framtiden.
Den är uppvärmd, taket är stängbart och läktaretage kan skärmas
av för att anpassas efter publikantalet. Det gör att arenan passar
utmärkt även för andra matchsammanhang än bara landslagsmatcher.
Du sitter i bekväma stolar och har perfekt sikt över hela planen
var du än sitter. Lägg till storbildsskärmar och det senaste inom
ljudteknik så får du en upplevelse du aldrig kommer att glömma.
Och om du lämnar din stol för ett kvickt korv- eller toastopp
behöver du inte missa vad som händer i händelsernas centrum.
Utplacerade TV-skärmar och närheten till toaletter och kiosker gör att
du är med i matchen hela tiden. De många in- och utgångarna gör
dessutom att du snabbt kommer på plats och ut igen efter match.

Var där när det händer
Säg landslaget och alla tänker omedelbart på magiska ögonblick.
Zlatans klack i krysset, Ravellis räddning i USA, Toivonens 3-2 mål mot
Holland som gjorde oss EM-klara och fick Råsunda och hela Sverige
att koka av fotbollsfeber. Att vara där när fotbollshistoria skapas är något
vi alla längtar till. Att dessutom få känslan inramad av den stämning
som den nya Nationalarenan ger, blir helt fantastiskt.
Här kommer många stora avgöranden att äga rum. Så det är
klart att här kommer att skapas historia igen och igen. Förutom den
stora invigningsmatchen mot England den 14 november, är det på
Nationalarenan finalen i damernas hemma-EM 2013 spelas. Liksom
herrarnas kvalmatcher på vägen mot VM i Brasilien 2014.

En arena för alla
Den 14 november invigs Nationalarenan som den främsta symbolen
för vår Nationalsport. Det här ska vara en plats dit hela Sverige känner
sig välkommen.
Över en miljon människor är engagerade i svensk fotboll varje dag,
från knatteverksamhet till elitnivå. Det gör att arenan blir en stark samlingspunkt som skapar gemenskap och extra stolthet hos oss alla. Därför är
arenan speciellt anpassad för att vara en öppen och tillgänglig plats för
en bred publik.
På den nya arenan kommer det att finnas erbjudanden som förhöjer
upplevelsen för alla olika målgrupper. För barnfamiljer kommer det
finnas egna läktarsektioner med utökad servicepersonal för att kunna
assistera med hjälp om det behövs. Det kommer också gå att föreviga
sitt landskampsbesök med bilder på sig själv. De olika möjligheterna och
kvaliteterna på mat och dryck på Nationalarenan håller internationell
toppklass. Servicemöjligheterna för funktionshindrade är en annan
prioritering. Självklart har vår supporterklubb sina egna platser och
förbättrad service på sin nya hemmaarena. En av de största nyheterna
är också Nationalsportens landslagsårskort som ger dig en garanterad
plats på alla landskamper.
Att gå på fotboll handlar givetvis om mycket mer än de nittio minuterna på planen. För att en landskamp ska bli en riktig totalupplevelse
krävs matchuppladdning, mat och dryck, fanzones, butiker med blågula
supporterprylar och gott om toaletter. Nationalarenan är utrustad för att
kunna möta alla dessa krav på ett sätt som få andra arenor kan.

Kortfakta
Ägare

Konstruktion

Faciliteter

Svenska Fotbollförbundet,
Solna stad, Fabege,
Jernhusen och Peab.

Takhöjd 55 meter.
Stängbart tak.
Taket består av 55 000 delar
och har en total storlek om
37 000 m2, vilket motsvarar
cirka 5 fotbollsplaner.
Öppningen i arenataket
(när taket är i öppet läge) är
något större än spelplanen.
2 670 ton armeringsstål/nät
är använt och det motsvarar
tyngden av ungefär 6,5 miljoner
fotbollar.
44 st fläktar i taket.
Mediakuben består av 4 st
skärmar, varje skärm är 65,96 m2.

Restauranger för 8 000.
Sportbarer.
40 kiosker runt hela arenan.
1 000 toaletter.
Kongress- och konferensfaciliteter
för upp till 2 000 personer.
92 loger.
140 st permanenta handikappsplatser med utmärkt sikt.
(Kan utökas vid behov).

Namnsponsor
Swedbank

Landslagsinvigning
Sverige – England,
14 November 2012.

Publikkapacitet
Fotboll: 50 000

Planstorlek
105 x 68 meter, naturgräs.

Arkitekt
Arkitekterna Krook & Tjäder
i samarbete med Berg
Arkitektkontor HOK Sports.

Kommunikation
10 minuter från Stockholm C
med pendeltåg. Egen på- och
avfart för biltrafik. (Ej klart 2012).

Svenska Fotbollförbundet
Box 1216 171 23 Solna
Telefon 08-735 09 00
E-post svff@svenskfotboll.se

