
Stadsutveckling  Projekt 

Utvecklingsplan för 

evenemangsområdet 
Dialogmöte med intressenter, steg 1 



Filmen om Göteborg 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=vf43k3tPRRE


Evenemangsområdet idag 

Foto: Wingårds 
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• Beskriva uppdraget 

• Hur projektet drivs 

• Vad ni har tagit fram/funderingar 

• Nästa steg 

 

Agenda 
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• Tidig information kring projektet 

• Berätta om processen i uppdraget 

• Möjlighet att ställa frågor  

Syftet med mötet 
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• ta fram förslag på hur Scandinavium 

ska ersättas med en ny arena enligt 

intentioner i yrkande 

• förslag på storlek, utformning, och 

placering av ersättning för 

Lisebergshallen   

• inleda dialogprocesser  

Boende, besökare, näringsliv 

samtal med 

med olika intressentgrupper 

 

Uppdraget 
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Stadsledningskontorets roll 

• Äger uppdraget, driver och levererar genom 

en projektorganisation  

• Sköter all kommunikation internt och externt 

 

• Dialog sker genom projektet 

• Projektledare Patrik von Corswant är kanalen 

in i projektet för intressenter 

• Bred samverkan med stadens berörda 

verksamheter sker genom 

projektorganisationen 

• Projektet har kontinuerlig avstämning med 

politiken 
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KS / KSau 

Styrgrupp 

Projektledning 

 

Ägarfrågor 

Anläggningar 

Närområde 

Teknik och 

byggnader 

Stadsbyggnad 

exploatering 

Kommunikation 

Resurser i bolag och förvaltningar, 

Specifik kompetens i specifika frågor 

Organisation Kommunfullmäktige 
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Nästa steg 

Idéer och förslag 

från intressenter 

Medborgardialog 

 

Internationellt 

expertteam 

Omvärldsanalys 

Intern behovsanalys 

Behovsbild 
Formerna för nästa 

steg återkommer vi om 
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• Stadsutveckling innehållandes två arenor 

• Skapa mötesplatser där alla göteborgare 

känner sig välkomna 

• Stadsdelen ska vara levande och attraktiv 

även när det inte är evenemang – 

inkluderande utformning 

• Nöjesverksamhet, kulturverksamhet, bredd-

idrott och elitidrott ska få utrymme i området 

• Ska skapa konkurrenskraft och stärka 

områdets identitet 

• Nybyggnadsförslag tillsammans med det 

som redan finns/projekteras ska skapa 

synergier 

 

Utgångspunkter 
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• Exploatering kan ske på kommunal mark 

inom evenemangsområdet 

• Exploatering ska bidra till att utveckla och 

stärka områdets identitet 

• Vi är öppna för idéer avseende 

omlokalisering av befintliga kommunala 

byggnader där det förutsätts att 

– Ekonomiska och tidsmässiga 

konsekvenser beaktas 

• Arenorna förutsätts vara effektiva, flexibla 

konkurrenskraftiga och ekonomiskt 

försvarbara 

Utgångspunkter 
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Utgångspunkter 

 

• Synergier mellan arenorna, och övriga området ska eftersträvas 

• Finansierings- och ägandeuppläggs scenarios kommer att beskrivas 

• Driftsupplägg/ansvar avseende arenor kommer att beskrivas 
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Stadsutveckling 

Evenemangsstödjande 

utveckling 

Arenautveckling 

Privat angelägenhet Kommunal angelägenhet 

Mötesplatser/Aktivitets ytor för: 

•Breddidrott 

•Kultur 

•Ungdomar 

•M fl 

•Shopping 

•Hotell 

•Nöjen 

•Restaurang 

•Show room 

•Kommersiell upplevelse 

•M fl 
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Området 
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Kontakt: 

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 

Patrik von Corswant, stadsutveckling  

patrik.corswant@stadshuset.goteborg.se 

 

 

  

 

mailto:patrik.corswant@stadshuset.goteborg.se

