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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2017-11-30 

Diarienummer 0998/16 

                         

Stadsutveckling 

Patrik von Corswant 

Telefon 031-368 02 42 

E-post: patrik.corswant@stadshuset.goteborg.se

 

Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för 

Lisebergshallen 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Placeringsalternativet norr om Valhallagatan för arenorna fastställs och med 

förutsättningarna kommunalt ägande och privat driftoperatör i enlighet med vad som 

anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett planarbete för den berörda delen av 

evenemangsområdet och med arenor placerade i enlighet med vad som anges i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att planera genomförandet av utvecklingen av det 

berörda evenemangsområdet i enlighet med vad som framgår av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

4. Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja en trafikplanering för den berörda delen av 

evenemangsområdet i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

I kommunstyrelsen: 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan, får 

stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till organisering, ledning 

och koordinering av ett fortsatt planerings- och genomförandearbete för etablering 

av nya arenor, men också övrig stadsutveckling inom hela evenemangsområdet. 

2. Uppdraget från kommunstyrelsens 2016-05-18, § 344, ”stadsledningskontoret får i 

uppdrag att i samverkan med övriga relevanta kommunala aktörer inleda en 

dialogprocess med det organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och 

näringsliv om finansiering och utformning av en arena med beaktande av 

intentionerna i yrkande från S, M, V, L och KD den 4 maj 2016”, förklaras fullgjort. 

3. Uppdraget från kommunstyrelsens 2016-06-01, § 395, ” stadsledningskontoret får i 

uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, Got Event AB och 

övriga relevanta aktörer ta fram förslag på storlek, utformning och placering inom 

evenemangsområdet för Lisebergshallens ersättningsarena med beaktande av 

intentionerna i yrkandet”, förklaras fullgjort.  
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Sammanfattning 

I maj respektive juni 2016 fick stadsledningskontoret uppdrag från kommunstyrelsen att 

i samverkan med ett antal kommunala nämnder och bolag samt ”övriga relevanta 

aktörer” att ”ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena” och 

också att ta ”fram förslag på storlek, utformning och placering inom evenemangs-

området för Lisebergshallens ersättningsarena”. Uppdragen förutsattes koordineras och 

resultat skulle redovisas hösten 2017. 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har stadsledningskontoret genomfört uppdragen i 

projektform. Ett flertal förvaltningar och bolag har varit representerade i projektet. Externa 

konsultinsatser har också använts. Dessutom har projektet genomfört ett antal dialoger med 

medborgare, näringsliv och andra intressenter. En slutrapport från projektet redovisas i 

bilaga 4. Ett antal bilagor till slutrapporten redovisas också enligt följande: 

• Tjänsteutlåtandet ”Delrapportering – Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt 

ersättning för Lisebergshallen” (beslut i kommunstyrelsen 2017-09-20) 

• En sammanfattning av en marknadsanalys genomförd av konsultföretaget Leisure 

Development Partners (LDP) 

• Evenemangsområdet – strategier för arena- och stadsutveckling 

• Rapporten ”Medborgardialog om framtidens evenemangsområde” 

Stadsledningskontorets rekommendationer utifrån slutrapporten kan sammanfattas 

enligt följande: 

✓ Arenorna placeras norr om Valhallagatan och tomterna där i dagsläget 

Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med ett 

evenemangsstödjande kommersiellt innehåll. 

✓ Projektet rekommenderar att de framtida arenorna helt- eller till dominerande del 

ägs av ett kommunalt bolag.  

✓ Finansiering av arenorna kan genomföras antingen via lånefinansiering eller via 

försäljning av kommunala tillgångar. 

✓ Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en driftoperatör i 

privat regi. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hela värdet av arenainvesteringen enligt nedan kommer oavsett ägar- och driftsupplägg 

att generera företagsekonomiska underskott som behöver hanteras av kommunen. 

Stadsledningskontorets rekommendation är en sammanvägd bedömning av de effekter 

som investeringarna kan uppnå och till vilken kostnad dessa kan realiseras.  

Exploateringsintäkter och kostnader 

Det finns förutsättningar att skapa exploateringsintäkter i området i enlighet med de 

exploateringstal som presenterats i tidigare delrapport. Beroende på arenaplacering och 

vilken typ av byggnader som uppförs så indikerar en externvärdering av marken att 

exploateringsintäkterna kan uppgå till i storleksordningen 1 700 mnkr – 2 300 mnkr. 

Översiktligt har infrastrukturkostnader i området beräknats till 400 mnkr. Det kommer 

även att uppstå andra kostnader av varierande slag som staden ansvarar för. Dessa kan 

inte uppskattas i detta tidiga skede men beloppen kan komma att bli betydande. 

Investeringskalkyl, läge söder om Valhallagatan 

En översiktligt genomförd kalkyl indikerar en projektkostnad i september 2017 års 

kostnadsläge i spannet 3 350 mnkr – 3 800 mnkr varav: 

• Ersättning för Scandinavium  2 500 mnkr – 2 800 mnkr 
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• Ersättning för Lisebergshallen  550 mnkr – 650 mnkr 

• Valhalla A. B, C    300 mnkr – 350 mnkr 

Investeringskalkyl, läge norr om Valhallagatan 

En översiktligt genomförd kalkyl indikerar en projektkostnad i september 2017 års 

kostnadsläge i spannet 3 050 mnkr – 3 500 mnkr varav: 

• Ersättning för Scandinavium  2 300 mnkr – 2 600 mnkr 

• Ersättning för Lisebergshallen  500 mnkr – 600 mnkr 

• Valhalla A. B, C   250 mnkr – 300 mnkr 

Barnperspektivet 

Under ledning av stadsbyggnadskontoret har en modell för barnkonsekvensanalyser, 

BKA, tagits fram för att användas i stadsutvecklingsprojekt och dess olika 

planeringsskeden. Det är ett analysverktyg som kan ge stöd i att belysa vilka behov, 

tillgångar och brister som behöver lyftas fram utifrån barnperspektiv och barns 

perspektiv, samt beskriva konsekvenser av föreslagna åtgärder. I och med att 

utvecklingen och förändringen av evenemangsorådet är i ett relativt tidigt skede finns 

goda förutsättningar att ta hjälp av analysverktyget och därmed beakta barnperspektivet 

i det fortsatta planeringsarbetet. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 

Idag är det aktuella området ”dött” och otryggt på kvällstid om det inte pågår 

evenemang. Utgångspunkten för förslagen som redovisas i tjänsteutlåtandet är att 

utrymmet runt och mellan arenorna ska vara öppna och vara lockande för olika typer av 

människor även när evenemang inte pågår. Fria torgytor och verksamheter i bottenplan 

bidrar till att alla upplever en ökad trygghet och bidrar också till ökade förutsättningar 

för mångfald och möten mellan människor. De öppna tillgängliga ytorna inomhus göra 

att även de som inte har råd eller vill besöka event ändå kan dra nytta av området. En 

god tillgänglighet för funktionsnedsatta ska också säkras. 

Ambitionen är att skapa mötesplatser där alla göteborgare känner sig välkomna oavsett 

kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning eller ekonomiska möjligheter. 

Utgångspunkten är att arenorna ska ha en hög flexibilitet och vara omställningsbara för 

att kunna ta emot alla typer av evenemang för varierande målgrupper. 

Miljöperspektivet 

Göteborg har en mångårig tradition som evenemangsstad och är även en stad som har 

högt ställda miljöambitioner. För att Göteborg ska kunna var norra Europas ledande 

hållbara evenemangsstad så måste miljöfrågorna få stort utrymme när 

evenemangsområdet utvecklas. De relevanta av stadens lokala miljökvalitetsmål ska 

också beaktas vid utvecklingen av evenemangsområdet och vid driften av de föreslagna 

arenorna. 

En arena har flera miljökonsekvenser. En ligger i arenan i sig, dess byggprocess och hur 

till exempel materialval och dagvatten hanteras. En annan miljöeffekt kopplas till de 

evenemang som genomförs, besökarnas resvanor osv. En tredje mer svårfångad 

miljökonsekvens är att konsumtion av upplevelser har en mindre belastning på jordens 

resurser än motsvarande konsumtion av varor, och en arena bidrar till att öka 

upplevelsekonsumtionen.  
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Omvärldsperspektivet 

En viktig del i arbetet är att sätta in arenorna och dess konkurrensförutsättningar i den 

hårdnande konkurrenssituationen på evenemangsmarknaden. Konkurrensen från andra 

städers arenor är stark. Utformning, storlek och placering av arenorna kommer vara 

avgörande för vilket utbud som arenorna kommer att få. Ambitionen i de genomförda 

analyserna har varit att utforma arenorna optimalt utifrån Göteborgs förutsättningar på 

den konkurrensutsatta evenemangsmarknaden. En väl planerad, långsiktig utveckling av 

hela evenemangsområdet kan skapa de synergieffekter som krävs för att Göteborg 

fortsatt skall kunna locka till sig prestigefyllda evenemang. Göteborg är sist ut bland 

storstäderna i Skandinavien att utveckla ett nytt arenaområde. Det gäller att dra nytta av 

de erfarenheter som gjorts i arenaprojekt i omvärlden och ha ambitionen att skapa ett 

koncept som ger Göteborg konkurrensfördelar i många år framöver 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1  Protokollsutdrag och yrkande från kommunstyrelsen sammanträde 2016-05-

18 (”Göteborg behöver en ny Arena”) 

Bilaga 2 Protokollsutdrag och yrkande från kommunstyrelsen sammanträde 2016-06-

01 (ersättningsarena för Lisebergshallen) 

Bilaga 3  Protokollsutdrag från kommunstyrelsen sammanträde 2017-09-20 

(”Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning 

för Lisebergshallen”) 

Bilaga 4   Slutrapport – Utvecklingsplan för evenemangsområdet 

Bilaga 4a   Tjänsteutlåtandet ”Delrapportering - Nästa steg för att ersätta    

Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen”  

Bilaga 4b   Sammanfattning av marknadsanalys  

Bilaga 4c    Evenemangsområdet – strategier för arena och stadsutveckling 

Bilaga 4d    Medborgardialog om framtidens evenemangsområde 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag dels att ”…ta fram förslag 

på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena…” (se nedan och bilaga 1), dels att 

”ta fram förslag på storlek, utformning och placering inom evenemangsområdet för 

Lisebergshallens ersättningsarena…”  (se nedan och bilaga 2).  

En delrapport med anledning av uppdragen redovisades i kommunstyrelsen i augusti 

2017 och i bilaga 4 redovisar nu stadsledningskontoret en slutrapport. Förslag till beslut 

med utgångspunkt från slutrapporten redovisas i detta tjänsteutlåtande. För att få en total 

bild av projektets arbete och full förståelse för de rekommendationer som lämnas i detta 

tjänsteutlåtande måste innehållet i hela materialet beaktas (bilagorna 4 till 4d).  

Bakgrund 

Vid sitt sammanträde 2016-05-18, § 344, beslutade kommunstyrelsen att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag ”att i samverkan med Got Event AB, 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer ta fram förslag på 

hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena med beaktande av intentionerna i 

yrkande från S, M, V, L och KD den 4 maj 2016” (se bilaga 1). Resultatet av 

utredningen skulle enligt beslutet vara färdigt under hösten 2017.  

I yrkandet anges att staden behöver en arena i nära anslutning till det befintliga 

Scandinaviums läge. Att enbart renovera Scandinavium är inte tillräckligt. Vidare anges 

i yrkandet att en ny arena varken kan eller ska vara ett åtagande enbart för staden. Det är 

många både inom och utom besöksnäringen som drar nytta av en ny arena och dess 

finansiering, graden av kommersialisering och driftsform ska därför klargöras i 

utredningsarbetet. 

Vikten av att arenan kan användas för många ändamål och kan bidra till att 

evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter även mellan de större 

arrangemangen understryks. Utvecklingen av evenemangsområdet är ett stads-

utvecklingsprojekt med hela staden-perspektivet och göteborgarnas bästa för ögonen. 

I kommunstyrelsens beslut angavs också att stadsledningskontoret, i samverkan med 

övriga relevanta kommunala aktörer, skulle inleda en dialogprocess med det 

organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och näringsliv om finansiering och 

utformning av en arena med beaktande av yrkandet som låg till grund för beslutet. 

Vid sammanträdet 2016-06-01, § 395, beslutade kommunstyrelsen dessutom att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag ”att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 

Got Event AB och övriga relevanta aktörer ta fram förslag på storlek, utformning och 

placering inom evenemangsområdet för Lisebergshallens ersättningsarena med 

beaktande av intentionerna i yrkandet” (bilaga 2). 

I det nämnda yrkandet anges bl. a. att möjliga synergieffekter med en framtida 

ersättningsarena för Scandinavium ska vägas in. Vidare anges att ”en ersättning av 

Lisebergshallen måste vara en anläggning som är anpassad till framtidens 

förutsättningar och som på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna fylla behovet av yta för 

både elitidrott, bredd-idrott och kulturevenemang” och ”ersättningshallen ska kunna ta 

hand om alla de evenemang som genomförs i Lisebergshallen idag. Det är även viktigt 

att arenan snabbt ska kunna ställas om för de nöjes- och kulturevenemang som inte har 

dragningskraft nog att fylla ”nya Scandinavium”. 

I yrkandet konstateras att de två uppdragen, ny arena och ersättning för 

Liseberbergshallen, rimligen koordineras och rapporteras i ett sammanhang. 
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En delrapport med anledning av uppdragen, ”Delrapportering - Nästa steg för att ersätta 

Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen” (se nedan), redovisades av stadsled-

ningskontoret i augusti 2017 och kommunstyrelsen fattade beslut 2017-09-20 (bilaga 3). 

Ärendets beredning 

Uppdragen har, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2016-09-07, genomförts i 

projektform. Projektet har haft full bemanning sedan årsskiftet 2016/2017 och med 

representanter för ett flertal av Stadens förvaltningar och bolag. Projektdirektiv, projektplan, 

intressentanalys och aktivitetsplan har fastställts.  

Projektdeltagarna har utifrån egna ansvarsområden bemannat olika delar i uppdragen med 

såväl kommunintern kompetens som extern konsultkompetens. Bl.a. har projektet handlat 

upp arkitekter, konstruktörer, kalkylexperter m.m. Projektledaren har avrapporterat 

månadsvis till projektets styrgrupp, där stadsdirektör är ordförande. Avstämning och 

information till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen har skett vid 

ett antal tillfällen. 

För att säkerställa och möta kommunstyrelsens hela behovsbild har projektet dessutom 

genomfört en mängd dialoger/samtal med olika intressentgrupper, inte minst med 

medborgargrupper.  

Delrapporten 

I delrapporten konstateras att projektet under första halvåret 2017 har fokuserat på: 

• Beskrivningar av nuvarande evenemangsverksamhet inom området  

• Behovsanalyser för nya arenor 

• Analys ur ett stadsutvecklingsperspektiv, bl.a. områdets förutsättningar avseende 

exploateringsförutsättningar, logistik m.m. 

• Byggnadstekniska analyser avseende nya arenor 

• Analys av omlokalisering av befintlig bebyggelse i området 

En genomförd intressentanalys har identifierat vilka intressenter det finns som kan 

tänkas påverkas av att evenemangsområdet bebyggs. Utifrån denna har det genomförts 

ett stort antal separata dialoger/samtal av olika slag: 

• Byggintressenter/investerare 

• Internationella arenadriftsoperatörer  

• Arrangörer 

• Idrottsförbund och elitidrottsklubbar 

• Besöksnäring och näringsliv 

• Kommunala intressenter såsom stadsdelsförvaltningen Centrum, Utbildnings-

förvaltningen, Lokalsekretariatet m.fl. 

• Medborgare 

I tjänsteutlåtandet återfinns även i korthet följande: 

• En kartläggning av evenemangsområdet avseende ägarförhållanden, 

planförhållanden, trafik, parkering, kulturhistoriska värden, geotekniska 

förutsättningar. Projektet har även i samråd med stadsbyggnadskontoret analyserat 

exploateringsmöjligheter på en rad olika tomter i området, vars resultat finns 

redovisat. 

• En analys som beskriver hur stora de nya arenorna bör vara, presenterade i form 

av volymskisser (längd, bredd och höjd) och åskådarkapacitet. 

• Fyra möjliga placeringsalternativ för de nya arenorna. Respektive 

placeringsalternativ har utvärderats mot ett stort antal utvärderingskriterier. 
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Med utgångspunkt från delrapportens förslag, beslutade kommunstyrelsen att avgränsa 

det fortsatta utredningsarbetet avseende arenaplaceringar till enbart placerings-

alternativen söder om Valhallagatan, respektive norr om Valhallagatan. Utifrån dessa 

arenaplaceringar, godkändes att projektet utökade utredningsområdet till att även 

omfatta markområden öster om Skånegatans sträckning inom evenemangsområdet ”i 

syfte att stärka områdets identitet och konkurrenskraft” (se bilaga 3). 

Slutrapporten 

Den fullständiga slutrapporten tillsammans med ett antal bilagor redovisas i bilaga 4 

inklusive bilagorna 4a) till 4d). Under nedanstående rubriker redovisas ett urval av 

innehållet i slutrapporten. För att få en total bild av projektets arbete och få full 

förståelse för de rekommendationer som lämnas så behöver, som framgår ovan, 

innehållet i hela slutrapportens material beaktas. 

Slutrapportens innehåll och disposition 

Projektet har bearbetat och försökt besvara följande frågeställningar: 

• Hur och var kan två arenor placeras inom evenemangsområdet? 

• Hur kan liv och rörelse i området säkerställas? 

• Hur kopplas området mot övriga staden? 

• Hur kan nya arenor ägas, driftas och finansieras? 

• Vad tycker medborgare och övriga intressenter?  

• Vad är viktigt avseende evenemang och destinationsutveckling? 

• Vilka konsekvenser får respektive placeringsalternativ för omgivningen och 

närliggande verksamhet? 

• Vilken typ av verksamheter bör utvecklas i området vid sidan om arenorna?  

• Vad ska beaktas vid programmeringen av framtidens arenor? 

Med detta som grund redovisar projektet ett antal rekommendationer för arenornas 

placering och innehåll mm. Det är dock viktigt att konstatera att frågorna inte bara 

handlar om nya arenor utan om utveckling av hela evenemangsområdet, ett omfattande 

stadsutvecklingsprojekt. 

Projektet har i sin slutrapport (bilaga 4) redovisat bearbetningen av frågeställningarna 

enligt följande: 

Kapitel 1 

Inledning: Under detta kapitel beskrivs slutrapportens disposition, bilagor, uppdrag, 

olika leveranser, osäkerhetsfaktorer och projektets arbete under hösten. 

Kapitel 2  

Resultat och slutsatser av dialoguppdraget: Under detta kapitel återfinns en 

sammanfattning av vad som framkom i dialogen med boende, besökare, näringsliv, 

idrotts- och föreningslivet samt kulturlivet. Slutsatserna har sedan varit vägledande för 

det fortsatta arbetet.  

Kapitel 3  

Destinations- och besöksnäringsperspektiv: Under detta kapitel förs ett resonemang 

utifrån vad som är viktigt att beakta utifrån destinations- och besöksnäringsperspektivet.  
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Kapitel 4  

Marknadsanalys: Under detta kapitel redovisas analysresultat av hur 

Göteborgsmarknaden ser ut för arenor och därtill kompletterande kommersiella 

verksamheter. Analysen är genomförd av en internationellt oberoende konsult. 

Kapitel 5–7 

Beskrivning av utredningsområdets gator och stråk, Stadsmiljön i utredningsområdet 

och Transporter och logistik: Under dessa tre kapitel beskrivs utredningsområdet 

översiktligt ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Syftet är att beskriva vilka kvaliteter 

området besitter och på vilket sätt dess byggstenar kan utvecklas för att stötta och 

utveckla de utvecklingstankar som rapporten omfattar. Här beskrivs även möjligheter 

och konsekvenser för arenornas två placeringar, söder och norr om Valhallagatan, 

belysta utifrån stadsmiljön i respektive område. Slutligen beskrivs översiktligt 

kollektivtrafik, infrastruktur och parkering i området. 

Kapitel 8 

Förutsättningar för storskalig handel i området: Under detta kapitel beskrivs 

övergripande tankar kring förutsättningar för storskalig handel i utredningsområdet där 

syftet primärt är att skapa liv och rörelse, mötesplatser och stora besöksströmmar även 

när det inte pågår evenemang i arenorna.  

Kapitel 9  

Exploateringsmöjligheter/exploateringsekonomi: Under detta kapitel beskrivs värden 

vid markförsäljning, exploateringsmöjligheter och exploateringsekonomi. 

Kapitel 10–11 

Evenemangs- och arenamarknaden och Innehållsprogrammering för 

ersättningsarenor: Under dessa kapitel beskrivs evenemangs- och arenamarknaden i 

syfte att beskriva branschen idag. Dessutom beskrivs en bedömning avseende hur 

framtidens inomhusarenor bör/kan dimensioneras, driftas och programmeras. Vidare 

beskrivs hur ersättningsarenorna kan programmeras för att skapa synergier dem emellan 

samt skapa nya möjligheter till mötesplatser för besökare.  

Kapitel 12 

Liv och rörelse under icke-evenemang: Under detta kapitel beskrivs hur liv och 

rörelse i och kring arenorna kan skapas även när det inte är evenemang, alla dagar i 

veckan, dag- och kvällstid.  

Kapitel 13  

Arenaplacering och byggnation/konstruktion: Under detta kapitel beskrivs, per 

placeringsalternativ, olika förutsättningar för byggnation, rådighet och genomförande, 

genomförandetid, logistik m.m. 

Kapitel 14  

Övergripande arenaprogrammering: Under detta kapitel beskrivs övergripande och 

generell programmering av arenorna, omställningstid, gemensam logistik, miljökrav, 

energianvändning m.m. 

Kapitel 15  

Investeringskalkyl för arenorna: Under detta kapitel beskrivs investeringskalkyler för 

arenorna samt kalkylförutsättningar och antaganden m.m. för de båda 

placeringsalternativen. 

Kapitel 16  

Ägande, drift och finansiering av arenorna: Under detta kapitel beskrivs olika former 
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för ägande, drift och finansiering av arenor, för– och nackdelar. Dessutom redovisas en 

omvärldsanalys avseende ägande och drift av arenor i Europa.  

Kapitel 17 

Rekommendationer: Under detta kapitel anges projektets rekommendationer avseende 

ägande, finansiering, drift, placering, områdets programmering samt motiv. 

Till slutrapporten finns dessutom ett antal bilagor med kompletteringar och 

fördjupningar: 

• Bilaga 4a Tjänsteutlåtandet ”Delrapportering – Nästa steg för att ersätta 

Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen”  

• Bilaga 4b Sammanfattning av marknadsanalys 

• Bilaga 4c Evenemangsområdet – strategier för arena- och stadsutveckling 

• Bilaga 4d Medborgardialog om framtidens evenemangsområde 

Slutrapportens rekommendationer 

Som framgår ovan redovisas i slutrapporten ett antal rekommendationer beträffande de 

olika frågeställningarna (kapitel 17). Motiven för rekommendationerna redovisas också: 

Rekommendationer avseende arenornas placering och områdets innehåll 

Projektet rekommenderar att arenorna placeras norr om Valhallagatan samt att tomterna 

där i dagsläget Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med 

ett evenemangsstödjande kommersiellt innehåll. Det är en fördel om dessa investeringar 

kompletteras med ett offentligt innehåll för att skapa spännande, dynamiska kontraster. 

Utöver detta finns även utrymme för kontorsfastigheter och ett mindre inslag av 

bostäder.  

Motiv 

Medborgarnas synpunkter: 

När det gäller stadsliv efterfrågar medborgarna i fallande ordning: caféer och 

restauranger, promenad- och cykelstråk, handel och butiker, öppna mötesplatser och 

bostäder. Yngre vill se mer handel och butiker, äldre mer öppna mötesplatser. Dessutom 

är det önskvärt att området ska vara lockande och tryggt alla tider på dygnet oavsett om 

det pågår evenemang eller inte. Sammanfattningsvis kan man säga att medborgarna vill 

ha upplevelser runt arenorna, att det ska vara ett område värt att besöka även när det inte 

är evenemang. Därav är efterfrågan på bostäder och kontor förhållandevis låg i området. 

Projektets bedömning är att placeringen norr om Valhallagatan bäst kan tillgodose 

medborgarnas önskemål om stadsutveckling.  

Besöksnäring och destination 

Ur ett besöksnärings- och destinationsperspektiv är hela områdets programmering 

avgörande för hur attraktivt området blir. Det betyder att investeringarna måste ha ett 

långsiktigt perspektiv. En balansgång mellan företagsekonomiska och samhälls-

ekonomiska effekter är avgörande för en lyckad hållbar utveckling. 

Evenemangsområdet behöver ett utbud präglat av ”wow”, men också av trivsel och 

gemyt. Det är bredd, spets och variation som blir den mix som ger många anledningar 

att vistas i området alla tider på dygnet. För näringen är vistelsetid och besöksfrekvens 

tillsammans med besöksvolym förutsättningar för hållbar ekonomisk lönsamhet. Hela 

området behöver fungera som en sammanhängande livfull mötesplats i stor skala. Ett 

växande utbud av kultur- och nöjesliv, handel och restaurang höjer livskvaliteten för 

alla invånare och ökar regionens attraktivitet oavsett om det handlar om arbetskraft, 

studenter eller turister. Placeringsalternativet norr om Valhallagatan i kombination med 
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evenemangsstödjande utveckling på Valhalla- och Scandinaviumtomten har ur ett 

destinationsperspektiv tydliga fördelar i att skapa ett varierande och eftertraktat utbud.  

Marknadsperspektiv 

Den externa marknadsanalysen som konsultföretaget Leisure Development Partners 

(LDP) genomfört konstaterar att området har förutsättningar för att utvecklas som ett 

nöjes- och evenemangsområde. Deras analys tydliggör att bostäder och kontor 

visserligen ger, på kort sikt, ett ekonomiskt tillskott men för att skapa långsiktiga 

samhällsekonomiska effekter så bör området utvecklas med ett kommersiellt innehåll. 

Utifrån LDP:s slutsatser så är en arenaplacering norr om Valhallagatan att föredra. 

Möjlig stadsutveckling i området 

Projektet har konstaterat att de båda placeringsalternativen skapar olika förutsättningar 

för hur resterande mark i området kan utvecklas. Med arenorna placerade söder om 

Valhallagatan kan markytorna längs med Mölndalsån bebyggas med i storleksordningen 

1 200–1 400 bostadslägenheter samt förskolor med tillhörande friytor. Inslag av kontor 

och/eller hotell kan bli aktuellt. Den kommersiella kraften för handel begränsas i detta 

område.  

Att bygga bostäder här medför den stadsmässiga konsekvensen att det så kallade 

evenemangsområdet i någon mån avslutas mot norr i Valhallagatan. Norr därom vidtar 

bostäder, park m.m. Ullevi blir mer av en solitär än en del av evenemangsområdet. 

Ullevi knyts då inte samman med den övriga evenemangsverksamheten och riskerar att 

få sämre verksamhetsförutsättningar. 

Med arenaplacering norr om Valhallagatan skulle området söder om Valhallagatan 

kunna utvecklas med ett innehåll av handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, 

kontor och bostäder i en intressant blandning. Platsen bedöms kunna bära en hög 

exploateringsgrad och skapa ett intensivt stads- och nöjesliv. Bedömning av lämplig 

dimensionering av handel får studeras djupare i ett senare skede. Till bostäder hör 

kommunal service såsom förskolor vars fria lekytor kräver en noggrann planering och 

en avvägning mellan inslaget av antal bostäder och förskolor för att marken ska få ett 

optimalt utnyttjande. 

För placering norr om Valhallagatan erhålls likartade verksamhetsmässiga 

förutsättningar och möjlighet till integration med Svenska Mässan som vid placering 

söder om. Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan parken och å-rummet 

erhålls dock en bredare möjlighet för stadsutveckling och ytor frigörs söder om 

Valhallagatan med större valmöjligheter att utveckla evenemangsområdet som helhet.  

Byggnadstekniskt perspektiv 

Det är av konstruktions- och byggnadstekniska skäl väsentligt mindre risk att 

genomföra en arenabyggnation norr om Valhallagatan, vilket sannolikt resulterar i att 

kostnaden för att uppföra arenorna blir lägre jämfört med en placering söder om 

Valhallagatan.  

Exploateringsintäkter och samhällsekonomi 

De exploateringsintäkter som möjliggörs för respektive arenaplacering är relativt 

likartad. Vid användning av mark för att finansiera utvecklingen ur ekonomisk 

synvinkel, så förordas inget av alternativen framför det andra. Ur ett långsiktigt 

samhällsekonomiskt perspektiv däremot, skapar en kommersiell utveckling en 

attraktivitet i området som stärker destinationen och en betydande samhällsekonomisk 

potential uppstår. Även ur detta perspektiv är en arenaplacering norr om Valhallagatan 

att föredra.  

Tidsaspekter 

Tidsaspekten är också värd att beakta. Arenorna norr om Valhallagatan kan vara färdiga 
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åtminstone fem år tidigare än vad som blir fallet om arenorna uppförs söder om 

Valhallagatan. Vid samtal med marknadens aktörer så har dessa lyft tidsaspektens 

väsentlighet. För varje år som går utan att Göteborg har konkurrenskraftiga arenor så 

tappar staden marknadsandelar som tar lång tid att ta tillbaka. 

Rekommendationer avseende ägande och finansiering av arenorna 

Projektet rekommenderar att de framtida arenorna helt- eller till dominerande del ägs av 

ett kommunalt bolag. Om det är ett befintligt eller nystartat bolag får utredas i nästa 

skede efter att inriktningsbeslut fattats i frågan. Innan beslut fattats i denna fråga 

föreslår stadsledningskontoret att Higab AB är den organisation som till dess annat 

beslut eventuellt fattats agerar som potentiell fastighetsägare. Finansiering av arenorna 

kan genomföras antingen via lånefinansiering eller via försäljning av kommunala 

tillgångar.  

Motiv 

Projektet har konstaterat att arenorna inte går att driva med vinst vilket medför att privat 

finansiering utan kommunal medverkan inte är ett realistiskt alternativ. Inga privata 

bolag genomför investeringar som de på förhand vet kommer att generera framtida 

förluster. Det är av detta skäl som det inte funnits några privata initiativ till att med egna 

medel bygga en ersättningsarena till Scandinavium.  

Avseende ägande av arenor så visar genomförd omvärldsanalys att 55 procent ägs privat 

och 45 procent ägs kommunalt. Trenden visar att andelen arenor som ägs av städer ökar. 

Projektet kan konstatera att privatägda arenor sällan eller aldrig finansierats till 100 

procent med privata medel. Någon form av offentlig subvention/motprestation behövs 

för att en privat intressent ska vara intresserad av att äga en arena.  

En kommunal ägare har möjlighet att styra större delar av innehållet i arenorna. Detta 

oavsett om arenorna driftas har en kommunal eller privat intressent. Ägaren och 

operatören ingår alltid någon form av avtal som reglerar parternas rättigheter och 

skyldigheter. Projektet har tagit del av ett antal olika avtalskonstruktioner som bekräftar 

detta. Projektet har via det utarbetade konceptet för hela områdets utveckling 

eftersträvat arenor som drivs med så lågt driftsunderskott som möjligt och där 

närliggande mark skapar såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk möjlighet 

till att delfinansiera arenainvesteringarna. 

Rekommendationer avseende drift av arenorna 

Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en och samma driftoperatör i 

privat regi. Det går men blir en praktisk svårighet att ha olika driftsoperatörer i samma 

byggnad. En koordinering av exempelvis logistikytor, personalutrymmen, förråd etc. 

underlättas. Avtalet mellan den kommunala fastighetsägaren och den privata 

driftoperatörer måste säkerställa att breddidrott m. fl. har tillgång till anläggningen och 

att den är uthyrningsbar enligt kommunens önskemål. Projektet rekommenderar vidare 

att Staden i ett tidigt skede handlar upp en av marknadens etablerade driftsoperatörer 

som tillsammans med kommunen i detalj programmerar de framtida arenornas innehåll 

och funktion. Rekommendationen kommer att få konsekvenser för Got Events 

organisation. 

Motiv 

Avseende drift av arenor så visar genomförd omvärldsanalys att 86 procent av 

jämförbara europeiska arenor driftas av privata driftoperatörer. Flertalet av dessa arenor 

driftas av någon av branschens få dominerande aktörer och 14 procent (4 st.) av 

arenorna driftas i kommunal regi. Dessa arenor återfinns i Bulgarien, Litauen, Estland 
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och Kroatien. Trenden på marknaden är att andelen arenor som har privat driftoperatör 

ökar. 

För att skapa en hanterbar ekonomi i en arena så är det kommersiella utbudet 

avgörande. Det är sannolikt så att en kommunal aktör inte kan driva en arena med 

samma kommersiella utbud som en privat aktör.  

Det finns påtagliga synergier i att drifta många arenor runt om i världen såsom 

stordriftsfördelar, internationella kontaktnät, ägande av artister, väl utarbetade 

restaurangkoncept, egna biljettförsäljningssystem m.m. Bedömningen är därför att en 

enskild aktör, privat eller kommunal, inte kan konkurrera med de etablerade privata 

aktörer som äger artister och/eller är driftoperatörer för ett större antal arenor runt om i 

världen. De driftsmässiga synergier med stadens övriga arenor som kommunens 

nuvarande operatör har, är sannolikt marginella jämfört med de synergier som de 

etablerade operatörerna skapat. En privat aktör kan sannolikt driva en arena med lägre 

driftsunderskott än vad en kommunal aktör kan. 

Projektet har utrett på vilket sätt som kommunen kan påverka innehållet i arenorna i 

händelse av privat driftsoperatör. Som beskrivits ovan har en kommunal ägare av 

arenorna möjlighet att via avtal styra innehållet i arenorna. Projektet har specialstuderat 

utvecklingen av Globenområdets arenor (Stockholm Live) och Köpenhamns nya arena 

(Royal Arena). Globenområdet driftas från och med 2008 i privat regi av AEG. 

Arenorna ägs av ett kommunalt bolag. Royal Arena i Köpenhamn driftas av privata Live 

Nation och har en offentlig ägarstruktur. I Globenområdets arenor har det genom åren 

genomförts en mängd världsevenemang. Det är uppenbart att världsevenemang är 

intressanta för de privata aktörerna. Stockholms elitishockeylag upplever inte att de 

missgynnats eller prioriterats bort av nuvarande operatör jämfört med den tiden då 

arenorna driftades i kommunal regi. Med jämna mellanrum genomför operatören 

evenemang av icke kommersiell karaktär i arenorna. Operatören genomför på eget 

initiativ en rad olika icke kommersiella evenemang i arenorna, främst riktade till 

ungdomar, utan att det belastar den kommunala ekonomin. Royal Arena har under sin 

korta livslängd säkrat sim-EM 2017, ishockey-VM 2018 samt handbolls-VM 2019. 

Avtalet mellan staden och operatören säkerställer bl. a. att staden har rätt att nyttja 

arenan 30 dagar om året utifrån förutbestämda villkor. Hittills har arenan lockat till sig 

ett imponerande utbud av internationella artister. 

Det koncept som projektet arbetat fram i syfte att skapa liv och rörelse inne i arenorna 

även under icke-evenemang, baseras på en kommersiell inriktning. Det är sannolikt att 

tillgängligheten av kommersiella ytor under icke-evenemang begränsas med en 

kommunal aktör vilket sannolikt försämrar arenornas intjänandeförmåga. 

Projektet har sammanfattningsvis identifierat följande fördelar med en privat operatör: 

• Evenemangsutbudet blir mer internationellt gångbart, dvs arenan kommer att få 

fler av de eftertraktade arrangemangen. 

• Arenans utbud av restauranger, snabbmat, barer och försäljningsytor förbättras. 

Detta utbud kan ha öppet även under icke-evenemang och bidra till att skapa liv 

och rörelse i området. 

• Förutsättningar för världsevenemang påverkas ej. 

• Den totala publikupplevelsen för besökaren förbättras genom att utbudet vid sidan 

om arenarummet blir mer komplett. 

• Intjänandeförmågan för arenan och dess kringytor ökar markant. 

• Affärsrisken överförs från staden till den privata operatören. 
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Stadsledningskontorets slutsatser 

Stadsledningskontorets rekommendationer kan sammanfattas enligt följande: 

✓ Arenorna placeras norr om Valhallagatan och tomterna där i dagsläget 

Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med ett 

evenemangsstödjande kommersiellt innehåll. 

✓ Projektet rekommenderar att de framtida arenorna helt- eller till dominerande del 

ägs av ett kommunalt bolag.  

✓ Finansiering av arenorna kan genomföras antingen via lånefinansiering eller via 

försäljning av kommunala tillgångar. 

✓ Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en driftoperatör i 

privat regi. 

Rekommendationen är en sammanvägd bedömning av de effekter som investeringarna 

kan uppnå och till vilken kostnad dessa kan realiseras. 

 

Stadsledningskontoret 

 

 

Patrik von Corswant Magnus Sigfusson 

Planeringsledare Direktör 
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Bilaga 1 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 

 

§ 344, Dnr 0375/16  

Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny arena 

Tidigare behandling 

Bordlagt den 27 januari 2016, § 36, den 16 mars 2016, § 155, den 6 april 2016, § 203, 

den 20 april 2016, § 249 och den 4 maj 2016, § 295. 

Handlingar 

Yrkande från S, M, V, L och KD den 4 maj 2016. 

Yrkande från Martin Wannholt den 6 april 2016. 

Yttrande från MP den 18 maj 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till yrkande från S, M, V, L och 

KD. 

Ulf Kamne (MP) yrkar avslag på yrkande från S, M, V, L och KD.  

Martin Wannholt yrkar bifall till eget yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner 

att eget yrkande bifallits. Omröstning begärs. Förslaget från S, M, V, L och KD är Ja-

proposition i huvudvoteringen.  

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer därefter propositioner på återstående 

yrkanden och finner att yrkande från Ulf Kamne (MP) antagits som motförslag i 

huvudvoteringen. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Ulf Kamnes yrkande. Nej för bifall till 

Martin Wannholts yrkande”.  

Ulf Kamne röstar Ja (1). 

Martin Wannholt röstar Nej (1). 

Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung 

(L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), 

Maria Rydén (M), Lars Hansson (SD) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) 

avstår från att rösta (11). 

Med ordförandens utslagsröst finner ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) att 

förslaget från Ulf Kamne antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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Huvudvotering 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Ann-Sofie Hermanssons yrkande. Nej 

för bifall till Ulf Kamnes yrkande”.  

Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung 

(L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), 

Maria Rydén (M), Martin Wannholt och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) röstar 

Ja (11). 

Ulf Kamne (MP) röstar Nej (1). 

Lars Hansson (SD) avstår från att rösta (1). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande från S, M, V, L och KD: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Got Event AB, 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer ta fram 

förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena med beaktande av 

intentionerna i yrkande från S, M, V, L och KD den 4 maj 2016 . Resultatet av 

utredningen ska vara färdigt under hösten 2017.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga relevanta 

kommunala aktörer inleda en dialogprocess med det organiserade idrotts- och 

kulturlivet, medborgare och näringsliv om finansiering och utformning av en 

arena med beaktande av intentionerna i yrkande från S, M, V, L och KD  

den 4 maj 2016.  

Protokollsanteckning 

Ulf Kamne (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från MP den 18 maj 2016. 

__________    

Expedieras 

Byggnadsnämnden 

Fastighetsnämnden 

Got Event AB 

Stadsledningskontoret 

 

Vid protokollet 

Jonas Andren 

 

206-06-09 

 

Ordförande    Justerare 

Ann-Sofie Hermansson    Jonas Ransgård 
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Yrkande (S), (M), (V), (L) och (KD)  

Kommunstyrelsen 2016-05-04 

 

 

NÄSTA STEG FÖR ATT ERSÄTTA SCANDINAVIUM  

 

Göteborg har under många år satsat på besök, turism, möten och evenemang. Hittills har 

staden tillsammans med branschen varit framgångsrik med att rekrytera evenemang och 

event till Göteborg. Varje år besöker omkring två miljoner människor mer än 400 

idrotts- och underhållningsevenemang på någon av arenorna i Göteborg. 

Besöksnäringen bidrar både med reseanledningar, upplevelser och arbetstillfällen för 

många människor med olika erfarenhet och kompetenser. 

  

Staden kan inte leva på gamla meriter. Om Göteborg ska behålla en tätposition krävs 

fortsatt utveckling. Scandinavium har blivit föråldrad och möter inte längre de krav som 

ställs. Vi är överens om att staden även framöver ska ha en ambitionsnivå för 

evenemangsstaden som motsvarar vad Scandinavium kunnat erbjuda. 

 

Vi anser därför att staden behöver en arena i nära anslutning till det befintliga 

Scandinaviums läge. Nollalternativet eller att enbart renovera Scandinavium är inte 

tillräckligt. Samtidigt vill vi vara tydliga med att detta varken kan eller ska vara ett 

åtagande enbart för staden. Det är många både inom och utom besöksnäringen som drar 

nytta av en ny arena och som bör kunna bidra till att den kan byggas och drivas.  

 

Utredningen ska göra en kartläggning av göteborgarnas behov, önskemål och intressen. 

Arenan ska utformas i ett inkluderande hela staden-perspektiv med alla göteborgares 

bästa för ögonen. Utredningen behöver beakta hur det ska finansieras och hur synergier 

med besöksnäringen, hyresgästerna och andra intressenter bäst kan tas till vara. 

Samtidigt är det viktigt att arenan kan användas för många ändamål och kan bidra till att 

evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter även mellan de större 

arrangemangen. Inom ramen för ett hållbart ekonomiskt åtagande bör även 

breddidrottens och den bredare kulturverksamhetens behov beaktas vid utformningen. 

Infrastruktur och trafik – liksom fler bostäder, kontor och övriga verksamheter ska 

också ingå i planeringen. 

 

Det finns stora möjligheter att skapa evenemang och aktiviteter som möter invånarnas 

behov. Självklart måste en god tillgänglighet för funktionsnedsatta säkras samt om att 

ha tydliga jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det ska skapas mötesplatser där alla 

göteborgare känner sig välkomna och hittar evenemang och aktiviteter av intresse – 

oavsett kön, ålder eller ekonomiska möjligheter. Arenan ska vara en öppen del av staden 

med en miljöprestanda som bidrar till en hållbar evenemangsverksamhet.  

Vi är överens om behovet av en ny arena. Dess finansiering, graden av 

kommersialisering och driftsform får klargöras i det kommande arbetet.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att  Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Got Event, 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer ta fram 

förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena med beaktande av 
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intentionerna i detta yrkande. Resultatet av utredningen ska vara färdigt 

under hösten 2017. 

 

att  Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga relevanta 

kommunala aktörer inleda en dialogprocess med det organiserade idrotts- 

och kulturlivet, medborgare och näringsliv om finansiering och utformning 

av en arena med beaktande av intentionerna i detta yrkande. 
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Bilaga 2 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-06-01 

 

§ 395, Dnr 0928/16  

Yrkande från V, S och MP om ersättningsarena för Lisebergshallen 

Handlingar 

Yrkande från V, S och MP den 1 juni 2016. 

Yttrande från SD den 1 juni 2016. 

Beslut 

Enligt yrkande från V, S och MP: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 

föreningsnämnden, Got Event AB och övriga relevanta aktörer ta fram förslag 

på storlek, utformning och placering inom evenemangsområdet för 

Lisebergshallens ersättningsarena med beaktande av intentionerna i yrkandet. 

2. Got Event AB får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 

Higab, stadsledningskontoret och övriga relevanta aktörer ta fram en plan för hur 

alla dagens evenemang temporärt ska kunna säkerställas innan den ”nya 

Lisebergshallen” är på plats. 

Protokollsanteckning   

Lars Hansson (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2016. 

__________    

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

Idrott- och föreningsnämnden 

Got Event AB  

Higab 

 

Vid protokollet 

Lina Isaksson 

 

2016-06-15 

 

Ordförande    Justerare 

Ann-Sofie Hermansson    Jonas Ransgård 
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Yrkande (V), (S), (MP)  

Kommunstyrelsen  

Ärende x.x.x 

 

 
Yrkande om ersättningsarena för Lisebergshallen  
 

Lisebergshallen som byggdes 1980 har genom åren varit en viktig arena för såväl 

elitidrott, breddidrott och nöjesunderhållning. Arenan har genom åren utgjort ett viktigt 

komplement till Scandinavium och har tagit hand om de lite mindre nöjesevenemangen. 

Därtill har arenan utgjort hemmaplan för handboll och innebandy på elitnivå samt 

fungerat som fullgod idrottshall för breddidrotten.  

 

I och med byggandet av Västlänken kommer Lisebergshallen rivas, preliminärt under 

2019 och behöver därför ersättas med ett fullgott alternativ.  

 

Placeringen av en ersättningsarena till Lisebergshallen ska utredas ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv. Därtill ska möjliga synergieffekter med en framtida 

ersättningsarena för Scandinavium vägas in. Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut 

om att ta nästa steg för ett nytt Scandinavium och det är därför rimligt att uppdragen 

koordineras och rapporteras i ett sammanhang.  

 

En ersättning av Lisebergshallen måste vara en anläggning som är anpassad till 

framtidens förutsättningar och som på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna fylla 

behovet av yta för både elitidrott, bredd-idrott och kulturevenemang. Ersättningshallen 

ska kunna ta hand om alla de evenemang som genomförs i Lisebergshallen idag. Det är 

även viktigt att arenan snabbt ska kunna ställas om för de nöjes- och kulturevenemang 

som inte har dragningskraft nog att fylla ”nya Scandinavium”. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att  Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Idrotts- och 

föreningsnämnden, Got Event och övriga relevanta aktörer att ta fram 

förslag på storlek, utformning, och placering inom evenemangsområdet för 

Lisebergshallens ersättningsarena med beaktande av intentionerna i detta 

yrkande.  

 

att  Got Event får i uppdrag att i samverkan med Idrotts- och föreningsnämnden, 

Higab, stadsledningskontoret och övriga relevanta aktörer ta fram en plan 

för hur alla dagens evenemang temporärt ska kunna säkerställas innan den 

”nya Lisebergshallen” är på plats.  
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Bilaga 3 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-09-20 

 

§ 664, Dnr 0998/16 

Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för 

Lisebergshallen 

Tidigare behandling 

Bordlagt den 23 augusti 2017, § 563 och den 6 september 2017, § 615. 

Handlingar 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juli 2017. 

Återremissyrkande från MP den 20 september 2017. 

Yrkande från Martin Wannholt den 20 september 2017. 

Yttrande från KD den 23 augusti 2017. 

Yttrande från V den 20 september 2017. 

Yrkanden 

Daniel Bernmar (V) med instämmande av Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag. 

Martin Wannholt yrkar bifall till det egna yrkandet från 20 september 2017. 

Ulf Kamne (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till stadsledningskontoret i enlighet 

med yrkande från MP den 20 september 2017. 

Propositionsordning 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer först propositioner på dels ärendets 

återremiss och dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att 

avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.  

Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 

återremiss.”  

Daniel Bernmar (V), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), 

Johan Nyhus (S), Maria Rydén (M), Martin Wannholt, Lars Hansson (SD), 

tjänstgörande ersättarna Hampus Magnusson (M), Ann Catrin Fogelgren (L) och Jonas 

Attenius (S) samt ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (12). 

Ulf Kamne (MP) röstar Nej (1). 

Propositionsordning 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på Daniel 

Bernmars och Hampus Magnussons yrkande och Martin Wannholts yrkande och finner 

att Daniel Bernmars och Hampus Magnussons yrkande bifallits. Omröstning begärs. 
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Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars och Hampus 

Magnussons yrkande och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande.”  

Daniel Bernmar (V), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), 

Johan Nyhus (S), Maria Rydén (M), Lars Hansson (SD), tjänstgörande ersättarna 

Hampus Magnusson (M), Ann Catrin Fogelgren (L) och Jonas Attenius (S) samt 

ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (11). 

Martin Wannholt röstar Nej (1). 

Ulf Kamne (MP) avstår från att rösta. 

Beslut 

Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Utredningens arbete avgränsas avseende arenaplaceringar till att fortsatt enbart 

utreda placeringsalternativet söder om Valhallagatan, respektive alternativet norr om 

Valhallagatan i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

2. Utifrån beslutade arenaplaceringar i enlighet med beslutspunkt 1 ovan, beviljas 

projektet att utöka utredningsområdet till att även omfatta markområden öster om 

Skånegatans sträckning inom evenemangsområdet i syfte att stärka områdets 

identitet och konkurrenskraft i enlighet med vad som framkommer i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Protokollsanteckningar 

Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (L) deltar ej i handläggning av ärendet på 

grund av jäv.  

David Lega (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 augusti 2017. 

Daniel Bernmar (V) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 september 2017. 

__________    

 

Vid protokollet 

Mathias Sköld 

 

2017-10-10 

 

Ordförande    Justerare 

Ann-Sofie Hermansson    Jonas Ransgård 

 



 

 

 

 

 

Slutrapport, projekt  

 

 

”Utvecklingsplan för evenemangsområdet” 
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1. Inledning  

Under detta kapitel beskrivs slutrapportens disposition, bilagor, uppdrag, olika leveranser, 

osäkerhetsfaktorer och projektets arbete under hösten 2017. Rapporten är daterad 2017-11-30. 

Slutrapportens disposition  

 Kapitel 1 

Inledning: Under dessa kapitel beskrivs slutrapportens disposition, bilagor, uppdrag, 

olika leveranser, osäkerhetsfaktorer och projektets arbete under hösten. 

 Kapitel 2  

Resultat och slutsatser av dialoguppdraget: Under detta kapitel återfinns en 

sammanfattning av vad som framkom i dialogen med boende, besökare och näringsliv, 

idrotts- och föreningslivet samt kulturlivet. Slutsatserna har sedan varit vägledande för 

det fortsatta arbetet.  

 Kapitel 3  

Destinations- och besöksnäringsperspektiv: Under detta kapitel förs ett resonemang 

utifrån vad som är viktigt att beakta utifrån destinations- och besöksnäringsperspektivet.  

 Kapitel 4  

Marknadsanalys: Under detta kapitel redovisas analysresultat av hur 

Göteborgsmarknaden ser ut för arenor och därtill kompletterande kommersiella 

verksamheter. Analysen är genomförd av en internationellt oberoende konsult. 

 Kapitel 5–7 

Beskrivning av utredningsområdets gator och stråk, Stadsmiljön i utredningsområdet 

och Transporter och logistik: Under dessa tre kapitel beskrivs utredningsområdet 

översiktligt ur ett stadsutvecklingsperspektiv med syfte att beskriva vilka kvaliteter 

området besitter och på vilket sätt dess byggstenar kan utvecklas för att stötta och 

utveckla de utvecklingstankar som rapporten omfattar. Här beskrivs även möjligheter 

och konsekvenser för arenornas två placeringar, söder och norr om Valhallagatan, 

belysta utifrån stadsmiljön i respektive område. Slutligen beskrivs översiktligt 

kollektivtrafik, infrastruktur och parkering i området. 

 Kapitel 8 

Förutsättningar för storskalig handel i området: Under detta kapitel beskrivs 

övergripande tankar kring förutsättningar för storskalig handel i utredningsområdet där 

syftet primärt är att skapa liv och rörelse, mötesplatser och stora besöksströmmar även 

när det inte pågår evenemang i arenorna.  

 Kapitel 9  

Exploateringsmöjligheter/exploateringsekonomi: Under detta kapitel beskrivs värden 

vid markförsäljning, exploateringsmöjligheter och exploateringsekonomi. 

 Kapitel 10–11 

Evenemangs- och arenamarknaden, Innehållsprogrammering för ersättningsarenor: 

Under dessa kapitel beskrivs evenemangs- och arenamarknaden i syfte att beskriva 

branschen idag samt en bedömning avseende hur framtidens inomhusarenor bör/kan 

dimensioneras, driftas och programmeras. Vidare beskrivs hur ersättningsarenorna kan 

programmeras för att skapa synergier dem emellan samt skapa nya möjligheter till 

mötesplatser för besökare.  

 Kapitel 12 

Liv och rörelse under icke-evenemang: Under detta kapitel beskrivs hur liv och 
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rörelse i och kring arenorna kan skapas även när det inte är evenemang, alla dagar i 

veckan, på både dag- och kvällstid.  

 Kapitel 13  

Arenaplacering och byggnation/konstruktion: Under detta kapitel beskrivs, per 

placeringsalternativ, olika förutsättningar byggnation, rådighet och genomförande, 

genomförandetid, logistik m.m. 

 Kapitel 14  

Övergripande arenaprogrammering: Under detta kapitel beskrivs övergripande och 

generell programmering av arenorna, omställningstid, gemensam logistik, miljökrav, 

energianvändning m.m. 

 Kapitel 15  

Investeringskalkyl för arenorna: Under detta kapitel beskrivs investeringskalkyler för 

arenorna samt kalkylförutsättningar och antaganden m.m. som gjorts för båda 

placeringsalternativen. 

 Kapitel 16  

Ägande, drift och finansiering av arenorna: Under detta kapitel beskrivs olika former 

för ägande, drift och finansiering av arenor, för– och nackdelar samt omvärldsanalys av 

avseende ägande och drift av arenor i Europa.  

 Kapitel 17 

Rekommendationer: Under detta kapitel anges projektets rekommendationer avseende 

ägande, finansiera, drift, placering, områdets programmering samt motiv. 

Slutrapportens bilagor 

 Bilaga 4a Tjänsteutlåtande ”Delrapportering – Nästa steg för att ersätta Scandinavium 

samt ersättning för Lisebergshallen”  

 Bilaga 4b Sammanfattning av marknadsanalys 

 Bilaga 4c Evenemangsområdet-strategier för arena- och stadsutveckling 

 Bilaga 4d Rapport: Medborgardialog om framtidens evenemangsområde  

Uppdragen 

Kommunstyrelsen fattade 2016-05-18 § 344 beslut om att ta nästa steg för att ersätta 

Scandinavium. Därefter fattade kommunstyrelsen 2016-06-01 § 395 beslut om att ersätta 

Lisebergshallen med ny arena. 

I yrkandet som låg som underlag för beslutet om Scandinavium fastslogs att arenan som är 

viktig för besöksnäringen är föråldrad och att staden inte längre kan leva på gamla meriter. 

Därför ska Scandinavium ersättas med en internationellt gångbar inomhusarena. Den nya 

arenan som varken kan eller ska vara ett åtagande enbart för Staden ska vara placerad i 

närheten av Scandinaviums befintliga läge. I yrkandet framgår vidare att arenan ska kunna 

användas för många ändamål och att evenemangsområdet ska få mer av vardagsliv och 

aktiviteter även mellan de större arrangemang. Vidare framgår att inom ramen för ett hållbart 

ekonomiskt åtagande bör även breddidrottens och den bredare kulturverksamhetens behov 

beaktas. Fler bostäder, kontor och övriga verksamheter ska också ingå i planeringen. 

Avslutningsvis så framgår det i yrkandet att det ska skapas mötesplatser där alla göteborgare 

känner sig välkomna och hittar evenemang och aktiviteter av intresse – oavsett kön, ålder eller 

ekonomiska möjligheter. 

Även beträffande beslutet om Lisebergs hallen fanns ett yrkande där det framgår att en större 

anläggning än dagens (men mindre i förhållande till ersättningsarenan för Scandinavium) 
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efterfrågas och att den ska kunna användas till såväl elitidrott som nöjes- och kulturevenemang 

samt till viss del breddidrott.  

Gemensamt för båda nya arenorna är att de ska vara så flexibla som möjligt för att kunna ta 

emot alla, och fler, typer av evenemang.  

Kommunstyrelsens båda beslut innebar att stadsledningskontoret fick i uppdrag att: 

• I samverkan med Got Event AB, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga 

relevanta aktörer ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena.  

• I samverkan med övriga relevanta kommunala aktörer inleda en dialogprocess med det 

organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och näringsliv om finansiering och 

utformning av en arena.  

• I samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, Got Event AB och övriga relevanta 

aktörer ta fram förslag på storlek, utformning, och placering för Lisebergshallens 

ersättningsarena.  

Det har inte ingått i uppdraget att titta på placeringsalternativ i andra delar av staden utan 

utgångspunkten för projektet har varit att det ska uppföras två nya arenor inom 

evenemangsområdet. Uppdraget har genomförts i projektform. 

Projektets delleverans och summering av tidigare tjänsteutlåtande 

Projektet delrapporterade 2017-08-23 sitt arbete till kommunstyrelsen via tjänsteutlåtande 

”Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för 

Lisebergshallen”, dnr 0998/16.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-20 enligt följande: 

1. Utredningens arbete avgränsas avseende arenaplaceringar till att fortsatt enbart utreda 

placeringsalternativet söder om Valhallagatan, respektive alternativet norr om 

Valhallagatan i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

2. Utifrån beslutade arenaplaceringar i enlighet med beslutspunkt 1 ovan, beviljas 

projektet att utöka utredningsområdet till att även omfatta markområden öster om 

Skånegatans sträckning inom evenemangsområdet i syfte att stärka områdets identitet 

och konkurrenskraft i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

För att kunna realisera de intentioner som finns i kommunstyrelsens beslut så framgår 

det i delrapporten att: 

• De nya arenornas närområde bör utvecklas för att stödja ett bredare användningsområde 

än vad de enskilda arenorna var och en för sig kan erbjuda 

• För att kunna åstadkomma liv och rörelse i området även när det inte är evenemang 

behövs ett helhetskoncept tas fram där de båda arenorna kompletteras med såväl 

evenemangsstödjande bebyggelse t. ex. restauranger, caféer, butiker, hotell, 

kulturbyggnader, bostäder/kontor osv.  

• Dessa anläggningar ska fungera som naturliga mötesplatser samt bidra till att 

evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter mellan evenemangen 

Projektet fokuserade under första halvåret 2017 på: 

• Beskrivningar av nuvarande evenemangsverksamhet inom området  

• Behovsanalyser för nya arenor 
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• Analys ur ett stadsutvecklingsperspektiv, bl.a. områdets förutsättningar avseende 

exploateringsförutsättningar, logistik osv. 

• Byggnadstekniska analyser avseende nya arenor 

• Analys av omlokalisering av befintlig bebyggelse i området 

Projektet genomförde under första halvåret 2017 ett stort antal separata dialoger/samtal 

av olika slag med: 

• Byggintressenter/investerare 

• Internationella arenadriftsoperatörer  

• Arrangörer 

• Idrottsförbund och elitidrottsklubbar 

• Besöksnäring och näringsliv 

• Kommunala intressenter såsom stadsdelsförvaltningen Centrum, 

utbildningsförvaltningen, lokalsekretariatet m.fl. 

• Medborgare genom medborgardialog med boende, besökare, idrotts-och föreningsliv 

samt kulturlivet 

I tjänsteutlåtandet daterat 2017-08-23 (projektets delrapport) återfinns även i korthet 

följande: 

• En kartläggning av evenemangsområdet avseende ägarförhållanden, planförhållanden, 

trafik, parkering, kulturhistoriska värden, geotekniska förutsättningar. Projektet har 

även i samråd med stadsbyggnadskontoret analyserat exploateringsmöjligheter på en 

rad olika tomter i området, vars resultat finns redovisat. 

• En analys som beskriver hur stora de nya arenorna bör vara, presenterade i form av 

volymskisser (längd, bredd och höjd) och åskådarkapacitet.  

• Fyra möjliga placeringsalternativ för de nya arenorna. Respektive placeringsalternativ 

har utvärderats mot utvärderingskriterier.  

Leveranser i projektets slutrapport  

Delrapporten (tjänsteutlåtandet ”Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt 

ersättning för Lisebergshallen”) som behandlades av kommunstyrelsen 2017-09-20 och denna 

slutrapport, inklusive bilagor, utgör tillsammans projektets totala leverans. För att få en 

fullständig bild av projektets arbete och få full förståelse för de rekommendationer som lämnas 

i slutrapporten måste således innehållet i hela materialet beaktas. 

Slutrapportens hela leverans svarar på 

• Hur och var två arenor kan placeras inom evenemangsområdet 

• Hur kan liv och rörelse i området säkerställas 

• Hur kopplas området mot övriga staden 

• Hur kan nya arenor ägas, driftas och finansieras 

• Vad tycker medborgare och övriga intressenter  

• Vad är viktigt avseende evenemang och destinationsutveckling 

• Vilka konsekvenser får placeringsalternativ för omgivningen och närliggande 

verksamhet 

• Vilken typ av verksamheter bör utvecklas i området vid sidan om arenorna  

• Vad ska beaktas vid programmeringen av framtidens arenor  

• En rekommendation som bäst svarar upp mot ovanstående frågeställningar 
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Osäkerhetsfaktorer vid studier i tidiga skeden 

Utvecklingsförslagen som lämnas i denna rapport befinner sig i ett tidigt skede. Projektet har 

arbetat på en övergripande nivå och det finns en mängd frågor som måste tas om hand och 

analyseras djupare för att säkerställa vad som i slutändan blir bäst att genomföra. Det behövs 

således inriktningsbeslut för vilken typ av verksamhet som ska utvecklas i området innan en 

detaljerad programmering av hela området genomförs. Vid beslut om att utveckla området med 

ett kommersiellt innehåll bör en programmeringsfas genomföras tillsammans med intressenter 

som kan bli aktuella att investera i området. Bilder ska endast ses som inspirationsbilder. 

Projektets arbete under hösten 

Under hösten 2017 har projektet arbetat vidare utifrån uppdragen från kommunstyrelsen samt 

de inriktningsbeslut som kommunstyrelsen fattade i samband med behandlingen av 

delrapporten. Beslut som kommunstyrelsen fattade den 20:e september i samband med ovan. 

Projektet har utökat dialogen med de olika intressenterna genom flera möten med 

representanter från följande intressentgrupper: 

• Byggintressenter/investerare 

• Internationella arenadriftsoperatörer  

• Arrangörer 

• Elitidrottsklubbar 

• Besöksnäringen och lokala näringslivet 

• Intressenter i närområdet 

Projektet har också haft avstämningsmöten med representanter från handel- och 

restaurangnäringen i Göteborg i syfte att diskutera innebörden av de olika intressenternas 

presenterade förslag. Under maj månad genomfördes medborgardialoger vid nio tillfällen med 

göteborgare och besökare. Samtidigt genomfördes dialoger med föreningar, kultur- och det 

lokala näringslivet. Resultatet av dessa dialoger har beaktats i de förslag som tagits fram och 

återrapporteras nu som en del av detta tjänsteutlåtande.  

Under hösten har projektet genomfört en fördjupad analys av de två kvarvarande 

placeringsalternativen för arenorna. Projektet har även analyserat det geografiska 

utredningsområdet i sin helhet och lämnar i denna rapport en översiktlig bedömning avseende 

lämplig markanvändning av kvarvarande mark för respektive arenaplacering. Detta i syfte att 

skapa ett välfungerande område i enlighet med det som kommunstyrelsen efterfrågar. 

Projektet har utfört en extern värdering av marken i utredningsområdet samt arbetat fram 

investeringskalkyler för de nya arenorna. Resultatet av dessa aktiviteter presenteras under 

separat kapitel i slutrapporten. 

Projektet har även analyserat hur arenorna kan integreras för att det ska vara möjligt att skapa 

liv och rörelse i, och runt, dem även när det inte är evenemang och en separat analys avseende 

ägar- och driftsformer för de nya arenorna har genomförts. 

Projektet har även upphandlat en oberoende internationell konsult som genomfört en 

marknadsstudie och lämnat en rad rekommendationer till projektet. 

 

2. Resultat och slutsatser av dialoguppdraget  

Under detta kapitel återfinns en sammanfattning av vad som framkom i dialogen med 

medborgarna och övriga utpekade intressentgrupper. Slutsatserna har varit vägledande för det 
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fortsatta arbetet. Genomförandet av medborgardialoger har skett i enlighet med 

kommunfullmäktiges principer för medborgardialog, i bred samverkan med stadsdelar, 

fackförvaltningar och bolag.  

Under maj månad genomfördes medborgardialoger, i syfte att fånga in synpunkter från 

medborgarna. Att utveckla ett evenemangsområde är komplext och det har varit tydligt vilka 

delar av projektet som är öppna för inflytande och vilka delar som redan är beslutade och/eller 

kräver annan expertkunskap. Den övergripande frågeställningen löd ”Vad vill du uppleva i 

framtidens evenemangsområde?” och frågan belystes utifrån perspektiven evenemang, stadsliv 

och aktiviteter. De som deltog i dialogerna fick också beskriva hur de upplever området idag 

och vad som är angeläget i utveckling av evenemangsområdet. 

För att nå ut brett med medborgardialogen om evenemangsområdet kombinerades olika 

metoder, både fysiska och digitala. Stadens informationscontainer har varit den primära arenan 

för medborgardialogen. Att möta göteborgarna där de är ger en mer nyanserad bild med fler 

perspektiv då fler personer nås än de som vanligtvis engagerar sig. 

• Ca 1 000 personer deltog i den fysiska dialogen i stadens informationscontainer som 

turnerade runt i flera stadsdelar samt på några centrala platser i Göteborg. Containern 

var bemannad av både tjänstemän och politiker.  

• Drygt 2 000 personer svarade på den digitala enkäten. 

• Ca 300 telefonintervjuer genomfördes med boende i Göteborgs Stad.  

• Därutöver arrangerades dialogtillfällen i form av workshops, öppet hus och intervjuer 

med idrotts- och föreningsliv, kulturliv och näringsliv.  

• En särskild frågeenkät skickades också ut till idrotts- och föreningslivet samt till 

näringslivet. 
 

 

Många olika målgrupper nåddes med upplägget även om intresset för att delta varierade. 

Kulturlivet visade stort engagemang medan idrottsförbund, föreningar samt näringslivet inte 

deltog i samma utsträckning. Detta bör beaktas i analysen av resultatet. 

Drygt 2000 digitala enkätsvar från medborgarna, kompletterat med telefonintervjuer, ger ett 

representativt resultat för Göteborg på en övergripande nivå. Underlaget är tillräckligt för 

nedbrytning på t.ex. kön, ålder och stadsdel. Boende i Centrum valde att tycka till i större 

utsträckning vilket är naturligt då deras närområde står i fokus. Något fler män än kvinnor 

svarade på enkäten och representationen från personer i åldersintervallet 25–64 år var högst.  
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Resultat 

Grundinställning till området och projektet 

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och 

göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett 

evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder/kontor är 

förhållandevis lågt prioriterade.  

Framförallt ser man det som ett evenemangsområde och inte ett område innehållandes bostäder 

och kontor. I dialogerna påpekas vidare att områdesutvecklingens tyngdpunkt bör ligga på att 

stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga 

rummen som man vill ska vara tilltalande, tillgängliga och trygga mötesplatser. 

Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på 

sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på.  

Många av de förslag som framkommer under dialogerna ligger i linje med Göteborgs stads 

kulturprogram och Grönstrategi för en tät och grön stad vilka, bland annat, syftar till att 

säkerställa att en socialt hållbar och attraktiv livsmiljö skapas i staden där de offentliga 

platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. 

Dagens användning av evenemangsområdet  

Av de som deltog i dialogerna uppgav 97 % att de kände till evenemangsområdet som 

geografisk plats och 96 % uppgav att de någon gång de senaste två åren också besökt området. 

Främst beskrivs området idag utifrån två perspektiv: 

1. Ett område förknippat med underhållning, evenemang och publiksport som vid stora 

evenemang upplevs som folkligt och spännande. 

2. Ett område som man bor i, arbetar i närheten av samt tränar, promenerar och har sin 

vardag i. I detta avseende beskriver en del området som ödsligt, osammanhängande, 

själlöst och otryggt medan andra lyfter fram Mölndalsån som ett populärt stråk, framför 

allt för genomfart. Området beskrivs av en del som centralt beläget och lättillgängligt 

medan andra tycker att det ligger lite avsides och att det inte är ihopkopplat med resten 

av staden. 

Området används också av idrotts- och föreningslivet för inom-och utomhusträning samt för 

sociala aktiviteter. 

Önskade upplevelser i framtidens evenemangsområde 

Den övergripande frågeställningen i medborgardialogen var ”Vad vill du uppleva i framtidens 

evenemangsområde?” och frågan var uppdelad inom tre områden: aktiviteter, evenemang, 

stadsliv. I den digitala enkäten och telefonintervjuerna fanns både fasta alternativ och möjlighet 

att ge egna kommentarer under varje område. I de andra dialogformerna var det endast en 

diskussionsfråga i den mån den kom upp.  

• Fråga: Vilka evenemang vill du se mer av i framtidens evenemangsområde? 

”Konserter” är den typ av evenemang som flest göteborgare både i enkäten och i 

telefonintervjuerna, oavsett ålder och kön, helst vill uppleva i framtidens 

evenemangsområde. ”Musikal, show, festivaler” kommer på andra plats för både män och 

kvinnor, ”Sport” på tredje plats för män resp. fjärde plats för kvinnor och ”Mästerskap, SM, 

EM, VM” på tredje plats för kvinnor resp. fjärde plats för män. Inga större skillnader mellan 

åldersgrupperna.  I de öppna svaren framgår att det inte alltid behöver vara kända artister 

som lockar, utan göteborgarna är även intresserade av att se mindre artister på mellanstora 

scener. Några efterfrågar också mindre scener som är öppna för nya artister som vill visa 
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upp sig och för musikaler. Samtidigt vill man ha kvar de stora lite mer sällsynta 

evenemangen i området samt fler sportevenemang som t.ex. Gothia Cup och Partille Cup. 

 

• Fråga: Vilken typ av stadsliv vill du se mer av i framtidens evenemangsområde? 

”Caféer och restauranger” vill flest göteborgare se oavsett ålder och kön vilket framkommer 

både i enkäten och i telefonintervjuerna. Därefter följer i fallande rangordning ”promenad- 

och cykelstråk”, ”handel och butiker”, ”öppna mötesplatser” och ”bostäder”. Yngre vill se 

mer handel och butiker, äldre mer öppna mötesplatser. I de öppna kommentarerna i enkäten 

samt i samtal med göteborgarna i containern framkommer även att blandad bebyggelse med 

arenor, butiker, restauranger, bostäder, förskolor osv. är önskvärt i området och att miljöerna 

ska vara lockande och trygga alla tider på dygnet oavsett om det pågår evenemang eller inte. 

Man vill att det ska vara rörelse runt arenorna, att det ska vara ett område som är en 

mötesplats även till vardags. Samtidigt påpekas att ett område förståeligt inte kan rymma allt 

om det ska ha någon slags egen karaktär och det uttrycks även förhoppningar om att staden 

ska ta ut svängarna lite och våga testa nya grepp med fräck arkitektur eller att 

ikonbyggnader skapas som i sig lockar både göteborgare och besökare till området. 

Inglasade ytor som kan besökas utan att det kostar pengar, ställen där man kan samlas före 

och efter träning och innan konserter, bibliotek liknande ”300 m2”, kulturhus, food trucks 

och butiker är annat som också lyfts fram. Många önskar mindre trafik och mer parker, 

grönytor, rabatter och att området kring Mölndalsån tas tillvara. 
 

• Fråga: Vilka aktiviteter vill du se mer av i framtidens evenemangsområde? 

”spontanidrott, lek och andra aktiviteter”, ”idrott och organiserad träning” samt 

”picknickmöjligheter” är det som göteborgarna, oavsett ålder och kön, i stor utsträckning vill 

uppleva i evenemangsområdet när de ombeds att prioritera bland ett antal förvalda 

alternativ. Exempel som nämns i både de öppna kommentarerna och i samtalen i 

containerdialogerna är (utan inbördes rangordning) gratisaktiviteter, bowling, klättring, 

designmässa, skateboardtävlingar, klassisk musik, bridgespel, spelkvällar och musikgalor. 

Andra förslag är bibliotek, kulturhus, boulebana, food trucks, utomhusbassäng, 

inomhusarena och shopping. Göteborgarna uttrycker också önskemål om att man tar tillvara 

området kring Mölndalsån t.ex. genom kanotuthyrning och paddelbåtar. Något som särskilt 

också lyfts fram av både medborgare och kulturliv är att utveckla vardagsaktiviteter för barn 

och ungdomar som skapar liv på dagtid, t.ex. lekparker, skatepark och fotbollsplan. 

Upplevelsevärden att beakta 

De som deltog i dialogerna fick också svara på vilka grupperingar av ord som de bäst tycker 

beskriver vad som är angeläget i utvecklingen av evenemangsområdet. Eftersom vissa 

ordkluster mer beskriver förhållningssätt och andra mer innehåll är det svårt att dra generella 

slutsatser och orden kan dessutom tolkas olika av olika personer. Men utifrån hur frågan var 

ställd kan ordklustren rangordnas på följande sätt: 

• Underhållande, festligt, tillsammans  

• Öppet, inkluderande, jämlikt 

• Hållbart, grönt, avslappnande 

• Aktivt, pulserande, äventyrligt 

• Modernt, bekvämt, nära 

• Världsklass, prestationer, stjärnor 

”Underhållande, festligt, tillsammans” ligger i topp för både män och kvinnor i alla åldrar när 

det gäller den digitala enkäten. Tätt efter det följer ”Öppet, inkluderande, jämlikt” och 
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”Hållbart, grönt, avslappnande”. I telefonintervjuerna är det ”Hållbart, grönt, avslappnande” 

som hamnar i topp. Hos idrotts- och föreningslivet svarar en övervägande majoritet att ”Öppet, 

inkluderande, jämlikt” bäst beskriver vad som är väsentligt följt av ”Underhållande, festligt, 

tillsammans”. Kulturlivet ger en samstämmig bild och framför att ”Öppet, inkluderande, 

jämlikt” är en grundförutsättning för all verksamhet i staden. Om det inte kännetecknar området 

så spelar det ingen roll hur det uppfattas i övrigt menar man och när det gäller näringslivet är 

inte underlaget tillräckligt för att dra valida slutsatser. 

Viktigt vid utveckling av framtidens evenemangsområde  

Genom i stort sett alla dialogformer utkristalliseras gemensamma tankespår: 

Mer liv och rörelse  

Området upplevs som antingen ”på” eller ”av”. Önskemål finns om att tillföra delar som kan 

göra att området känns mer levande även när det inte är några evenemang. Området får gärna 

leva dygnet runt, året om genom att det t.ex. finns restauranger, caféer och lite mindre scener 

för intimare konserter. 

Något för alla 

Medborgarna vill ha större variation på aktiviteter gärna billiga eller kostnadsfria som tilltalar 

olika målgrupper. Särskilt betonas att meningsfulla aktiviteter både inomhus och utomhus för 

barn och ungdomar behövs vilket skapar liv på dagtid. Möjligheter till spontanaktiviteter som 

t.ex. picknick och lekplatser önskas. Bibliotek och kulturhus är andra exempel på offentliga 

mötesplatser som är öppna för alla där man kan aktivera sig och umgås utan att konsumera. 

Blandad bebyggelse 

Man ser gärna att det finns bebyggelse för olika typer av verksamheter även om det samtidigt 

påpekas att området inte kan rymma allt. Storskaligt får gärna blandas med småskaligt. Stora 

scener kan blandas med små scener och de stora arenorna kan kompletteras med 

ändamålsenliga mindre hallar för breddidrott. Restauranger, caféer och butiker ses som bra 

komplement till arenorna. Bostäder och kontor nämns också men det är relativt lågt prioriterat 

eftersom området främst förknippas med evenemang. 

Helhetssyn  

Utvecklingen av området ses som ett tillskott till hela Göteborg och flera nämner att det blir en 

viktig pusselbit som ökar stadens attraktionskraft. Vikten av att ta en helhetssyn på 

stadsplaneringen betonas, så att olika områden kan komplettera varandra. Något som 

majoriteten också är överens om är behovet av att koppla ihop evenemangsområdet med 

närliggande delar så att det blir en integrerad del av Göteborg. Området kan gärna ha en 

blandning mellan kommersiellt och icke-kommersiellt utbud, så att det finns något för alla. 

Tillgänglighet och trygghet  

Att området ska vara tillgängligt och användbart för alla beskrivs som en självklarhet. Det 

gäller både fysisk och social tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig dit och det ska vara lätt att 

röra sig i området. Information om vad som händer i området bör också vara tillgänglig för alla. 

När det gäller den sociala tillgängligheten behöver området vara relevant och tillgängligt för 

alla göteborgare, inte bara riktat till en specifik intressesfär, en socialgrupp eller en 

inkomstgrupp. Liv och rörelse på olika tider på dygnet med människor i olika åldrar bidrar till 

en ökad upplevelse av trygghet. Vikten av ordentlig belysning på kvällen nämns också i 

samband med trygghet. 
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3. Destinations- och besöksnäringsperspektiv  

Under detta kapitel förs ett resonemang om evenemangområdets utveckling utifrån 

destinations- och besöksnäringsperspektivet.  

Besöksnäringens betydelse för Göteborg  

Besöksnäringen definieras som en sammansättning av flera branscher där de största är 

hotell/logi, restaurang, transporter samt varuhandel. Näringslivets ambitioner, innovationskraft 

och investeringsvilja i samklang med det offentliga och akademin skapar besöksanledningar 

och förutsättningar för vistelser i staden vilket leder till ökad attraktivitet, 

sysselsättningseffekter och hållbar tillväxt.  

Förutsättningar för destinationen Göteborgs utveckling är målmedveten samverkan, offentliga 

och privata investeringar samt förmågan att ta vara på det som är unikt i vår del av världen och 

kombinera det med attraktioner, kulturupplevelser, evenemang och möten som utmanar och 

skapar nyfikenhet. Ett växande utbud av kultur- och nöjesliv, handel och restaurang höjer 

livskvaliteten för alla invånare och ökar regionens attraktivitet oavsett om det handlar om 

arbetskraft, studenter eller turister.  

Evenemangens betydelse för Göteborg 

Evenemang spelar roll som värdeskapare för göteborgaren och ger turister reseanledning. Att 

skapa evenemang har historiskt sett varit ett etablerat verktyg i arbetet med att utveckla 

Göteborg som stad och stora internationella evenemang och möten har stärkt bilden av 

Göteborg på ett sätt som hade varit svårt att uppnå på annat sätt. Evenemang har bidragit till 

Göteborgs långsiktiga utveckling.  

Globalt delas insikten om värdet av evenemang och konkurrensen har idag hårdnat om de 

betydande internationella evenemangen. Rättighetsägare och arrangörer har kunnat dra nytta av 

den ökade efterfrågan vilket skapat en situation där länder och städer betalar avsevärda belopp 

för att bli utsedda till värdland eller värdstad. Samma tendenser ses inom delar av 

mötesindustrin vilket också präglat hur städer globalt investerat i sina anläggningar. 

Kommersialiseringsgraden har ökat och samtidigt även den ekonomiska risk städer tar vid 

användandet av internationella evenemang som motor för besöksnäringens utveckling. Även 

konkurrenssituationen har ökat och det är idag allt svårare för mindre och medelstora städer att 

konkurrera.  

Arenors betydelse för destinationen Göteborg 

Destinationsutvecklingen ska alltid ske med invånarnas bästa för ögonen. Oavsett om de 

planerade investeringarna handlar om arenor eller om ett helt arenaområde så ska 

investeringarna ses som en katalysator för såväl affärsmässig utveckling som för arenaområdets 

attraktivitet. 

En framgångsfaktor för stadens destinationsutveckling är det innehåll de framtida arenorna 

kommer kunna erbjuda. Avgörande för områdets attraktivitet är dock områdets hela 

programmering. Det betyder att investeringarna måste ha ett långsiktigt perspektiv. Måttet för 

framgång är en balansgång mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska effekter där 

attraktivitet och konkurrenskraft är avgörande för en lyckad hållbar utveckling.  

Evenemangsområdets identitet ur destinationsperspektivet 

Ur ett destinationsperspektiv är det sammanhållna centralt belägna evenemangsområdet, med 

gångavstånd till en hel stads utbud, en stark konkurrensfördel. Både historiskt och i framtiden 

kan en destination av Göteborgs storlek endast konkurrera genom att vara innovativ, inte 

genom att vara störst eller ekonomiskt starkast. Evenemangsområdets identitet är idag 
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förknippad med det som sker inne i, och direkt utanför, arenorna i samband med evenemangen. 

Exkluderat arenornas utbud bekräftar medborgardialogen att området upplevs som ödsligt, 

utspritt, lite avsides och inte särskilt välkomnande. 

Möjligheten som nu öppnats upp, att utveckla och stärka hela områdets identitet, måste 

planeras noggrant och omsorgsfullt. Lyckas staden kan Göteborg göra sig känt som ett flexibelt 

och högkvalitativt evenemangsområde i centrum av Skandinavien. Evenemangsområdet 

behöver ett utbud präglat av ”wow”, men också av trivsel och gemyt. Arenornas utbud i 

kombination med den bredd, spets och variation av områdets totala utbud ger många 

anledningar att vistas i området alla tider på dygnet. För näringen är vistelsetid och 

besöksfrekvens tillsammans med besöksvolym förutsättningar för hållbar ekonomisk 

lönsamhet. Hela området behöver fungera som en sammanhängande livfull mötesplats i stor 

skala. 

Attraktiv destination – nytta för göteborgaren, besökaren och näringslivet 

Göteborg ska vara en hållbar stad som är öppen för världen. Att skapa en attraktiv destination 

för besökare är därför ett starkt bidrag till en öppen och hållbar samhällsutveckling. I 

kommunfullmäktiges budget för 2018 anges bland annat målet att göteborgarnas möjlighet att 

turista i sin egen stad ska öka. Ett utvecklat evenemangsområde men brett utbud tillsammans 

med arenornas erbjudande har möjlighet att bidra till ett levande Göteborg där social 

sammanhållning stärks bland annat genom att skapa förutsättningar för möten mellan 

människor och skapa rörlighet mellan stadsdelar.  

En utveckling av evenemangsområdet och arenorna ger Göteborg ett växande utbud av kultur- 

och nöjesliv, handel och restauranger som bidrar till att höja livskvaliteten för alla invånare och 

ökar regionens attraktivitet. Den regionala attraktiviteten har betydelse för vilka människor som 

lockas att bosätta sig i regionen. Med ett eftertraktat utbud ökar förutsättningarna för att 

regionen attraherar eftertraktad kompetens som innebär att näringslivets benägenhet att 

investera i regionen ökar. En attraktiv region lockar till sig efterfrågad arbetskraft och 

eftertraktade företag.  

 

4. Marknadsanalys  

Under detta kapitel redovisas analysresultat av hur Göteborgsmarknaden ser ut för arenor och 

därtill kompletterande kommersiella verksamheter. Analysen är genomförd av en internationellt 

oberoende konsult.  

Uppdraget 

Efter upphandling tilldelades Londonbaserade firman LDP, Leisure Development Partners 

uppdraget. LDP som är specialiserade på just denna typ av uppdrag har 30 års erfarenhet på den 

internationella marknaden. Uppdraget omfattade att studera marknaden och dess potential för 

ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen och därtill kompletterings-

verksamheter såsom hotell, möten/kongresser/mässor (MICE). Uppdraget har även omfattat att, 

utifrån rådande trender i omvärlden, bedöma Göteborgsmarknaden för upplevelsebaserad 

handels-, mat- och dryckområde kopplat till arenorna.  

Dessutom innebar uppdraget att göra en bedömning av destinationsattraktiviteten som 

utredningsområdet utgör för arenaorienterade evenemang samt att ge rekommendationer. I 

LDP:s uppdrag ingick inte att titta på förutsättningar för att etablera storskalig handel. 

Uppdraget har genomförts som en fristående aktivitet. LDP har genomfört ett 15-tal personliga 

intervjuer med näringslivet i Göteborg. De har i sitt ordinarie analysarbete, utöver egna 
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benchmarkdata, även tillgång till nationella och europeiska branschdatabaser för 

statistikinhämtning, verifiering och benchmarking.  

LDP påpekar att underlaget till analysen avseende evenemangsdagar per typ av evenemang för 

individuella arenor kommer från olika källor och att en mindre felmarginal därför kan finnas. 

Detta påverkar dock inte den övergripande analysen LDP gör för Göteborg. En längre 

sammanfattning på svenska av LDP:s analys finns bilagt i bilaga 4b till denna slutrapport. 

LDP:s slutsatser 

LDP konstaterar att evenemangsområdet är ”beläget i hjärtat av Göteborg” och ligger 

strategiskt väl lokaliserat inom en kommersiell korridor som inkluderar nöjesparken Liseberg 

söder, Svenska Mässan i mitten och Ullevi i norr”. Ur ett destinationsperspektiv tycker LDP att 

evenemangsområdet har exemplariska kvaliteter för fortsatt utveckling särskilt när 

utvecklingen består av två nya, toppmoderna, flexibla arenor med omkringliggande 

kompletterande evenemangsstödjande verksamheter.   

LDP konstaterar att i jämförelse med liknande utvecklingsprojekt i omvärlden så har 

evenemangsområdet redan upparbetade tilldragande besöksmål som lockar besökare från 

lokala, nationella och även internationella marknader. LDP tycker även att området rent 

geografiskt har en unik placering i staden med motiveringen att det är lätt att nå den med 

kollektivtrafik, bil, tåg och flyg samt att det redan är bestyckat med en mängd faciliteter som 

besökare eftertraktar såsom hotell, restauranger, mötes- och konferensmöjligheter, arenor, 

sport- och rekreationsmöjligheter osv. Bedömningen är att vidareutveckling av nöjesutbudet i 

området kommer att kunna attrahera besökare från besökare från både företags- och 

fritidssegmentet (lokalt och tillresta) och sannolikheten att ett vidareutvecklat 

evenemangsområde kommer att kunna etablera sig väl på den konkurrensutsatta marknaden.    

LDP noterar också att Sverige är en av Europas starkaste ekonomier, den största marknaden 

bland de nordiska länderna samt har en välutbildad befolkning med hög konsumtionskraft. 

Handelns försäljningsvolymer har stadigt ökat de senaste 20 åren, Västsverige är en av de 

snabbast växande regionerna i Skandinavien och för LDP framstår Göteborg som centrum för 

denna tillväxt. Enligt vad Business Region Göteborg (BRG) uppger till LDP så är stor-

Göteborgs prognoser och expansionsplaner de kommande 20 åren bl. a. av att befolkningen 

ökar med ca 240 000 personer, ca 105 000 nya bostäder, ca 110 000 nya jobb och till 2035 

investeringar på över € 100 miljarder.  

LDP konstaterar att det finns ett behov av att ersätta Scandinavium eftersom byggnaden är 

ålderstigen och har tappat attraktivitet på marknaden. Arenan har svårt att stå sig i 

konkurrensen mot nyare arenor och tappar bokningar och därmed också intäkter. LDP 

konstaterar att Scandinavium presterar bra på segmentet sportevenemang där Frölunda Hockey 

driver upp antalet bokade dagar medan musik/konsertbokningarna är lägre i jämförelse med de 

regionala konkurrenterna. Detta bekräftar också den minskade attraktiviteten som nuvarande 

arena har för såväl arrangörer som artister. LDP rekommenderar att den starka sportkopplingen 

behålls även i den nya arenan och uppger att det finns marknadspotential att utöka antalet 

evenemang inom segmentet musik/konsertbokningar under vissa perioder på året.  

LDP har analyserat marknadsförutsättningarna för en ny multiarena i Göteborg. Analysen pekar 

på att en ny, flexibel och modern multiarena (ersättningsarena för Scandinavium) med 

maxkapacitet för 13 500 (sittande) 16 000 personer (konsert) ökar möjligheterna för arenan att 

attrahera fler konserter. Ytterligare en ny, mindre, flexibel och modern mindre arena 

(nuvarande Lisebergshallen) med maxkapacitet på mellan 3 000 - 4 500 personer (konsert) 

skulle komplettera den nya stora arenan väl.  
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LDP rekommenderar inte att den nya arenan byggs upp på samma plats som Scandinavium står 

på nu då detta skulle innebära att Göteborg står utan arena under projekterings- och 

byggperioden vilket skulle skada nuvarande evenemangsmarknad på både kort och mellanlång 

sikt. De rekommenderar i stället att den byggs på annan plats inom evenemangsområdet. De 

rekommenderar att när sedan Scandinavium rivits så kan marken utnyttjas till exploatering för 

hotell, bostäder eller annan kommersiell verksamhet som gagnar området och staden i stort. 

LDP anger att om stadens ambition är att kunna ta emot en mängd olika typer av evenemang så 

kommer de två föreslagna nya arenorna kunna bidra till att lyfta Göteborg ytterligare på den 

skandinaviska, europeiska och även världsrankingen inom ett antal evenemangsområden. Dessa 

omfattar t. ex. evenemang såsom diverse nationella och internationella sportarrangemang, 

"World Tour" -datum för ledande rock-, pop- och andra musikartister. Olika typer av 

scenshower och musikaler samt turnerande balettföreställningar, operor, teateruppsättningar 

osv. För att kunna leva upp till denna ambition rekommenderar LDP att en av de större 

etablerade musik- och evenemangspromotorerna på världsmarknaden idag involveras för 

driften av den stora arenan (nya Scandinavium). Den mindre arenan (ersättning för 

Lisebergshallen) föreslås kunna användas till mer lokala evenemang, mindre akter (som inte 

fyller den stora arenan) och olika typer av sportaktiviteter. LDP uppger att den mindre arenan 

skulle kunna driftas vidare i kommunal regi1, såsom sker idag, om staden så önskar och om 

huvudmålgruppen är breddidrott.  

LDP konstaterar att MICE-verksamheterna (Meetings, Incentive, Conference, Event) idag är 

värdefulla för stadens kommersiella och ekonomiska välmående. Stadens samtliga hotell, 

Svenska Mässan (en av Europas största helintegrerade MICE-operatörer) och Göteborg & Co i 

egenskap av promotor och möjliggörare för stadens mötes- och eventsektor är härvid betydande 

aktörer. LDP anger att pga. närheten till Svenska Mässans verksamhet så bör staden beakta att 

oavsett var i evenemangsområdet den nya stora arenan placeras så bör den utformas som 

multifunktionell och flexibel samt kunna inrymma de största typer av plenarsessioner som är 

förknippade med större kongresser dvs. upp till 10 000 delegater. Detta tillsammans med 

Svenska Mässans mässlokaler skulle göra det möjligt för Göteborg att bli eftertraktad även för 

de största kongressbokningarna.  

Generellt anser Göteborgs hotellnäring att MICE-verksamhet är en betydelsefull komponent i 

sin marknadsmix och ser att mässorna på Svenska Mässan ökar den egna bokningsgraden. 

Uppskattningsvis hälften av hotellbokningarna utgörs av affärsresenärer och LDP påpekar att 

mäss- och konferensdeltagare stannar ungefär dubbelt så många dagar som vanliga 

affärsresenärer vilket gör dem affärsmässigt värdefulla för beläggningen under veckorna precis 

som hög andel fritidsresenärer är viktiga för hotellens beläggningar på helger.  

LDP bedömer att det finns potential för två hotellfastigheter om sammanlagt 450 rum i området 

och de kan med fördel planeras in i området tidigt för att därmed komplettera områdets totala 

erbjudande till både besökare och evenemangsområdet i stort.  

LDP har studerat olika marknadsunderlag och typer av evenemangsstödjande verksamheter 

som syftar till att skapa liv och rörelse i området under större delen av dygnet. Sammansatta 

områden i städer med inslag av handel, restauranger och nöje är en kommersiell trend runt om i 

                                                 

1 Rekommendationen baseras på att arenorna byggs som solitära byggnader och att de är separerade ifrån     

varandra i stadsrummet. 
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världen, både omkring arenor men också i anslutning till bl. a. nöjesparker och 

shoppingcenters. Trenden har samlingsnamnet RD&E (Retail, Dining & Entertainment). LDP 

beskriver att flera faktorer spelar in om Göteborg ska kunna etablera sig som ”den mest 

eftertraktade destinationsmarknaden” och en avgörande faktor är vilken typ av stadsutveckling 

som uppförs i evenemangsområdet vid sidan om arenorna. Bedömningen är att det finns ett 

marknadsmässigt utrymme för en kommersiell utveckling av området runt om arenorna vilket 

också skulle skapa ett mer cirkulärt flöde från centrum. Ett sådant flöde kan sträcka sig upp mot 

Avenyn, över till Liseberg (också via Västlänken), ner till Vallhallagatan och den föreslagna 

arenaplatsen och tillbaka till stadens centrum. Mot bakgrund av att det i Göteborgsområdet 

regnar i snitt 165 dagar per år rekommenderas också att en ev. ny ”underhållningszon” (RD&E) 

utvecklas som ett inomhusområde. LDP rekommenderar att det konceptuellt utvecklas med hög 

kvalitet och att inspiration hämtas från platser som Disney Springs, Universal City Walk och 

Disney Village i Paris. Dessa RD&E områden uppvisar goda synergieffekter mellan t.ex. 

evenemang, mat och hotell.  

LDP rekommenderar också att staden antar en långsiktig syn vid en RD&E områdesutveckling 

och att man ser på området som en förutsättning för fortsatt framtida destinationsutveckling. 

Om staden väljer att gå i denna utvecklingsinriktning så bör området inte understiga 10 000 

kvm lokalyta där större delen av ytan avsätts till mat- och dryck-verksamheter av olika slag och 

att resten av ytan avsätts till underhållningsorienterad handel. LDP poängterar att området, vid 

denna typ av utveckling, behöver särskilja sig på marknaden på något sätt och ger förslag på att 

en handfull attraktioner som inte konkurrerar med befintligt utbud (dock inte färre än två) 

tillförs inom RD&E-området alternativt placeras ihop i en egen del av zonen.  

För att skapa dynamik och attrahera många olika typer av lokala målgrupper ligger framgången 

i att skapa dynamiska kontraster där verksamheterna skapar synergier sig emellan. Därför 

föreslås att RD&E-området komponeras med så kallad ”mjuk programmering” såsom kultur- 

och ”pop-up”-aktiviteter, gatuteatrar och uppträdanden osv. Med detta föreslagna koncept kan 

en helhet skapas i området och för besökaren skapas en känsla av destination.  

LDP påpekar att den mest väsentliga framgångsfaktorn ligger i att strategisk styrning och 

ledning appliceras för området som en helhet, både i planerings- som i genomförandestadiet 

liksom givetvis i den fortsatta förvaltnings- och driftsfasen.   

 

5. Beskrivning av utredningsområdets gator och stråk  

Under detta kapitel beskrivs utredningsområdet översiktligt ur ett stadsutvecklingsperspektiv 

med syfte att beskriva områdets kvaliteter och på vilket sätt dess byggstenar kan utvecklas för 

att stötta och utveckla de utvecklingstankar som rapporten omfattar.  

Områdets vardagskaraktär 

För att lyckas med stadsutvecklingen är det av avgörande betydelse att området får en naturlig 

koppling såväl in mot stadens centrala delar som mot Gårda och att området tillförs liv och 

rörelse oavsett vilka aktiviteter som pågår i den direkta omgivningen. Livet som levs på gatorna 

och platserna runt det analyserade området präglas av innehållet i befintliga byggnader och det 

sätt de används. Skolorna, Valhallabadet, Scandinavium, träningshallarna och idrottsplatsen 

fungerar alla som målpunkter som man besöker men också lämnar mer eller mindre direkt efter 

fullgjort ärende. Det finns få målpunkter som inbjuder till att stanna och tillbringa mer tid i 

området och därmed befolkas inte platser och gator i den utsträckning som eftersträvas i en 

levande stad det trots det avsevärda flödet av människor till och från området. Detta bekräftas 
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bl.a. av den genomförda medborgardialogen där medborgarna beskriver området som ”av eller 

på”. De förslag som presenteras i denna slutrapport möjliggör vitalisering av liv och rörelse i 

området.  

 

                  

                                                                         Ortofoto över utredningsområdet med karttexter 
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Valhallagatan   

Valhallagatan utgörs av en liten, men för det här projektet central, gatstump mellan 

Burgårdsplatsen och Gårda, mellan stenstaden och den gamla industri- och hantverksstadsdelen 

Gårda. Gatan är en väsentlig koppling i området men den har svag stadsmässig karaktär. Med 

en förtätad stad där de nya arenorna, kompletterat med stadsmässiga komponenter som handel, 

kontor, bostäder och offentlig service, placerade i området och med Valhallagatan som en 

sammanbindande länk kommer den att bli en vital koppling från Gårda, in mot stenstaden, och 

vidare upp mot Avenyn. Oavsett arenaplacering så föreslås Valhallagatan få en utformning som 

prioriterar ner biltrafik till förmån för gång- och cykeltrafik. 

Mölndalsån 

Mölndalsån har en stadsmässig utformning på östra sidan och en mer grön västsida. Tillgången 

till vatten i stadsrummet är värdefull och projektet ser en utvecklingspotential då båda sidornas 

olika karaktärer kan stärkas. Detta får också stöd i medborgardialogen, där göteborgarna önskar 

att vi tar vara på Mölndalsån och de utvecklingsmöjligheter som kan finnas där för at skapa mer 

liv och rörelse i området. På västsidan kan det gröna stråket förstärkas och få en lugn och 

avslappnad karaktär där också gång- och cykeltrafik ryms tillsammans med ny passage över 

vattnet. På den östra sidan (Gårda) kan gatan utformas för cykel- och gångstråk.  

 

 

                                                                               Inspirationsbild, Åvägen och Mölndalsån nord-sydlig riktning 

Burgårdsparken och Stora Katrinelunds landeri 

Burgårdsparken är en tillgång och kan ges en avsevärt mer tydlig och eftertraktad identitet. 

Parken har idag trots sitt centrala läge en begränsad användning. Parken uppfattas som 

otillgänglig och till viss del vildvuxen. På dess östra sida är den i stora delar avgränsad med ett 

högt stängsel vilket medför att området känns instängt och exkluderande. Den begränsade 

belysning medför dessutom att den uppfattas som osäker under kvällstid vilket också 

medborgardialogerna ger uttryck för.  

Det finns potential i att utveckla parken till att bli stadsdelens och områdets nya ”gröna lunga”. 

En plats för rekreation med ett lugnt tempo. Genom att göra den mer tilltalande, lättillgänglig 

och korsa den med ett stråk från Bergakungens biograf/Actionpark österut får 
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evenemangsområdet en ny entré samtidigt som parkens tillgänglighet ökar. Förlängs stråket 

över Mölndalsån med en ny bro in mot Gårda skapas en möjlighet att föra in gång- och 

cykeltrafik i områden som idag underutnyttjas.  

Burgårdsparken avslutas med Stora Katrinelunds Landeri i norr mot Ullevi. Landeriet ägs av 

staden och är sedan 1973 ett byggnadsminne. Denna målpunkt bedöms ha utvecklingspotential. 

Det finns möjligheter med att öppna upp och tillgängliggöra byggnaderna och tydligt knyta an 

byggnaderna till parkområdet. Projektet har även sett en möjlighet i att knyta landeriet till å-

stråket genom att tillföra grönytor på delar av de idag existerande grus-/asfaltytorna vilket 

också efterfrågas i kulturdialogerna och medborgardialoger. Att öppna upp ytorna runt landeriet 

fyller även en säkerhetsfunktion vid utrymning från evenemang på Ullevi. 

Skånegatan  

Projektet har sett över Skånegatans utveckling kopplat till evenemangsområdets koncept. Gatan 

har en central funktion för både kollektivtrafik och övriga trafikslag. Trafikstrategin, Koll 2035, 

reglerar gatans förutsättningar vilket innebär att spårvagnsspåren av säkerhetsskäl även i 

framtiden kommer att behöva avgränsas med staket. Korsningarna med Berzeliigatan, 

Engelbrektsgatan och Bohusgatan blir essentiella att utforma för att underlätta passager.  

Skånegatans karaktär av storskalig trafikapparat behöver förändras. Mellan Korsvägen och 

Bohusgatan/Levgrens väg kommer biltrafiken att minska vilket medger att ett körfält i varje 

riktning kan användas till annat än biltrafik. Hur den ytan ska användas blir en uppgift för 

kommande planering. En tanke projektet arbetat med är att lägga all biltrafik på ena sidan av 

spårvagnsspåren (västra) och utveckla den frigjorda ytan (östra) till gröna aktiva områden för 

lek, utegym och aktiviteter.  

Burgårdsplatsen kan bli porten in mot Valhallagatan från centrala staden och bör planeras för 

den funktionen. Trafiken kan planeras om och ytor för gång- och cykelpassager tas fram. 

Markbeläggningen anpassas i området för att ge tryggare passager.  

 

                                        Inspirationsbild, Skånegatan, Burgårdsgymnasiet till vänster, sett mot Svenska Mässan 
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6. Stadsmiljön i utredningsområdet 

Under detta kapitel har möjligheter och konsekvenser för arenornas två placeringar, söder och 

norr om Valhallagatan, belysts vidare utifrån stadsmiljön i respektive område.  

 

                                    Inspirationsbild, sett från Åvägen/Fokushuset med arenaplacering norr om Valhallagatan 

Söder om Valhallagatan 

 

         Inspirationsbild, arenaplacering söder om Valhallagatan 

I båda studerade alternativen placeras arenorna så de kommer att ligga intill varandra. Det 

innebär att vid arenaplaceringen söder om Valhallagatan så placeras den nya stora arenan i 

öster ner mot Mölndalsån, den mellanstora i mitten och träningshallarna placeras upp mot 

Skånegatan västerut. Ur ett stadsmässigt perspektiv i aspekten att tillföra liv och rörelse under 
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så stor del av dygnet som möjligt är det angeläget att ge möjlighet till byggnation som 

omgärdar arenorna där mer kommersiell verksamhet kan utvecklas. Närheten till 

Skånegatan/Burgårdsplatsen stärker ett sådant koncept. De mindre hallarna kan kring- och 

överbyggas så att tillräckligt stora nya ytor kan erbjudas. De kommersiellt starkaste ytorna är 

Scandinaviums och Burgårdsskolans tomter. Med arenorna söder om Valhallagatan kan det 

över tid inkomma önskemål om en mer kommersiell utveckling av Burgården framöver. Ett 

första steg i en sådan utveckling är att använda befintligt bottenplan i skolan för kommersiellt 

ändamål.  

Arenaplacering nära Svenska Mässan ger möjlighet till samverkan genom att öppna för rörelse 

mellan anläggningarna och att ta sig till arenaområdet från Västlänkens uppgång genom 

Svenska Mässan. Här kan skapas en innemiljö som stärker både Svenska Mässan och 

arenaområdet. Svenska Mässan är en storskalig anläggning både i höjd och längd och de nya 

arenorna har en liknande skala. Arenornas storlek gentemot Svenska Mässan kan fungera väl 

medan den stora utmaningen arkitektoniskt är mötet mellan arenorna och Gårdas mer låg- och 

småskaliga bebyggelser. Om den stora arenan ska exponeras i form av en vacker och 

spännande arkitektur eller om området ska bebyggas omkring får avgöras i senare skede. I 

gatuplan bör byggnaderna ha verksamheter med en öppen karaktär, caféer, restauranger, 

shopping, nöjen som kan bidra till liv och rörelse. Valhallagatan ges en utformning som 

prioriterar ner biltrafik till förmån för gående.  

                                             

                           Inspirationsbild, situationsplan med arenorna placerade söder om Valhallagatan 
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Med arenorna placerade söder om Valhallagatan kan markytorna längs med Mölndalsån 

bebyggas med i storleksordningen 1 200–1 400 bostadslägenheter samt förskolor med 

tillhörande friytor. Inslag av kontor och/eller hotell kan bli aktuellt men det läget gör att en 

kommersiell kraft för handel inte finns. Mellan Mölndalsån och Burgårdsparken finns 

förutsättningar att bygga bostäder nära parken, Mölndalsån och Gårda. Man måste också beakta 

vilka störningar i form av ljus, buller osv. som arenorna kan åstadkomma och vilken effekt 

detta kommer att få på närliggande bostäder/andra byggnader. I stadsdelen finns i dagsläget ett 

underskott på förskolor. Uppförs nya bostäder skapas nya behov av miljöer för barn, framför 

allt är det ytkrävande fria lekytor som behöver tillgodoses och som måste tas hänsyn till vid 

byggnation. 

Att bygga bostäder här medför samtidigt de stadsmässiga konsekvenser att det så kallade 

evenemangsområdet i någon mån avslutas mot norr i Valhallagatan. Norr därom vidtar 

bostäder, park m.m. Ullevi blir mer av en solitär än en del av evenemangsområdet. 

 

Norr om Valhallagatan  

 

                   Inspirationsbild, vy vid placering av arenorna norr om Valhallagatan 

I båda studerade alternativen placeras arenorna tillsammans så att de kommer att ligga intill 

varandra. Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan parken och å-rummet erhålls 

ett helt annat koncept för stadsutveckling och ytor frigörs söder om Valhallagatan med 

intressanta möjligheter att utveckla evenemangsområdet.  

Området söder om Valhallagatan skulle kunna innehålla handel, restauranger, biograf, nöjen, 

upplevelser, kontor och bostäder i en intressant blandning vilket också marknadsanalysen och 

medborgardialogerna efterfrågar. Platsen bedöms kunna bära en hög exploateringsgrad och 

skapa ett intensivt stads- och nöjesliv. Närheten till Västlänkens station, den utbyggda 

närliggande kollektivtrafiken, närheten till E6, en utveckling av parkeringsmöjligheterna kring 

Focus-tomten samverkar tillsammans med Svenska Mässan, Liseberg och de nya arenorna till 

att skapa ett för Göteborg nytt centrum för nöje, handel och stadsliv.  
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Utöver handel kan kontor och bostäder byggas som komplement. Bostäder bidrar till en 

levande stadsdel i ett innerstadsläge. Till bostäder hör kommunal service såsom förskolor vars 

fria lekytor kräver en noggrann planering och en avvägning mellan inslaget av antal bostäder 

och förskolor för att marken ska få ett optimalt utnyttjande. Vilken fördelning mellan bostäder, 

kontor m.m. som kan bli aktuell måste studeras djupare och andelen bostäder kommer sannolikt 

att begränsas av att ytor för förskolor med svårighet kan erbjudas i detta innerstadsläge.  

Den stora arenan är omfattande i höjd och i längd och den utmaning som ligger i att placera en 

så stor byggnad utefter Mölndalsån behöver belysas omsorgsfullt för att få en god samverkan 

mellan den redan byggda staden och de nya arenorna. Byggnaden kommer att möta parken i 

väster där byggnad och park kan samverka. Möjligen kan delar av arenornas tak utgöra en 

förlängning av parkområdet. Vattenrummet i öster blir betydelsefull både för gång- och 

cykeltrafikanter men också som rekreativt vattennära område. En ny tvärkoppling genom 

parken mellan Bergakungen och Gårda via en ny bro över Mölndalsån för gång- och cykeltrafik 

förbättrar gång- och cykelvägsnätet och i anslutning till en ny bro kan ytor för grönområde 

utvecklas. Mötet mellan fasader och kringliggande markområden ska ha en öppen och 

transparent karaktär för att undvika slutna kompakta byggnadskroppar.  

                   

       Situationsplan med arenorna placerade söder om Valhallagatan 

Vikten av god välstuderad arkitektur kan inte nog poängteras, också ur ett destinations- och 

identitetsperspektiv, och det arenakoncept med flera arenor placerade intill varandra kan 

utnyttjas och ges en spännande gestaltning. 
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För denna placering erhålls likartade verksamhetsmässiga förutsättningar och möjlighet till 

integration med Svenska Mässan som vid placering söder om Valhallagatan. Med arenorna 

placerade norr om Valhallagatan mellan parken och å-rummet erhålls en bredare möjlighet för 

stadsutveckling och ytor frigörs söder om Valhallagatan med större valmöjligheter att utveckla 

evenemangsområdet som helhet.  

Valhallabadet 

 

                                                                                Exteriörbild på Valhallabadet sett från Valhallagatan  

Byggnaden är sliten och i stort behov av omfattande renovering då enbart ett minimum av 

underhåll utförts på senare år och ett betydande underhållsbehov byggts upp i väntan på 

politiska beslut avseende bevarande eller ej. Valhallabadets framtid hanteras av 

Lokalsekretariatet och ligger inte inom projektets ansvar. Dock påverkas områdets möjliga 

utveckling av vilket beslut som fattas. Om Valhallabadet ska vara kvar kan inte nya arenor 

placeras söder om Valhallagatan och exploateringen begränsas till de ytor som kan frigöras där 

Scandinavium och träningshallarna ligger.  

Vid bevarande av Valhallabadet är den svår att kombinera med storskalig handel. Om endast 

vissa delar av Valhallabadet är intressanta att bevara bör en djupgående utredning göras för att 

säkerställa dels vilka delar som kan bevaras, vilka metoder det kan ske med samt kostnader för 

åtgärderna. Vidare skulle förutsättningarna för att utveckla ny arena- och evenemangsstödjande 

bebyggelse i området begränsas eftersom ytmässigt bevarande betyder att ytor inte kan frigöras.   

Vid arenaplacering norr om Valhallagatan har Svenska Mässan påtalat att bevarandet av 

Valhallabadet gör det påtagligt svårare för dem att kunna expandera sin verksamhet. 

Skånegatan 

Den långsiktiga utvecklingen av området hänger även ihop med utvecklingen av Skånegatan. 

Under projektets gång har det kommit förslag från intressenter om att bebygga delar eller hela 

området med annan bebyggelse. Skoltomterna är i dag välfungerande och behovet av den 

verksamheten är stor vilket gör att en eventuell förändring sannolikt kommer senare. Om hela 

eller delar av skolkomplexen ersätts med annan bebyggelse får prövas när det blir aktuellt.  
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Projektet har valt att illustrera ny bebyggelse med bostäder i den mellersta delen av området. 

Avsikten är att synliggöra en möjlig utveckling mot bostäder med inslag av kontor och med en 

stadsmässig utformning och kommersiella bottenvåningar placerade mellan parken och 

Skånegatan. Hela området är ca 5 Ha och kan rymma ett stort antal bostäder i centralt läge. 

Bostäderna kan byggas med aktiva och kommersiella bottenvåningar ut mot Skånegatan och 

närhet till Burgårdsparken och landeriets lantliga miljö. 

Svenska Mässan 

Det finns möjligheter att samverka med Svenska Mässan om ytor för logistik, mässverksamhet 

m.m. Svenska Mässans expansionsplaner påverkas av vilken riktning staden väljer för 

arenorna. Svenska Mässan har uttryckt intresse för att de nya arenorna sammankopplas med 

Svenska Mässans byggnader oavsett placeringsalternativ. 

Under hösten har projektet haft ett antal möten med Svenska Mässans ledning. Svenska Mässan 

delar projektets uppfattning att nuvarande logistiklösning är en utmaning och måste 

omsorgsfullt planeras beroende på hur området kommer att utvecklas.  

 

              

                          Område i blå färg visar ungefärlig omfattning av Svenska Mässans logistikflöden 

Placering av arenorna söder om Valhallagatan i direkt anslutning till Svenska Mässans 

nuvarande lokaler skapar en god förutsättning för verksamhetsmässiga synergier men är en 

logistisk utmaning. Med denna lösning begränsas dock Svenska Mässans möjligheter till 

expansion norrut. En av de möjliga expansionsalternativ som Svenska Mässan analyserat har 

baserats på att expansion kan ske genom att addera nya våningsplan ovanpå befintliga 
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mässhallar. Detta är dock en byggnadstekniskt komplicerad lösning som kräver omfattande 

grundförstärkningsåtgärder i de befintliga byggnaderna. För att detta ska kunna realiseras i 

framtiden krävs sannolikt en möjlighet att först expandera i sidled.  

I det fall där arenorna placeras norr om Valhallagatan ser Svenska Mässan att de nya arenorna 

blir ett intressant komplement till sin nuvarande verksamhet där de båda nya arenorna kan 

skapa nya affärsmöjligheter för dem givet att deras besökare kan ta sig torrskodda från och till 

det nya arenaområdet. Utifrån dessa förutsättningar erhålls likartade verksamhetsmässiga 

förutsättningar för de båda placeringsalternativen. Ur Svenska Mässans perspektiv är det en 

fördel om arenorna programmeras på ett sådant sätt att de också kan användas för 

kongressverksamhet.  

 

7. Transporter och logistik 

Under detta kapitel beskrivs översiktligt kollektivtrafik, infrastruktur och parkering i området 

översiktligt.   

Kollektivtrafik 

Hela området är väl försett med kollektivtrafik på Skånegatan, Örgrytevägen och Korsvägen 

där en hållplats för Västlänken kommer att etableras. I Gårda planeras för en ny stombuss. 

Det finns cykelstråk utbyggda och de kan ges en mer ändamålsenlig utformning om båda sidor 

av Mölndalsåns stråk nyttjas, liksom också på Skånegatan. 

Infrastruktur och parkering 

Närheten till E6 för att föra in tyngre transporter är en tillgång. Svenska Mässan har en logistisk 

lösning som bedöms kunna behållas men utvecklas och effektiviseras. Det finns tankar på en 

hubb placerad utanför staden från vilken last kan avropas efter s.k. ”slot-tider”, eventuellt efter 

omlastning till miljösmarta fordon. En sådan lösning skulle i samverkan kunna fungera för flera 

verksamheter. Svenska Mässan matar in trafiken i sin anläggning från Örgrytevägen och fordon 

lämnar byggnaderna via ramp intill Scandinaviums lastgård. Den mer exakta utformningen 

kommer att påverkas av hur marken bebyggs och nya lösningar kan tas fram. Svenska Mässan 

är helt beroende av en väl fungerande logistiklösning. 

De nya arenorna kommer inte att generera tillkommande ny trafik som kräver stora 

ombyggnader i trafikapparaten. Det finns behov av ytterligare parkering i framtiden men det 

beror på vilket utvecklingsspår som förverkligas. Översiktligt bedöms parkeringen i Focushuset 

kunna omvandlas och med en utbyggnad på platsen kommer den kunna ge ett stort antal nya 

parkeringsmöjligheter.  

Göteborgs Stads Parkerings AB har genomlyst parkeringsförutsättningarna i hela området och 

det arbetet bör ånyo genomföras när nya förutsättningar tillkommer. Dels genererar nya 

verksamheter nya behov samtidigt som befintliga anläggningar kan utnyttjas mer optimalt och 

dels ändras våra resvanor kontinuerligt. Kollektivtrafiksmöjligheter i nära anslutning till 

Focushuset ger också resande utökad möjlighet att enkelt undvika att köra in i staden för att leta 

p-plats utan kan i stället parkera där och fortsätta resan med kollektivtrafiken.  
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8. Förutsättningar för storskalig handel i området 

Under detta kapitel beskrivs övergripande tankar kring förutsättningar för storskalig handel i 

utredningsområdet där syftet primärt är att skapa liv och rörelse, mötesplatser och stora 

besöksströmmar även när det inte pågår evenemang i arenorna.  

Att utveckla storskalig handel i området kan vara intressant. En översiktlig bedömning är att ett 

storskaligt handelsområde kommer att besökas av i storleksordningen 15 miljoner årliga 

besökare och upp emot 2 000 nya arbetstillfällen kommer att skapas. Detta ställer stora krav på 

tillgänglighet och den kringliggande infrastrukturen. En avgörande faktor är att det utbud som 

ett storskaligt handelsområde programmeras med kompletterar nuvarande verksamheter och de 

nya arenorna, och inte konkurrerar med dem. I marknadsanalysen (se bilaga 4b) framgår att det 

med fördel kan etableras kommersiell upplevelsebaserad verksamhet i området. Då 

konsultföretaget LDP inte hade i uppdrag att analysera förutsättningarna för storskalig handel 

så har ett handelsbaserat upplevelsekoncept därför inte analyserats av någon extern oberoende 

part.  

Projektet har kontaktats av intressenter med ambitionen att skapa upplevelsebaserad handel i 

storleksordningen 80 000 kvm. Intressenternas förslag grundas på bl. a. en tidigare 

handelsutredning beställd av BRG och genomförd av WSP i mars 2016 som påvisat att det finns 

ett behov av ett nytt centralt handelsområde i staden. Intressenternas utvecklingsförslag pekar 

på att evenemangsområdet lämpar sig antingen för handel i stor skala (mer än 60 000 kvm), 

eller i en mindre skala (mindre än 20 000 kvm). Dessa utvecklingstankar ligger i linje med 

LDP:s rekommendationer avseende upplevelseinnehåll. Lämplig dimensionering av 

handelsinslag behöver studeras djupare i ett senare skede.  

Projektet har även ställt frågan om vilken kontext de nya arenorna bör placeras i till några av 

marknadens största arenaoperatörer. Deras rekommendationer ligger även de i linje med de 

utvecklingstankar som ovanstående intressent förmedlat. En blandning av upplevelsebaserad 

handel innehållande butiker, restauranger, biograf, nöjen såsom bowling osv. samt kulturella 

inslag såsom bibliotek m.m. kan tillföra området avsevärda kvaliteter. 

 

 

                Inspirationsbild, handelsområde kopplat till arenorna 
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Projektet har inte haft i uppdrag att utreda förutsättningar för ett nytt storskaligt handelscentrum 

i evenemangsområdet. Efter de diskussioner och efterforskningar som gjorts bedömer dock 

projektet att tanken är intressant. Innehåll, utformning och effekterna av en sådan utveckling 

måste noga analyseras och bör genomföras som en del av nästa steg i detta arbete där ett 

innehåll i sådana fall bör tas fram i samråd med den framtida arenaoperatören, Svenska 

Mässan, potentiell operatör för handelscentret och Göteborgs Stad. 

 

9. Exploateringsmöjligheter/exploateringsekonomi 

Under detta kapitel beskrivs värden vid markförsäljning, exploateringsmöjligheter och 

exploateringsekonomi. I uppdraget har ingått att synliggöra hur en tänkt stadsutveckling kan 

stärka och utveckla evenemangsområdet i samverkan med nya arenor samt hur de olika 

arenaplaceringsalternativen påverkar närområdet ur ett stadsbyggnadsperspektiv. De 

markvärden som genereras i dessa byggrätter är inte primärt kopplade till att skapa finansiering 

för nya arenor.  

Projektet har låtit ta fram två av varandra oberoende värderingar för den exploaterbara marken 

som ligger till grund för gjorda antaganden. Värderingarna ger en bild av de förhållanden som 

råder vid värderingstillfället. Förändringar av mer avgörande slag ändrar gjorda bedömningar. 

Utfallet bygger också på en förutsatt hög exploatering av området med ett blandat innehåll av 

bostäder, kontor, handel m.m. Det är i den fortsatta processen när detaljplan och 

genomförandeplanering sker i berörda nämnder som området får sin slutliga utformning med 

önskat innehåll i byggnaderna, exploateringstal och därmed efterföljande ekonomiska utfall. I 

denna rapport kan redovisade nivåer ge en indikation på byggrättsvärden. Sannolikt byggs inte 

hela området samtidigt vilket medför att byggrättsvärden genereras vid olika tidpunkter vilket 

får beaktas vid senare planering och finansiering. 

Utbyggnadstakten kan också påverkas av att det i närområdet pågår stora infrastrukturprojekt 

med ansträngda tidplaner och storskalig bygglogistik. Dessutom pågår i staden en generell 

utbyggnad i en omfattning som kan ha påverkan på utbyggnadstakten i området. Det blir 

nödvändigt att genomlysa dessa frågor i genomförandeplaneringen. 

Att bygga arenorna som helhet genererar inte stor ombyggnad av trafikområden och gator. Inga 

nya gatusträckningar föreslås men däremot blir ombyggnad av befintliga gator till delvis ändrad 

användning nödvändig. Några exempel är att Skånegatan struktureras om, Burgårdsplatsen ges 

ny utformning, Valhallagatan byggs om och gång- och cykelstråk byggs genom 

Burgårdsparken och utmed Mölndalsån. Översiktligt har kostnaderna beräknats till 400 mnkr.  

Marken som nyttjas till arenorna upplåtes med tomträtt. Tomträttsavgälden beräknas från ett 

underlag utifrån den avkastning som verksamheten ger och kommer att beräknas i ett senare 

skede när underlag finns framme för bedömning. 

I samband med byggandet av arenor och annan bebyggelse kommer det uppstå kostnader som 

staden ansvarar för. Det kan finnas markföroreningar, ledningar som behöver flyttas och nya 

ledningsnät dras fram. Vid rivning kan det finnas problem med kvarlämnade pål-rester samt 

eventuella arkeologiska fynd som behöver utredas. Även frågor kring högt vatten m.m. kan 

föranleda kostnadsdrivande åtgärder liksom upprustning av parkområdet. Dessa kostnader 

kommer att finnas men kan inte beräknas på det underlag som finns i nuvarande tidiga skede 

varför de inte kunnat bedömas inom ramen för denna utredning.  



   

Sida 30 av 60 

 

 

Projektvärde/ Markförsäljning 

Utredningen presenterar två olika placeringar av arenorna och därmed olika placering av 

tillkommande bebyggelse. Områdets centrala placering i staden, de närliggande 

verksamheterna och den skala och täthet som kvarteren vid Svenska Mässan har motiverar att 

området byggs med höga exploateringstal. Den mer detaljerade utformningen får genomarbetas 

i senare skede när detaljplan tas fram varför de nu framtagna bedömningarna är preliminära och 

syftar till att ge en inriktning.  

Om arenorna placeras norr om Valhallagatan, utmed Mölndalsån, föreslås att marken söder om 

Valhallagatan bebyggs med handel som kompletteras med kontor och bostäder och eventuellt 

ytor för Svenska Mässan. Kommersiella ytor i kombination med upplevelsebaserad handel 

bedöms utgöra ca 80 000 kvm och utrymmet för bostäder till 500 –  600 lägenheter. 

Bostädernas upplåtelseform har fördelats med 60 procent bostadsrätter och 40 procent 

hyresrätter. I stadsdelen Centrum dominerar hyresrätter vilket motiverar fördelningen. Antalet 

bostäder begränsas av att plats också måste skapas för en ny förskola. Därutöver finns plats för 

kontor och eller hotell ca 100 000 kvm och eventuellt mässverksamhet 20 000 kvm. 

Markförsäljningen för en utbyggnad på kvarteren söder om Valhallagatan bedöms till mellan 1 

900 – 2 300 mnkr. 

Om arenorna placeras söder om Valhallagatan föreslås för marken utmed Mölndalsån en 

samlad utbyggnad av bostäder. Området har ett svagt kommersiellt läge varför det 

huvudsakligen bör byggas för bostäder. Lämpligt är en relativt hög exploatering med mellan    

1 200 – 1 400 lägenheter som även ger förutsättningar för utbyggnad av förskolor. På grund av 

störande ljud i norr från Nya Ullevi kan annat än bostäder prövas där, såsom kontor/hotell. 

Utbyggnaden genererar därmed behov av nya förskolor för ca 350 barn motsvarande två 

normalstora nya förskolor med en samlad investeringskostnad på 150 mnkr. 

Det samlade projektvärdet för en bostadsexploatering norr om Valhallagatan bedöms till 1 500 

– 1 700 mnkr vid en fördelning mellan upplåtelseformerna bostadsrätter 60 % och hyresrätter 

40 %. I förslaget blir det även möjligt att bebygga marken runt delar av arenorna som ligger 

upp mot Skånegatan och Valhallagatans västra del. I markplan kan en eller två våningar med 

kommersiella ytor som restaurang, café, handel m.m. beredas plats och på de övre planen 

kontor. Markvärdet bedöms till mellan 170 – 200 mnkr. Totalt skapar denna arenaplacering en 

total exploateringsmöjlighet om 1 700 – 1 900 mnkr. 

Kvarteren öster om Skånegatan kan, när så bedöms lämpligt, utvecklas mot en mer tät och 

stadsmässig struktur med bostäder, handel och inslag av kontor m.m. I projektet finns illustrerat 

en mindre del av området utbyggt, ca 30 % av hela markområdet från Levgrens väg till 

Valhallagatan, och del av den illustrerade marken är idag upplåten med tomträtt och bebyggd. 

Illustrationen ska därför ses som ett förslag till stadsutveckling för området och de kostnader 

som en utbyggnad genererar i form av ersättning för befintliga byggnader är i det här skedet 

inte framtagna. Det samlade projektvärdet av de mellan 500 – 600 lägenheter som skulle vara 

möjliga att bygga på marken är 600 – 700 mnkr. Investeringar för förskola i området beräknas 

till 75 mnkr.  

Blir det i framtiden aktuellt att bebygga marken där gymnasierna Katrinelund och Burgården 

ligger representerar de var för sig värdefulla möjligheter för en bostadsbebyggelse. Det 

sammanlagda projektvärdet idag beräknas till 2 000 mnkr för en bebyggelse med bostäder och 

handel i gatuplan. Blir detta aktuellt kommer här även frågor om ersättningsbyggnader för 

skolbyggnaderna att påverka utfallet. 
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10. Evenemangs- och arenamarknaden 

Under detta kapitel beskrivs evenemangs- och arenamarknaden i syfte att beskriva branschen 

idag samt att bedöma hur framtidens inomhusarenor bör/kan dimensioneras, driftas och 

programmeras.  

Evenemangs- och arenamarknaden  
Evenemangsindustrin står inför omvälvande förändringar. Paralleller går att dra till 

musikbranschens omställning de senaste åren då branschen flera gånger tvingats tänka om och 

tänka nytt. När i princip all musik, film och underhållning finns tillgänglig på nätet har en 

konsekvens blivit att den unika live-upplevelsen nu fått högre status. Ny digital teknik och en 

växande efterfrågan på live-upplevelser har banat väg för en utveckling som få kunnat förespå. 

Efterfrågan ökar samtidigt som ett annat tänk krävs för att hantera framtidens arenor och dess 

innehåll.  

Göteborgs publika upptagningsområde för evenemang är mindre än europeiska 

konkurrentstäders. Detta innebär att Göteborg inte kan satsa på samma sätt som t. ex. London, 

Berlin och Stockholm utan måste söka en hållbar marknadsposition. Digitaliseringens intåg i 

nöjes- och musikbranschen har medfört att fler artister är ute och turnerar både oftare och 

längre. Projektet bedömer att konkurrensen i branschen fortsatt kommer att öka framöver och 

redan låga vinstmarginaler kommer att pressas ytterligare.  

Arrangörerna har blivit färre och större vilket i kombination med att det finns ett överutbud av 

arenor i Europa och Skandinavien medför att arrangörerna fortsatt kan spela ut arenor mot 

varandra och förlägga sina produktioner till de anläggningar som bäst skapar lönsamhet för 

arrangören. 

En bra publikupplevelse bygger på att man som evenemangsbesökare både kan se och höra bra 

vilket inte alla dagens arenor levererar. I framtida konkurrenskraftiga och framgångsrika arenor 

är detta ett måste. Besökaren ställer allt högre krav på sittkomfort, säkerhet, akustik och ett 

varierat utbud av mat och dryck samt eftersträvar en helhetsupplevelse i högre utsträckning än 

förr. Detta är något som även arrangörerna prioriterar i högre grad nu än tidigare.  

Generellt efterfrågar marknaden idag något mindre arenor än vad den gjorde för 5–10 år sedan. 

Genomsnittliga publiksiffror runt om Europa har gått ner medan antalet framföranden per artist 

ökat. En dominerande aktör på marknaden avseende musik/underhållning (Live Nation) uppger 

till projektet att de i genomsnitt säljer 6 000 biljetter per föreställning på sina produktioner på 

den europeiska marknaden. Den senaste byggda arenan i Europa är i Royal Arena i Köpenhamn 

som färdigställdes i början av 2017 med en publikkapacitet på motsvarande 13 500 åskådare 

sittande på idrottsevenemang och ca 15 000 på konserter.  

För arrangörer är snabb omställning mellan evenemangen avgörande ifall en arena är intressant 

eller ej för deras specifika produktioner eftersom korta omställningstider möjliggör hög 

beläggningsgrad på evenemanget. Detta är en förutsättning för såväl operatörernas som för 

arrangörernas ekonomi. Med snabb omställningstid och hög flexibilitet möjliggörs också större 

och mer varierat utbud för arenorna vilket lockar och tilltalar fler målgrupper och ökar därmed 

besökarflödet till arenorna.  
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Inspirationsbild, arenorna integrerade i sin omgivning, från fristående solitär till en integrerad och levande del av 

staden med genomtänkt arkitektur 

Gårdagens arenor byggdes i de flesta fall som solitära byggnader inneslutna i eget skal där 

ytorna endast ”lever upp” och används på själva evenemangsdagen. Dagens arenor integreras 

allt oftare i en kommersiell kontext för att därmed skapa liv och flöden runt arenan. Att skapa 

större flöden runt arenorna även när det inte är evenemang blir allt mer centralt för att förbättra 

arenans driftsekonomi men också för att skapa liv och rörelse fler timmar på dygnet. Liv och 

rörelse fler timmar på dygnet var också ett önskemål som framkom i medborgardialogerna. 

Framtidens arenor, som redan börjar dyka upp på marknaden, försöker skapa ett utnyttjande 

av ytorna runt själva arenarummet, dvs de restauranger, foajéytor osv. som i konventionella 

arenor är stängda när det inte är evenemang och under icke-evenemangsdagar. Projektet har 

noga analyserat möjligheten att kunna tillgängliggöra dessa ytor och att göra dem tilltalande att 

besöka även när det inte pågår evenemang. Det gäller att kunna skapa intressanta 

besökspunkter och därmed en än mer konkurrenskraftig och ekonomiskt hållbar produkt. 

Kundkraven och konkurrensen om kundens tid och pengar ökar kraven på att erbjuda en 

totalupplevelse vilket är svårt att möta med en arena som enbart lever upp vid 

evenemangstillfället. Projektet bedömer att det går att skapa konkurrensfördelar och en 

eftertraktad miljö om arenarummen byggs samman under ett och samma tak. 

Det diskuteras i branschen hur arenor bör konfigureras och om de ska vara byggda utan 

styrande kriterier från typ av evenemang eller om man ska anpassa arenan utifrån att man har 

en frekvent hyresgäst som har sin bas i arenan. Man bör befinna sig i en mångmiljonstad som 

har kundunderlag nog att fylla 15 – 20 000 stolar/platser ca 100 – 120 dagar per år som t. ex. 

Paris, London, Berlin för att ha en evenemangsarena utan idrott som bas. En modern arena ska 

kunna ta emot alla typer av sporter och ska kompletteras med nöjesproduktioner och konserter 

av internationell och nationell klass, vilket också efterfrågats i medborgardialogen. Ishockey 

som vintersport passar inomhusarenaformatet bra och för en stad i Göteborgs storlek är den en 

lämplig bas för arenaverksamhet. Som evenemangsvolym utgör en säsong ca 25–30 % (ca 25–

35 matcher årligen) vilket behövs i en modern arena för att vara konkurrenskraftig.  

För 10–15 år sedan byggdes många arenor på kort tid i Västeuropa och det finns därför en bra 

bas av arenor som klarar större produktioner och mästerskap. Konkurrenssituationen ser 

annorlunda ut idag och det är inte längre enbart de västeuropeiska arenorna som konkurrerar 

med varandra. Konkurrensen har i snabb takt ökat från tillväxtmarknaderna i östra Europa samt 
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den asiatiska marknaden och en arrangör kan därför i dagsläget helt välja bort den europeiska 

marknaden när turnéplaner görs upp. 

För att möta den nya konkurrenssituationen och arrangörernas/konsumenternas ökande krav ser 

man nu att arenaägarna i Västeuropa renoverar och anpassar arenorna som byggdes för 10–15 

år sedan för att möta bl. a. förändrade tekniska och logistiska krav. De senare har blivit ett 

konkurrensverktyg för att vinna kampen om de eftertraktade evenemangen och t.ex. kommer 

sannolikt Ericsson Globe Arena i Stockholm att renoveras för ca 700 mnkr där bl. a. arenans 

logistiklösning byggs om för att förbättra omställningstider och skalbarhet. Den äldre arenan 

Johanneshov kan därmed rivas och de evenemang som huserat där (SHL-hockey, konserter 

m.m.) kan sedan flyttas in i Ericsson Globe Arena. Kommunfullmäktige i Stockholm får frågan 

för beslut under våren 2018. 

Framtidens arenor  

Som tidigare nämnts måste framtidens arenor bli mer effektiva, erbjuda en bättre 

helhetsupplevelse och vara inbjudande och tillgängliga även när det inte är evenemang i dem. 

För att åstadkomma detta bör de, om möjligt, integreras med annan verksamhet för att skapa 

högre besökarflöden. Samtidigt måste digitaliseringen vara av toppkvalitet och ligga i 

framkant. Framför allt när det gäller konsumtionen vid arenabesöket. Vikten av ett stabilt och 

heltäckande Wi-Fi nämns men det är också av yttersta vikt att kunna integrera betalsystem 

(cashless system) för beställningar gjorda i förhand med syfte att effektivisera vid pauser osv. 

Digitaliseringens utveckling har gjort det möjligt att lära känna kunden bättre men den ställer 

krav på varsam hantering och integritet. Idag är det tekniskt möjligt att både nå och att 

interaktivt kommunicera med besökare för att kunna erbjuda ett mer individuellt kundkoncept 

med ett helhetsinnehåll som förbättrar helhetsupplevelsen. 

Säkerheten i och runt arenorna är idag av yttersta vikt och avgörande för arrangörer, 

företagskunder men också för privatpersoners benägenhet att besöka arenan. Säkerhetsfrågan 

kommer förmodligen att i större utsträckning vara evenemangsstyrd där man jobbar med olika 

zonindelningar och där larmbågar, handskannrar eller röntgen blir obligatoriskt. Det diskuteras 

idag att bygga upp en ”Europeisk standard för säkerhet” på arenor med ett gemensamt 

förhållningssätt för att på så sätt skapa en säkrare och tryggare upplevelse. 

Arenaoperatörerna och innehållsarrangörerna har inte ökat i antal utan de redan existerande har 

blivit större och mer dominanta. Kommersiella branschbolag ökar sin konkurrenskraft genom 

att erbjuda hela eller en större del av värdekedjan. Tendensen är att några få aktörer tar ett 

helhetsgrepp över totalupplevelsen där evenemanget (artisten, eventet, mat och dryck, hotell, 

parkering, biljettsystem, sponsorrättigheter, handel osv.) levereras av/genom en och samma 

leverantör. 

Det är många faktorer som styr arrangörernas val av arenor när turnéplanen görs upp. Många av 

dessa faktorer är beskrivna i detta kapitel. Arrangörerna tenderar även att först och främst lägga 

sina produktioner på de arenor där de också är operatörer och marknaden domineras i dagsläget 

av två aktörer. Live Nation äger stora delar av det internationella artistutbudet och driftar även 

ett fåtal inomhusarenor i Europa. AEG (Anschutz Entertainment Group) är den andra 

dominerande arenaoperatören på marknaden men äger färre artister än Live Nation. Lite 

förenklat kan man säga att de båda bolagen är beroende av varandra i dagsläget där den ena 

parten kontrollerar innehållet och den andra står för hårdvaran. Live Nation är idag 

driftsoperatör för den nya arenan i Köpenhamn. Detta har fått betydande konsekvenser för 

Malmö arena som till del är beroende av Live Nation som innehållsleverantör.  
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Arena- och evenemangsbranschen är marknadsorienterad och i ständig snabb utveckling. För 

att hänga med krävs ständiga tilläggsinvesteringar för att alltid vara uppdaterad på det 

”senaste”. Det krävs att man som operatör är investeringsvillig för att följa denna utveckling. 

Idag driftas (operations/management) stora multiarenor runt om Europa till ca 85 % av privata 

aktörer och trenden visar att den privata marknadsandelen ökar. För att förbättra arenornas 

ekonomi har arenorna kompletterats med ett allt större kommersiellt utbud.  

Ett eftertraktat evenemangsutbud med väl paketerade kringtjänster som mat/dryck, konferens, 

boende osv. ökar förutsättningarna för att bli en intressant mötesplats för näringslivet. Denna 

kundgrupp är av avsevärd betydelse för att förbättra lönsamheten i arenan. Företagskundernas 

intresse ger till exempel bättre förutsättningar att generera intäkter för namnrättigheter, 

produktexponeringar, premiumområden, loger, produktlanseringar och specifika företagsevent. 

Företagsmarknaden kan i vissa arenor generera i storleksordningen 50 % av de totala 

intäkterna.             

Utbudsanalys för inomhusarenor utifrån ägar- och driftsform 

Projektet har tittat närmare på Stockholm Live (Globenområdets arenor) i Stockholm och 

Köpenhamns nya arena samt Malmö arena. Stockholms stad har skapat ett till 100 % 

kommunägt ägarbolag, SGA fastigheter, som äger Globenområdets arenor och ansvarar för 

traditionell fastighetsdrift. SGA fastigheter upphandlade år 2008 en privat driftoperatör (AEG) 

för drift av samtliga arenor i området. AEG har också nyligen tagit över driften av Friends 

arena i Solna. 

Köpenhamn har ett offentligt ägande av den nyöppnade Royal Arena i form av ett samägt bolag 

mellan staden och en offentlig fond. Innan arenan byggdes upphandlade bolaget en privat 

driftoperatör som var med genom hela byggfasen. Driftoperatören (ägs av Live Nation) hyr 

arenan under en 25-års period. Malmö arena både ägs och driftas i privat regi. En och samma 

privatperson (via bolag) är ägare till arenafastigheten och driftbolaget. 

I Globenområdets arenor har det genom åren genomförts ett stort antal världsevenemang. 

Världsevenemang är intressanta för privata aktörer och det har hänt att operatören tillsammans 

med idrottsförbund uppvaktat staden för att få genomföra världsevenemang. Stockholms 

elitishockeylag säger sig inte ha missgynnats eller prioriterats bort av nuvarande operatör sett 

mot när arenorna driftades i kommunal regi. Det ligger i den privata operatörens intresse att 

stärka klubblagens ekonomi. Det är sannolikt att ishockeylagen flyttar in i Globen efter 

genomförd renovering och operatören har därför utarbetat en ny affärsmodell vilken syftar till 

att förbättra lagens kommersiella förutsättningar genom att skapa en ökad intjänandeförmåga 

för både klubbarna och operatören. Med jämna mellanrum genomför operatören på eget 

initiativ en rad olika icke kommersiella evenemang i arenorna, främst riktade till ungdomar, 

utan att det belastar den kommunala ekonomin. Operatören uppger vid samtal att icke-

kommersiella evenemang är en grundläggande del av bolagets hållbarhetsarbete (CSR).  

Tidigare i år öppnade Royal Arena i Köpenhamn med offentligt ägande och privata Live Nation 

som driftsoperatör. Arenan har under sin korta livslängd säkrat ett sim-EM 2017, ishockey-VM 

2018 samt handbolls-VM 2019. Avtalet mellan staden och operatören säkerställer bl.a. att 

staden har rätt att nyttja arenan 30 dagar om året utifrån förutbestämda villkor. Hittills har 

arenan lockat till sig ett imponerande utbud av internationella artister. 

Även Malmö arena har haft ett likartat utbud. Malmö arena har genomfört, vilket även noterats 

i tidigare utredningar för Hartwall arena i Helsingfors, en stor mängd världsevenemang under 

2000-talet och de lokala elitishockeylagen har förtur till arenorna. Malmö drabbas av 
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tillkomsten av Royal Arena i Köpenhamn då Live Nations agerande hittills visar att utbudet av 

artister i första hand styrs till Royal Arena. 

 

11. Innehållsprogrammering för ersättningsarenor  

Under detta kapitel beskrivs hur ersättningsarenorna kan programmeras för att skapa synergier 

dem emellan samt skapa nya möjligheter till mötesplatser för besökare.  

Dagens multiarenor har inte ändrats nämnvärt över tid. De är uppbyggda kring ett arenarum, 

publikfoajéer, restauranger, barer och entréområden med försäljningsytor. Den här typen av 

arenor kan ses som inneslutna och stängda under större delen av tiden och som att de endast 

lever upp vid evenemangsdagar. Kan arenan istället byggs ihop med andra arenor och med 

annat innehåll ökar besökartillströmningen och nya målgrupper attraheras. Med flera arenarum 

under ett tak ökar intresset att besöka anläggningen ett utbud skapas som kan attrahera hela 

familjen. T. ex. kan föräldrar som idag hämtar och lämnar ungdomar som tränar i Valhalla 

sporthallar i framtiden erbjudas en kvalitativ miljö att stanna kvar i där de kan ta del av 

områdets totala utbud.  

 

 

                                             Inspirationsbild, möjliga mötesplatser och utrymmen mellan arenorna 

Att bygga ihop arenorna under samma tak innebär en möjlighet att skapa dubbelutnyttjande av 

ytor och verksamheter. Från traditionellt instängt till öppet och inbjudande. Att bygga flera 

flexibla arenor under ett tak och skapa tillgänglighet i alla ytor även under icke-evenemang, 

bidrar till att Göteborg blir en stark aktör i den framtida arena- och evenemangsmarknaden. 

Man skapar också en identitet i evenemangsområdet samt genererar en konkurrensfördel med 

övriga europeiska arenor om de stora och prestigefyllda evenemangen.  

Huserandet av två elitlag i olika sporter kombinerat med konserter, andra evenemang samt den 

flexibilitet som möjliggörs genom att bygga arenorna under samma tak gör arenaområdet nytt 

och speciellt. Den kombination av små och stora arenor som projektet föreslår byggs under ett 

och samma tak skapar konkurrensfördel. 
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Att kunna erbjuda näringsliv och företagskunder flera arenor och därigenom ett större utbud ger 

möjlighet till större sponsorintäkt. Sponsringsinvesteringar har ökat stadigt de senaste åren och 

uppgick till 7,2 miljarder år 2016 och sponsring stod för ca 10 % av de totala 

reklaminvesteringarna i Sverige under 2016 enligt Institutet för reklam- och mediestatistik.  

Ersättningsarena Scandinavium 

Ersättningsarenan för Scandinavium bör kunna ta emot i storleksordningen 14 000–16 000 

sittande på idrottsevenemang. Exakt storlek bestäms i nästa skede när arenan programmeras i 

detalj. Arenan ska tekniskt klarar 120 evenemang årligen eller fler. Arenan ska fungera de 

kommande 50 åren och projektets bedömning är att krav på snabba omställningstider kommer 

fortsatt att öka framöver. Föreslagen storlek är något större än LDP:s rekommendation 

Arenan måste klara korta omställningstider och konfigureras med en hög inbyggd flexibilitet 

för olika typer av evenemang. Att korta ledtiden för omställningar mellan evenemangen 

kommer att vara nyckeln för en hållbar arena som attraherar många produktioner. 

Teleskopläktare och mobila sektioner innebär till exempel att det är möjligt att börja rigga en 

scen för ett musikevenemang innan man rivit sargen efter en match. Arenan ska vara flexibel 

och arenagolv och läktarsektioner ska kunna anpassas för t. ex. olika bollsporter, 

hästarrangemang och friidrott. Olika arrangemang ställer olika krav på arenagolvets yta med 

spelplan och säkerhetszoner samt att det är skillnad på krav som ställs vid nationella och 

internationella evenemang. 

    

             Inspirationsbild, arenarummet är omställningsbart utefter evenemang 

 

Det nedre arenarummet bör utformas med en läktarkapacitet (skål) för ungefär 9 000 10 000 

sittande och resterande publik placeras i det övre arenarummet (skålen). Arenarummet ska vara 

skalbart för att anpassas utefter antal sålda biljetter. Med hög upplevelsekvalitet ska den kunna 

ta emot evenemang för mellan 4 000–16 000 besökare. Det övre arenarummet (skålen) ska på 

ett rationellt sätt kunna skärmas av. Det innebär även att ytor utanför arenarummet som servar 

besökare planeras för ett flexibelt användande. Arenarummet ska även kunna skärmas av 

beroende på scenplacering t.ex. när scenen placeras på långsidan ska platserna utan sikt mot 

scenen kunna skärmas av. 

Tak- och riggningskonstruktion 

Det är en tydlig utveckling att produktionerna ställer högre krav på arenornas riggkapacitet. För 

att kunna ta emot större produktioner som t. ex. Melodifestivalen eller en större internationell 

musikproduktion krävs att riggningskonstruktionen kan belastas med mer än 200 ton. Detta 



   

Sida 37 av 60 

 

 

avser hela riggens lastkapacitet, respektive balk har i sin tur begränsningar liksom även 

punktinfästningarna. I senare projektering behöver dessa frågor studeras i detalj. 

Ersättningsarena Lisebergshallen 

Ersättningsarenan för Lisebergshallen dimensioneras för att producera ca 100–120 evenemang 

årligen och med en publikkapacitet på 3 000–3 500 sittande på handboll. Arenan ska fungera de 

kommande 50 åren och sannolikt kommer även krav på snabba omställningstider att öka på 

denna arenan framöver. Arenan kommer att bli en motor i området och tillsammans med den 

stora arenan skapas flexibel lösning där t. ex. produktioner kan flyttas mellan arenorna 

beroende på hur biljettförsäljningen går. Denna arena kommer att lämpa sig utmärkt för 

produktioner som söker en intim miljö där publiken kommer nära scenen. Arenan lämpar sig 

väl för mindre kommersiella evenemang då den har lägre ingångskostnad för genomförande av 

evenemang. Arenan kommer därför att fungera också som insteg för nya arrangörer vilket ger 

ett ökat utbud, och då inte bara traditionella evenemang. Här kan med fördel kultur- och 

familjeevenemang genomföras. 

På samma sätt som att ishockeyn har en bas i stora arenan så kan handboll och andra 

elitsatsande inomhussporter som utövas inom måttet 44 x 23 m utgöra en bra bas här. Denna 

arena har i grunden lättare och snabbare omställningsmöjligheter än den stora arenan dels pga. 

att det är mindre och genomför enklare produktioner men också för att hantering av is, sarg och 

plexiglas inte är en del av vardagskonfigurationen. 

En arena med 3 000  3 500 sittande på handboll och upp till 5 000 besökare på konsert 

kompletterar den stora arenan väl. Arenan ska även kunna skalas ner till i storleksordningen 

1 000 personer med bibehållen kvalitet. Projektet väljer att rekommendera denna storlek trots 

att konsultbolaget LDP rekommenderat en något mindre arena. Motiveringen är att de stora 

musikarrangörerna bedömer att en maxkapacitet på 5 000 besökare på en konsert är en ideal 

storlek för en mängd artister. Det finns en mängd evenemang som förloras ifall man inte kan 

tillgodose det här storleksbehovet. Arenan kommer även kunna ha funktion som uppvärmnings- 

och träningsanläggning vid t ex ett handbolls- eller konståknings EM/VM.  

Arenan har en fri takhöjd på 15 m för att möjliggöra olika typer av produktioner. Arenan ska 

utformas så att det är möjligt att även frysa en isrink i hallen. Ytan möjliggörs genom att 

teleskopläktare skjuts in och frigör ytor för en isrink. 

Ersättningshallar Valhalla A-, B- och C-hall 

Utöver den A-hall med en besökskapacitet på 800–1 000 åskådare som presenterades i den 

tidigare delrapporten har projektet gjort bedömningen att nuvarande B- och C-hall bör ersättas 

och förläggas ovanpå den tidigare presenterade A-hallen. Dessa tre hallar byggs med lägre 

standard än ersättningsarenorna för Scandinavium och Lisebergshallen, men då de byggs 

samman med övriga arenor kommer de att kunna tillgodogöra sig delar av det restaurang/café 

utbud som primärt servar de större arenorna. De nya A-, B- och C-hallarna byggs främst för 

breddidrotten och till viss del elitidrott .De ska också vara utrustade så att de kan nyttjas av 

andra verksamheter såsom kultur, teater, actionsporter m fl. vilket framkom som önskemål i 

medborgardialogerna. Förutsättningar finns för att utforma hallen med extra fokus för 

parasporten och ge den de bästa möjliga förutsättningar. 

Den nya A-hallens publikkapacitet ger en möjlighet att använda hallen till elitidrott i större 

utsträckning än vad dagens Valhalla A medger. De kompletterande hallarna B och C utrustas 

med en, max två, enkla läktarrader för väntande lag, föräldrar eller liknande vid t.ex. cuper. 
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Samtidigt som hallarna blir en hemvist för många olika aktiviteter så blir de en utmärkt yta för 

t. ex. mediacenter, ackrediteringszon, uppvärmning osv. vid ett handbolls- eller konståknings- 

VM. Även stadens prioriterade årligen återkommande evenemang såsom Partille Cup, Gothia 

innebandy, Basketfestivalen osv. kommer kunna dra nytta av dessa hallar. Hallarna fyller även 

det behov som närområdet kräver avseende ytor för breddidrotten.  

B- och C-hallen föreslås bli placerade på A-hallens tak för att minska fotavtrycket i området. 

En sådan konstruktion förutsätter bjälklag konstruerade av stålfackverk med en bedömd höjd på 

ungefär 4–5 m Lösningen är tekniskt genomförbar men behöver studeras djupare i 

projekteringen. De ökade kostnader som denna lösning medför måste ställas mot vad den mark 

som frigörs kan användas till. Denna analys bör göras inom ramen för nästa fas. 

 

12. Liv och rörelse under icke-evenemang  

Under detta kapitel beskrivs hur liv och rörelse i och kring arenorna kan skapas även när det 

inte är evenemang alla dagar i veckan på både dag- och kvällstid.  

Projektet har eftersökt modell för detta utöver att arenorna konstrueras på så sätt att de lever 

upp och är självförsörjande under själva evenemanget. Generellt kan man säga att beroende på 

publikt upptagningsområde och geografiska förutsättningar programmeras arenor med olika 

restaurangkoncept, snabbmat, barer och annan typ av försäljning. Dessa öppnar ett par timmar 

innan evenemang och stänger när evenemanget är slut. Antalet evenemang per år varierar 

beroende på vilka förutsättningar som finns runt arenan, men i storleksordningen 100–120 

evenemang per år per arena är en ungefärlig måttstock på hur ofta arenorna sannolikt kommer 

att användas. Det innebär att arenan är stängd mer än den är öppen och de investeringar som 

gjorts i restaurangkök osv. har lågt kapacitetsutnyttjande.  

I Göteborgs fall är det två faktorer som ger möjligheter att skapa någonting helt annat, 

nämligen: 

1. Evenemangsområdets centrala placering 

2. Nya arenor och dess omgivning kan planeras och byggas på en och samma gång 

Evenemangsområdets centrala placering innebär att det årligen rör sig miljontals människor i 

området. Det finns en naturlig tillströmning av människor som bor i området, arbetar där, går i 

skola osv. Nuvarande evenemangsanläggningar såsom Liseberg, Svenska Mässan, Ullevi, 

Valhalla bad/hallar, Bergakungen m fl. lockar till sig ca 10 miljoner årliga besökare. Området 

har god försörjning av kollektivtrafik och ligger strategiskt nära E6 avseende bilburna 

besökare.  

Utöver de geografiska förutsättningarna ges tillfälle att planera byggnation av flera arenor på en 

och samma gång. Detta faktum gör att de kan integreras med varandra på ett sätt som normalt 

inte är möjligt. Arenor byggs i de flesta fall vid helt olika tidpunkter och kan då inte anpassas 

på ett optimalt sätt för att kunna integreras. Dessutom har de planerade arenorna i Göteborg 

även möjligheten att kompletteras med väl genomtänkt byggnation i mellanrummet mellan 

befintlig stad och de nya arenorna i syfte att ytterligare utveckla områdets identitet och stärka 

dess konkurrenskraft vilket kan skapa någonting som sätter Göteborg på kartan i många år 

framöver.  

Utifrån dessa förutsättningar har projektet påvisat att det är möjligt att delar av arenornas foajé- 

och kommersiella ytor restauranger osv. kan vara öppet och utgöra en tilltalande mötesplats 

även under icke-evenemang. Det ska vara inbjudande att röra sig inne i arenorna, titta in i 
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arenarummen när man går förbi, äta och roa sig i arenornas publika ytor både på dag- och 

kvällstid. Själva arenarummen där konserten/matchen äger rum krävs som tidigare att man löst 

biljett för att få tillgång till. Under de pauser som förekommer under evenemang kan 

arenarestaurangerna servera såväl besökare till evenemanget som nyfikna förbipasserande. 

Dessa möjligheter bidrar till liv och rörelse i området, men sannolikt förbättras även arenornas 

driftsekonomi då det finns möjlighet att öka öppettiderna på arenans restauranger och övriga 

kommersiella ytor. 

Runt de nya arenorna måste det som sagt tillföras en väl avvägd mix av tilltalande och lockande 

verksamheter. Arenorna i sig kommer inte vara tillräckligt intressanta för att de ska locka till 

sig en kritisk massa av besökare även under icke-evenemang. Det är avgörande att ett 

spännande diversifierat utbud skapas i arenornas omland som lockar till sig alla typer av 

människor till området.   

  

                                            Inspirationsbild, möjliga mötesplatser och utrymmen mellan arenorna 

Eftersökt verksamhetsinnehåll i arenornas närområde 

Projektet har genom research och i dialog med en mängd intressenter (medborgarna 

inkluderat), näringsliv och experter dragit följande slutsatser: 

• Det är avgörande att utveckla olika typer av aktiviteter och upplevelser som attraherar 

alla delar av befolkningen. Det måste finnas någonting för alla.  

• Området måste kännas dynamiskt, spännande och estetiskt tilltalande. 

• Området måste attrahera alla inkomstgrupper. Ingen ska uteslutas på grund av sin 

ekonomi. 

• Området måste innehålla ett aktivt, intensivt utbud men även bjuda på lugna platser där 

det finns tid för rekreation och eftertanke.  

• Det måste finnas utbud som fungerar både på dagtid och på kvällstid, oavsett om det är 

evenemang i arenorna eller inte. 

• Alla årets månader måste tas i beaktande när området planeras. Området måste fungera 

såväl en solig sommardag som en regnig novemberdag.  

• Det måste skapas ett attraktivt område med naturliga besökarflöden som blir en del av 

stadens totala utbud.  

• Området måste uppfattas som säkert och tillgängligt dygnets alla timmar. 
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      Inspirationsbild, tilltalande och gemensamma ytor utanför arenorna integrerade i området 

Den verksamhet som utvecklas i omgivningen ska stärka upplevelsen och skapa en känsla av 

att områdets olika verksamheter hänger samman i en helhet. Marknadsanalysen (bilaga 4b) 

påvisar att det finns en efterfrågan av att området utvecklas med verksamhet som förstärker 

områdets särprägel och konkurrenskraft. Exempel på sådan verksamhet är upplevelsebaserad 

handel, ett rikt och varierat restaurangutbud och andra attraktioner m.m. 

Slutsatsen är att evenemangsområdets centrala läge och dess outnyttjade mark, i kombination 

med de nya arenorna skapar en möjlighet att stärka Göteborgs attraktivitet. LDP påpekar att en 

utveckling som ligger i linje med detta måste planeras noga så att den verksamhet som skapas 

kompletterar varandra och inte konkurrerar med varandra. Det blir därför avgörande att få till 

ett gott samarbetsklimat mellan de olika aktörerna i området. Det måste finnas tydliga 

spelregler och en tydlig övergripande strategi och styrning att förhålla sig till. 

 

13. Övergripande arenaprogrammering 

Under detta kapitel beskrivs övergripande programmering av arenorna, omställningstid, 

gemensam logistik, miljökrav, energianvändning m.m. 

Underlaget utgörs av krav och rekommendationer som olika arrangörer och förbund ställer på 

arenorna i samband med konserter/evenemang men även framtagna behovsanalyser som 

projektet arbetat fram med berörda bolag och förvaltningar inom staden. Ytkraven är grovt 

antagna vad gäller tekniska installationer och dess placeringar. Dessa behöver med olika 

konsulters expertis utredas djupare i nästa skede. Fotavtrycken är schematiska och syftar till att 

utreda det totala fotavtrycket arenorna kräver i området. Beroende på vilka funktioner man 

önskar ha i arenorna så kan detta förändras i nästa skede. 
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Arenor är komplicerade byggnader som har till syfte att inhysa olika typer av evenemang med 

höga krav på flexibilitet, omställningstider och logistik. Den framtida byggherren måste därför 

dra nytta av den framtida driftoperatörens erfarenhet av liknande anläggningar. Ett samarbete 

här är avgörande för ett kvalitativt slutresultat. För att i ett senare skede nå en optimal 

programmering behöver därför byggherren i nära dialog med en framtida 

driftsorganisation/hyresgäst genomföra en djupare programmering. Att koppla in operatören i 

ett så tidigt skede som möjligt borgar för en slutgiltig ändamålsenlig produkt som både 

fastighetsägare, operatörer och besökare är nöjda med.  

Även om driftoperatören har inflytande i utformningen har byggherren ett ansvar att säkerställa 

att byggnadens utformning fungerar över tid. Byggherren måste därför sträva efter att 

byggnadens utformning i möjligaste mån är flexibel och möjlig att anpassa så att 

morgondagens okända förutsättningar och behov kan omhändertas så klokt som möjligt. 

Omställningstid 

Omställningstiden mellan olika evenemang ska vara så kort som möjligt. Goda förutsättningar 

till snabba omställningar är avgörande för möjligheterna att fylla arenarummet med ett stort och 

varierat utbud. En hög beläggning innebär också större intäkter vilket påverkar arenornas 

ekonomi. De faktorer som främst avgör omställningstiden är logistiken till och från 

arenarummet och möjligheterna att snabbt rigga upp och montera ner olika produktioner. 

Logistik och riggning planeras utefter presumtiva scenlägen som kan svara upp till de flesta 

produktioner. Dessa scenlägen är troligtvis på ena kortsidan av arenan samt mitt på ena 

långsidan. 

I Scandinavium betyder arenans utformning idag att riggning behöver ske från bom-lift, vilket 

är en omständlig hantering. I den nya arenan ska riggningen planeras så att taket ovanför de 

möjliga scenlägena förses med en lättarbetad brygga som möjliggör en smidig riggning. Takets 

utformning behöver tillåta att mediakuber (tex. jumbotroner) och ledbelysning osv. på ett 

smidigt sätt kan förflyttas och placeras i ett läge där de inte är i vägen för t. ex. en 

musikproduktion. 

Gemensam logistik 

Arenorna ska planeras för att kunna nyttja en gemensam logistiklösning. I hjärtat av 

arenakomplexet placeras en logistiknod som har nära access till både nya Scandinavium och 

nya Lisebergshallen. Från logistiknoden ska det vara möjligt att köra in på arenagolvet och 

lossa/lasta så nära ett scenläge som möjligt. Från logistiknoden ska det även vara möjligt att 

med truck föra in och ut gods till och från arenagolven. I anslutning till logistiknoden måste 

verksamhetsförråd finnas där t. ex. evenemangsgolv eller sarger kan placeras när de inte 

används och kan vara gemensamt för arenorna.  

Logistikytan bör vara överbyggd för att eliminera risken med väderpåverkan som försvårar 

hanteringen och kräver underhåll i form av snöröjning osv. Logistikytan måste vara i samma 

nivå som arenagolven för att möjliggöra smidiga passager in i arenarummet. Logistikflöden och 

stråk för aktiva/besökare ska i möjligaste mån separeras, dessa flöden ska inte korsa varandra 

mer än nödvändigt. I senare skede behöver man studera hur detta genomförs på bästa sätt. 

Ytmässig besparingspotential mellan arenorna 

Placering av två multifunktionella arenor bredvid varandra gör att fler funktioner som är 

ytkrävande och kostnadsdrivande kan samutnyttjas. Gemensam lastgård, samutnyttjande av 

evenemangsförråd och omklädningsrum medför betydande ytmässig besparing. Drifts- och 
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personalfunktioner kan samlokaliseras. Projektet har sammantaget uppskattat att ett 

samutnyttjande bör kunna resultera i ca 2 500 kvm mindre byggyta. 

 

14.  Arenaplacering och byggnation/konstruktion 

Under detta kapitel beskrivs, per placeringsalternativ, olika förutsättningar byggnation, rådighet 

och genomförande, genomförandetid, logistik m.m.  

Oavsett placeringsalternativ måste det beaktas att genomförandet kan påverkas av att det i 

närområdet pågår stora infrastrukturprojekt med ansträngda tidplaner och storskalig 

bygglogistik. Dessutom pågår i staden en generell utbyggnad i en omfattning som kan ha 

påverkan på utbyggnadstakten i området. Det blir viktigt att genomlysa dessa frågor i 

genomförandeplaneringen. 

Norr om Valhallagatan 

Byggförutsättningar 

Som redovisats tidigare i delrapporten, ”Delrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium 

samt ersättningsarena för Lisebergshallen” (se bilaga 4a) så är hela det undersökta området ur 

geoteknisk synpunkt möjligt att bebygga med arenor eller annan bebyggelse. Arenabyggnader 

och övriga tyngre byggnader inom området bedöms behöva grundläggas med pålar till berg.  

Lermäktigheten i området varierar från ca 2 till 45 m djup. Mellan berget och leran finns 

friktionsjord. Mäktigheten på friktionsjorden kan vara mer än 10 m. Källare eller 

parkeringsgarage kan utföras inom området men måste utföras i tätbetong. Ingen sänkning av 

grundvattennivån får ske då det ökar risken för sättningar. Vid djupare schakter krävs även mer 

avancerade och kostsamma spontlösningar vilket ska tas i beaktande när området utformas. 

Placering norr om Valhallagatan gör att mot Burgårdsparken kommer berget i dagen och mot 

Mölndalsån är lerdjupet ca 30–40 m. Mitt i mellan ån och berget är lerdjupet ungefär 20 m. 

Placering av arenorna upp mot Burgårdsparken innebär en mindre kostsam grundläggning 

medan ytan mot Mölndalsån innebär längre påldjup och en mer kostsam och riskfull 

grundläggning. Beroende på arenornas placering i området innebär det även att bergschakt kan 

bli aktuellt.  

Ur ett byggnadstekniskt perspektiv är det därför att rekommendera att arenorna placeras i så 

nära anslutning till Burgårdsparken som möjligt. 

Rådighet och genomförande 

Staden har rådighet över marken och de verksamheter som finns på platsen idag vilket medger 

att hela ytan tas i anspråk som arbetsområde för etablering, materialupplag, byggtrafik osv. 

Entreprenaden kan genomföras med mindre områdespåverkan. 

Vid en placering norr om Valhallagatan berörs förskolan utmed Valhallagatan, i ett senare 

skede behöver entreprenadens påverkan på närområdet utredas mer bl. a. kommer sannolikt 

delar av Burgårdsparken att beröras i viss omfattning. Staden styr även själva utformningen av 

publika flöden, placeringen av kommersiella lokaler, logistiklösningar m.m. Placeringen 

påverkar inte Svenska Mässans förutsättningar att genomföra sina utvecklingsplaner.  

Risken för oförutsedda kostnader förknippade med störning av andra verksamheter minskar och 

nuvarande verksamheter i Scandinavium, Valhalla sporthallar osv. påverkas inte och kan vara i 

bruk tills dess att de nya arenorna är färdigställda.  

I båda placeringsalternativen försvinner parkeringsplatserna vid Valhalla IP. 
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Logistik  

Vid en placering norr om Valhallagatan kan en infart kulverteras längs Burgårdsparkens östra 

långsida för att möjliggöra in- och uttransporter från och till Levgrensvägen med minimal 

påverkan på omgivningen. Man kan nyttja den naturliga höjdskillnaden mellan parken och de 

nya arenorna. Korskopplingarna från parken till arenorna gör att en ficka bildas som kan 

fungera som transportled för de nya arenorna. En sådan lösning gör också att publikflöden till 

arenorna som angör främst via Valhallagatan inte påverkas av annan tyngre trafik. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är också värd att beakta. Den stora arenan kan vara genomförd snabbare 

(år 2026–2029) här än vid placering söder om Valhallagatan (år 2029–2032).  

För Lisebergshallens ersättningsarena är tidsskillnaden ännu större. Privata driftsoperatörer har 

gjort bedömningen att tidsfaktorn är kritisk för stadens evenemangsverksamhet. De menar att 

för varje år som går när Göteborg inte har konkurrenskraftiga arenor kommer staden att 

nedgraderas som evenemangsstad till förmån för andra städer.  

 

Fortsatt process 

I förslaget norr om Valhallagatan är ersättningen för Scandinavium, Lisebergshallen och 

Valhalla A-, B- och C-hall, placerade på rad från Valhallagatan och norrut mot Levgrensvägen. 

Ett samlat arenakluster ger en yteffektivare helhet med möjligheter att samnyttja funktioner. 

Under höstens arbete har projektet konstaterat att beroende på hur de olika arenarummen 

placeras så möjliggörs olika synergier och samordningsvinster.  

I nästa skede kan en fördjupad analys genomföras för att se vilka möjligheter som medförs av 

arenarummens placeringar i förhållande till varandra. Genom att t. ex. genomföra en 

arkitekttävling och släppa in en driftoperatör tidigt i processen kan olika möjligheter utredas på 

djupet. De olika aktörernas erfarenhet tas till vara och en kreativ och lyhörd process kan 

säkerställa att de olika arenarummen tillsammans skapar en optimal helhet.  

Med ovanstående resonemang som grund menar projektet att exakt placering av de olika 

arenarummen inte bör låsas i nuläget. Alla dörrar bör hållas öppna för att möjliggöra en fortsatt 

innovativ process. 

Söder om Valhallagatan 

Byggförutsättningar 

Placering söder om Valhallagatan innebär att arenan hamnar på den ytan i området med 

besvärligast grundläggningsförutsättningar, närmast Mölndalsån. Avståndet till berg är ca 55 – 

60 m och lermäktigheten är dryga 40 m. Leran är sättningskänslig varför kostnaden för 

grundläggningen riskerar bli hög. På ytan närmare mot Scandinavium (där nya Lisebergshallen 

och nya Valhalla sporthallar placeras) går berget i dagen vid den södra delen mot Svenska 

Mässan. I övrigt varierar lermäktigheten mellan 10 – 20 m. Mot Valhallagatan och Skånegatan 

är djupet till berg cirka 25–30 m. Här kan även bergschakt bli aktuellt beroende på utformning. 

Rådighet och genomförande 

Placering söder om Valhallagatan har staden inte full rådighet över marken och arenornas 

utförande måste synkroniseras med Svenska Mässans nuvarande utformning och 

utvecklingsplaner. Samtliga inblandade parter är överens om att oavsett exploatering behöver 

ett helhetsgrepp tas på området för att genomförandet ska bli så smidigt som möjligt för 

befintlig verksamhet. Ett tätt samarbete med Svenska Mässan gällande t. ex. logistik, 

besökarflöden, kommersiella ytor, utrymning osv. förutsätts. 
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Platsen medför en komplicerad och utmanande entreprenad då den stora arenan byggs söder om 

Scandinavium (där nuvarande Valhallabadet ligger) samtidigt som verksamheten i 

Scandinavium fortgår. Etableringsytor behöver förläggas på parkeringen norr om Valhallagatan 

och byggtrafiken blir en utmaning eftersom ytan i sig är otillgänglig. Byggtrafiken behöver 

också synkroniseras med övriga verksamheter längs Valhallagatan. Kostnadsökningar och 

förseningar bedöms hög med en arenaplacering söder om Valhallagatan.  

I båda placeringsalternativen försvinner parkeringsplatserna vid Valhalla IP. 

Logistik  

Oavsett placering måste arenorna vara självförsörjande och autonoma i förhållande till annan 

verksamhet. Vid en placering mot Svenska Mässan är det en förutsättning för ett väl fungerade 

kvarter att arenornas och Svenska Mässans logistikbehov samplaneras. Svenska Mässan har 

utvecklingsplaner och att lösa logistiken både för dem och för de nya arenorna är en svår 

utmaning. Möjligtvis kan Svenska Mässans nuvarande infart från Örgrytevägen samnyttjas i 

viss mån men arenorna behöver även kunna försörjas från Valhallagatan vilket gör det svårt att 

helt separera publikflöden och transporter. En annan utmaning är att skilja ett framtida publikt 

flöde från Korsvägen genom Svenska Mässan till arenorna från övrig logistik.  

Genomförandetid 

Som nämnts ovan är genomförandetiden längre för detta placeringsalternativ.  

Den stora arenan kan vara färdig år 2029–2032. Den lilla arenan kan vara färdig år 2031–2034. 

Miljökrav på utformning av byggnad 

Göteborgs stads bygg- och förvaltningsprocesser ska bidra till en hållbar utveckling vilket 

innebär att det i såväl byggprocess som i den framtida förvaltningsprocessen ska eftersträvas 

minsta möjliga påverkan på miljön. Syftet är att minimera resursanvändningen och i möjligaste 

mån använda förnybara resurser och i genomförande av ett byggprojekt ska tekniska lösningar, 

material och metoder väljas som är resurssnåla, förnybara eller återvinningsbara. Detta gäller 

såväl energi som media och material och ska ses ur ett livscykelperspektiv.  

Higab följer ställda krav i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. För miljögranskning och 

bedömning av material och produkter används SundaHus Miljödata där produkter även 

registreras och loggas. Miljöbyggnad och SundaHus, eller motsvarande som vid tiden för 

genomförande är aktuella, ska användas i byggprojekt och är beaktat i nedan redovisad 

investeringskalkyl. I senare skede bör tydliga miljömål formas för det nya arenaklustret. 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för miljömässigt hållbara byggnader. En rimlig 

målsättning kan vara att arenorna projekteras och byggs för att klara minst 

miljöklassificeringen ”Miljöbyggnad klass Silver”, vilket också är den lägsta nivå som generellt 

gäller i Higabs projekt. 

Sunda Hus är ett webbaserat system som används för att säkerställa att de materialval som görs 

i projektet har minimal negativ påverkan på miljön och innemiljön. Samtliga ingående 

byggnadsdelar ska registreras för att möjliggöra medvetna materialval och fasa ur farliga 

ämnen ur produktionen. 

Syftet med att inordna projektet i en miljöklassificering är att säkerställa minimerad 

miljöpåverkan, god inomhusmiljö och goda möjligheter för biologisk mångfald. Att bygga på 

detta sätt innebär att föreskriva sunda material som inte innebär några hälsorisker, vare sig för 

de som bygger eller för de som ska bruka byggnaden. 

Vidare ska en miljösamordnare med dokumenterad erfarenhet och kunskap inom 

miljösamordning i byggprojekt samt en fuktsakkunnig knytas till projektet. Miljösamordnaren 
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och fuktsakkunnig styr och följer upp miljö- och fuktsäkerhetsfrågorna genom både 

projektering och produktion. 

Energianvändning 

I nybyggda arenor ska ha en låg energiförbrukning och förnybara energislag garanteras. 

Utgångspunkten är att all fjärrvärme och el som används ska vara märkt med 

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vidare ska möjligheterna till lokal energiproduktion via 

solpaneler utredas och överskottsvärme från kylaggregat ska tas om hand för uppvärmning av t. 

ex. lokaler och varmvatten. 

Markmiljöundersökning 

Projektet har gått igenom material från Länsstyrelsens Mifo inventering (metodik för 

inventering av förorenade områden) och tillgängligt material från miljöförvaltningens diarium i 

syfte att undersöka markmiljön inom det aktuella området.  

Tjärasfalt med PAH har påträffats i alla delar av undersökningsområdet utom ytan öster om 

Burgårdsparken mot Levgrensvägen, eventuell förekomst även i denna del bör kontrolleras i 

senare skede. Sanering och rivning ska utföras så att risken för spridning av materialet 

minimeras, transportör och slutmottagare ska vara godkända för hantering av materialet.  

Utanför Scandinavium längs med Skånegatan finns med sannolikhet oljecisterner nedgrävda. 

Dessa måste avlägsnas eller hanteras på annat sätt vid byggnation. 

I samband med arbeten öster om Valhallabadet har det påträffats oljekolväten och koppar. Det 

bedöms som troligt att det finns både förhöjda halter av metaller och oljekolväten kvar i denna 

del av området. 

Vid byggnationen av Hälso- och idrottsakademin 2010 (fastighet Heden 37:7) vid 

Katrinelundsgymnasiet påträffades PAH och oljekolväten i fyllnadsmaterial. Det finns därför 

en risk att samma typ av fyllnadsmaterial med förhöjda halter kan påträffas på flera ställen i 

detta område. 

Inga nedlagda kemtvättar eller kemtvättar i drift har identifierats inom undersökningsområdet. 

Inom en radie av 300 m från undersökningsområdet har dock åtta före detta kemtvättar 

identifierats. Dessa var belägna i kvarteren väster om Skånegatan från Korsvägen till 

Engelbrektsgatan och var i drift under främst 1940–1980-talen. Det bedöms därför kunna 

finnas en risk för föroreningsspridning från kemtvättarna in i evenemangsområdet, trots att 

kemtvättarna inte är belägna inom området. 

Det är vidare sannolikt att material som t. ex. asbest, PAH och PCB kommer påträffas i 

befintlig bebyggelse. Detta måste hanteras vid eventuell rivning. 

Tillgänglighet 

De nya arenorna och området runt omkring ska kunna brukas av alla oavsett funktionsvariation. 

Kraven och reglerna i PBL (plan- och bygglagen), PBF (plan- och byggförordningen), FN-

konventionen och BBR (Boverkets byggregler) ska uppfyllas så att den byggda miljön blir 

tillgänglig och användbar både för personer som har full rörlighet och för personer med rörelse- 

eller orienteringsnedsättningar. Byggherren ansvarar för att reglerna uppfylls. 

 

15. Investeringskalkyl för arenorna 

Under detta kapitel beskrivs investeringskalkyler för arenorna samt kalkylförutsättningar och 

antaganden m.m. som gjorts för båda placeringsalternativen. 
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Tidigare utredning 

En kalkyl på ny ersättningsarena för Scandinavium har genomförts 2011 av Förvaltnings AB 

Framtiden och 2013 av Higab. Den senaste kalkylen som Higab gjorde baserades på en 

arenastorlek motsvarande 16 000 sittande på ishockey. Dessutom redovisades en 

schablonbaserad upp- respektive nedskalning av huvudkalkylen till en arenakapacitet på 

18 000, respektive 12 000 personer. Denna övning visade då att en mindre arena blir i 

storleksordningen 250 mnkr billigare och en större arena resulterade i en kostnadsökning om i 

storleksordningen 250 mnkr.   

Den här utredningen har likt de tidigare utredningarna valt att ta fram en kalkyl för en arena 

med 16 000 åskådare där arenan placerats på Valhallabadets alternativt Valhalla IP:s tomter. 

Higabs kalkyl från 2013 kan användas som en grov indikation på vad skillnaden blir om arenan 

i slutändan blir större eller mindre.  

Tidigare utredning bedömde likt den här utredningen att grundläggningsförutsättningarna är 

mest kostnadsdrivande söder om Valhallagatan, på ytan där Valhallabadet idag finns. Tidigare 

kalkyl inkluderade en osäkerhetsfaktor på 10 %, nuvarande utredning bedömer att nivån på 

osäkerheten i detta läge bör ligga på 20 %.  

För nya Scandinavium bedömdes i utredningen från 2013 investeringen vid en placering på 

Valhallabadet till 2 300 mnkr i 2013 års penningvärde vilket motsvarar 2 590 mnkr i 2017 års 

penningvärde. 

För nya Scandinavium bedömdes i utredningen från 2013 investeringen vid en placering på 

Valhalla IP till 2 150 mnkr i 2013 års penningvärde vilket motsvarar 2 420 mnkr i 2017 års 

penningvärde. 

De tidigare arenautredningarna hade inget uppdrag att ersätta Lisebergshallen. Kalkyl för denna 

byggnad är därför inte genomförd tidigare. 

Förutsättningar för kalkyl 

Att bedöma investeringsnivå för arenainvesteringarna är i dagsläget en komplicerad uppgift. 

Detta är första steget i processen och det finns i nuläget en mängd okända faktorer.  

Som redogjorts tidigare i denna projektrapport är ytorna utanför själva arenarummet avgörande 

för arenornas verksamhet. I nuläget är inte omfattningen av dessa ytor definierad vilket både 

kan öka och minska projektkostnaden. Även den blivande driftoperatören kommer att ha 

påverkan på utformningen vilket ger att det i nuläget inte finns ett fastslaget lokalprogram som 

kalkylunderlag. Till skillnad från andra projekt och tidigare utredningar bygger man i det här 

fallet inte solitära arenor utan ett sammanhängande komplex där gränsdragningen mellan vad 

som tillhör arenainvesteringen och vad som ligger utanför inte är fastställt. 

I nuläget är inte arenornas utseende, form och exakta placering givna vilket också påverkar 

träffsäkerheten i kalkylen. Projektet har sökt information om kostnader för liknande arenor. 

Vilka kostnader som är inkluderade är dock inte entydigt och siffrorna projektet fått är därför 

svåra att värdera. Vidare har referensarenor i andra länder uppförts med annan lagstiftning 

vilket påverkar projektkostnadens relevans.  

Avseende Valhalla A, B och C-hall lämnar projektet ett förslag där B- och C-hall förläggs 

ovanpå A-hallen. Denna lösning avger ett mindre fotavtryck i området och ger 

verksamhetsfördelar men medför en mer avancerad och kostsam konstruktion. I nästa skede 

måste en fördjupad analys utföras avseende dessa hallars konstruktion och ifall den ytmässiga 

besparing och verksamhetsförbättring som erhålls motiverar den ökade kostnaden.  
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Kalkylantaganden 

Kalkylen är baserad på följande antaganden: 

• Kostnadsläge september 2017. 

• Kostnader för markförvärv ingår inte 

• Kreditivkostnad ingår 

• Rivningskostnader för berörd befintlig bebyggelse ingår  

• Kostnader för arenarelaterade investeringar så som t. ex. ljud- och ljusanläggningar, 

produktionsstudio och mediakuber (tex. jumbotron) ingår 

• Lastgård och arenornas logistik ingår 

• Osäkerhetspåslag i tidigt skede är medräknad med 20 % 

 

Det är omöjligt att uppskatta tillkommande kostnader avseende arkitektonisk utformning 

(design) av arenorna. Tidigare kalkylunderlag har redovisat en kostnadspost om 50 mnkr 

explicit för detta ändamål. Även nuvarande kalkyl har tagit hänsyn till denna typ av kostnader 

med motsvarande belopp.  

Kalkyl söder om Valhallagatan 

Placering söder om Valhallagatan innebär en mer komplicerad projektering och entreprenad. 

Placeringen kräver att större hänsyn behöver tas till pågående verksamheter vilket påverkar 

genomförandet. Placering söder om Valhallagatan innebär också en något mer komplicerad och 

därmed dyrare grundläggning. 

Kalkylen indikerar en projektkostnad i september 2017 års kostnadsläge i spannet  

3 350 mnkr – 3 800 mnkr varav: 

• Ersättning för Scandinavium  2 500 mnkr – 2 800 mnkr 

• Ersättning för Lisebergshallen  550 mnkr – 650 mnkr 

• Valhalla A. B, C   300 mnkr – 350 mnkr 

 

Kalkyl norr om Valhallagatan 

Placering norr om Valhallagatan innebär att projektet har större rådighet över projektering och 

entreprenad. Det är färre antal faktorer som inverkar på utformning och genomförande. 

Grundläggningsförutsättningarna bedöms något mer gynnsamma men dessa är också beroende 

på arenornas placering i förhållande till Burgårdsparken och Mölndalsån. 

Kalkylen indikerar en projektkostnad i september 2017 års kostnadsläge i spannet  

3 050 mnkr – 3 500 mnkr varav: 

• Ersättning för Scandinavium  2 300 mnkr – 2 600 mnkr 

• Ersättning för Lisebergshallen  500 mnkr – 600 mnkr 

• Valhalla A. B, C   250 mnkr – 300 mnkr 

 

Färdigställandetider och kostnadsstegring 
Det är många omfattande och betydande byggprojekt på gång i Göteborgsregionen och övriga 

Sverige de kommande åren. Byggbranschen är idag överhettad och det är svårt att bedöma den 

framtida kostnadsstegringen. Det finns en risk förknippat med kostnadsutvecklingen som starkt 

påverkar slutkostnaden. Utbyggnadstakten kan också påverkas av att det i närområdet pågår 

stora infrastrukturprojekt med ansträngda tidplaner och storskalig bygglogistik. Dessutom 

pågår i staden en generell utbyggnad i en omfattning som kan ha påverkan på utbyggnadstakten 
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i området. Det blir nödvändigt att genomlysa dessa frågor i genomförandeplaneringen. 

Kostnadsstegring t o m färdigställd byggnad har bedömts med 3 % årlig ökning. 

Beroende på om arenorna placeras söder eller norr om Valhallagatan så varierar 

genomförandetiden kraftigt. Färdigställandetider är grovt antagna för de olika placeringarna 

och innehåller många riskfaktorer förknippade med detaljplaner m.m. Tidsaspekten har en stor 

påverkan på den slutgiltiga kostnaden. 

Söder om Valhallagatan 

Färdigställande för arenorna vid en placering söder om Valhallagatan är i kalkylen antaget till 

2030 för nya Scandinavium och 2032 för nya Lisebergshallen och nya Valhalla A, B och C. 

En indexering av den totala arenainvesteringen till färdigställande i nominella termer indikerar 

en kostnad i spannet 4 700 mnkr –  5 350 mnkr. 

Norr om Valhallagatan 

Färdigställande för arenorna vid en placering norr om Valhallagatan är i kalkylen antagen till 

2027 för samtliga nya arenor. 

En indexering av den totala arenainvesteringen till färdigställande i nominella termer indikerar 

en kostnad i spannet 3 850 mnkr – 4 400 mnkr. 

Eventuell byggnation under mark oavsett placering 
Det finns en möjlighet att sänka arenagolvet en våning ner i marken i syfte att reducera 

byggnadernas höjd (oavsett placering). Beroende på hur djupt ner som konstruktionen i så fall 

hamnar så påverkas kostnadsbilden. Detta måste i så fall studeras noga i nästa fas.  

Slutkommentar till kalkyl 
Projektet har gjort en övergripande bedömning baserat på uppgifter från kalkyleringar, 

referensarenor och tidigare utredningar. Slutsatsen blir att större delen av projektkostnaden för 

arenornas investering styrs av utformningen och omfattningen av de kringliggande 

kommersiella ytorna. 

Projektet ser vidare att ett arenakluster skapar möjligheter för en yteffektivare helhet. I den 

fortsatta processen finns möjligheter att arbeta med dessa frågor för att minimera överytor och 

maximera flexibiliteten. De ytor som frigörs möjliggör annan typ av byggnation som 

presenterats i denna rapport. 

 

16. Ägande, drift och finansiering av arenor 

Under detta kapitel beskrivs olika former för ägande, drift och finansiering av arenor, för- och 

nackdelar samt omvärldsanalys avseende ägande och drift av arenor i Europa. 

Arenaverksamhet kan drivas i många olika legala strukturer. I Sverige finns flera typer av 

bolagsformer vilka beskrivs i stycket ”Former för ägande generellt” liksom också en 

beskrivning av möjliga ägarformer för arenor och vilka för- och nackdelar respektive lösning 

för med sig. 

Göteborgs Stad har en teoretisk möjlighet att röra sig mellan två ytterligheter, nämligen mellan 

att varken äga eller drifta delar av evenemangsområdet (inklusive arenor, parkeringsytor, 

bostäder, kontor och kommersiella ytor för handel och logistik) alternativt att både äga och till 

viss del förvalta. En central aspekt att ta i beaktande är de juridiska förutsättningar som 

begränsar hur en kommunal aktör kan agera själv eller i kombination med andra. Valet av 

struktur påverkas av många faktorer vilket kommer att belysas nedan. 
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Omvärldsanalys avseende ägande och drift  

Projektet har gjort en gedigen omvärldsanalys avseende ägande och drift av arenor i Europa. 

Nedan följer en tabell som visar de olika arenorna som ingår i jämförelsen:  

Land Stad Arenanamn Publik- 

kapacitet 

Ägarform Driftform 

UK England London SSE Arena Wembley 12 500  Privat Privat 

UK England Birmingham Genting Arena 15 000 Privat Privat 

UK England Birmingham Arena Birmingham 13 000 Privat Privat 

UK Skottland Glasgow SSE Hydro 13 000 Kommunal Privat 

Spanien Madrid Palacio Vistalegre 16 000 Privat Privat 

Nederländerna Rotterdam Ahoy 15 000 Kommunal Privat 

Tyskland Berlin Mercedes Benz Arena 15 000 Privat Privat 

Tyskland Hamburg Barclaycard Arena 15 000 Privat Privat 

Tyskland Düsseldorf ISS Dome 14 000 Kommunal Privat 

Tjeckien Prag O2 Arena 15 000 Privat Privat 

Sverige Stockholm Ericsson Globe 15 000 Kommunal Privat 

Sverige Malmö Malmö Arena 13 000 Privat Privat 

Finland Helsingfors Hartwall Arena 14 000 Privat Privat 

Estland Tallinn Saku Arena 10 000 Kommunal Kommunal  

Litauen Vilnius Siemens Arena 12 000 Privat Privat 

Litauen Kaunas Zalgirio Arena   16 000 Kommunal Kommunal 

Ungern Budapest Papp Laszlo Arena 12 500 Privat Privat 

Danmark Köpenhamn Royal Arena 14 000 Kommunal Privat 

Kroatien Zagreb Zagreb Arena 15 000 Kommunal Kommunal  

Nederländerna Amsterdam Ziggo Dome 16 000 Privat Privat 

Irland  Dublin 3 Arena 13 000 Privat Privat 

Turkiet Istanbul Ülker Arena 14 000 Privat Privat 

Bulgarien Sofia Arena Armeec 12 400 Privat Kommunal 

Danmark Herning Jyske Bank Box 12 500 Privat Privat 

Frankrike Strasbourg Zenith of Strasbourg 12 100 Kommunal Privat 

UK England Leeds First Direct Arena 13 000 Kommunal Privat 

Frankrike  Chambery Le Phare Chambery 14 000 Kommunal Privat 

Schweiz Lausanne Espace Malley 12 000 Kommunal Privat 

Tyskland  Oberhausen König-Pilsner Arena 13 000 Kommunal Privat 
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För att få en trovärdig och säker bas har projektet identifierat och studerat sammanlagt 56 

inomhusarenor i Europa. Alla 56 arenor är dock inte relevanta att jämföra sig emot. För att göra 

en kvalitativ bedömning och jämförelse med ersättningsarenan för Scandinavium, har antalet 

analyserade arenor begränsats utifrån följande två kriterier: 

1) Byggår - Arenorna skall vara byggda eller ha genomfört omfattande renoveringar i 

miljardklassen efter år 2000. 

2) Kapacitet - Arenakapaciteten skall vara mellan 12 000 – 16 000 besökare. 

 

Utifrån dessa kriterier kvarstår totalt 29 arenor vilka är relevanta att jämföra med Göteborgs 

nya stora arena. De flesta av arenorna är relativt nybyggda varför endast ett färre antal har 

genomfört större renoveringar. 86 % av dessa arenor drivs av en privat driftoperatör. Flertalet 

av arenorna driftas av någon av branschens få dominerande arenaoperatörer och 14 % (4 st.) 

driftas i kommunal regi. Dessa arenor återfinns i Bulgarien, Litauen, Estland och Kroatien. 

Trenden på marknaden är att andelen arenor som har privat driftoperatör ökar. 

Avseende ägandet av arenor är 55 % ägda privat och 45 % ägda kommunalt. Trenden visar att 

andelen arenor som ägs kommunalt. Projektet kan konstatera att privatägda arenor sällan eller 

aldrig finansierats till 100 % med privata medel. Någon form av offentlig 

subvention/motprestation behövs för att en privat intressent ska vara intresserad av att äga en 

arena. 

Former för ägande  

Aktiebolag 

Det är vanligt förekommande att kommuner väljer att driva viss verksamhet i aktiebolag. 

Vilken verksamhet kommunen enligt lag får bedriva påverkas inte av om verksamheten bedrivs 

av kommunen eller i ett av kommunen hel- eller delägt aktiebolag. Däremot påverkas bl a 

förutsättningarna för finansiering (kommunbidrag, koncernbidrag mm) och hanteringen av skatt 

och moms. 

Stiftelse 

Stiftelse är en gammal form som regleras av stiftelselagen (1994:1220). Av 1 kapitel 2§ 

stiftelselagen framgår att en stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller 

flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 

ändamål. Karaktäristiskt för ägarformen stiftelse är att den saknar ägare. Stiftelsen utgör därför 

inte en förmögenhetstillgång i stiftarens hand.  

Ekonomisk förening 

Bestämmelser kring en ekonomisk förening återfinns i lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar. En ekonomisk förening vilar på en kooperativ grund vilket innebär att 

medlemmarna måste vara direkt engagerade i föreningsverksamheten. Föreningen måste 

dessutom driva affärsmässig verksamhet och genom denna främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen.  

Handelsbolag 

Av 1 kap. 1§ lagen (1998:1102) om handelsbolag och enkla bolag framgår att ett handelsbolag 

föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag eller 

förts in i handelsregistret. Associationsformen bygger på ett särskilt förtroende mellan 

bolagsmännen. Formen är en enklare form i sin uppbyggnad än aktiebolag och anses inte 

lämpad för en större delägarkrets eller för mer omfattande verksamhet.    
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Kommanditbolag  

Av 1 kap. 2§ lagen om handelsbolag och enkla bolag framgår att ett kommanditbolag är ett 

handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets 

förbindelser med mera än att han eller hon har satt in, eller åtagit sig att sätta in, kapital i 

bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i 

kommanditbolaget kallas komplementär. Kommanditbolaget kan därför sägas vara en särart av 

ett handelsbolag och kommanditbolaget regleras av i stort sett av samma lagstiftning.  Det 

förekommer att kommanditbolag utnyttjas för en kommuns verksamhet. Utgångspunkten är då 

att kommunen också är ägare till ett aktiebolag som kan ha rollen som komplementär.  

Enkelt bolag 

Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att 

handelsbolag föreligger enligt 1 kap. 3§ lagen om handelsbolag och enkla bolag. Ett sådant 

bolag kan dock inte förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför 

domstol och andra myndigheter. Ett enkelt bolag kännetecknas av att det är, liksom beträffande 

bolag i allmänhet, frågan om en avtalad verksamhet för gemensamma ändamål. Det enkla 

bolaget förekommer sparsamt i kommunal verksamhet.    

Ägande av arenorna 

Kommunalt ägande  

En kommunal ägare har möjlighet att till stor del styra innehållet i arenorna. Detta även om 

arenorna driftas av en privat intressent. Ägaren och operatören ingår alltid någon form av avtal 

som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. De etablerade privata driftsoperatörerna är 

vana att hantera en stads önskemål i sina avtal. Här följer några exempel av förekommande 

avtalskonstruktioner som projektet tagit del av: 

• Generella klausuler om att olämpligt innehåll inte får förekomma. 

• Tydliggöra förutsättningar så att ett lokalt elitidrottslag har tillgång till arenan under 

säsong/slutspel utifrån ett givet spelschema. 

• Ge staden rätt att nyttja, alternativt hyra arenan till förutbestämt pris under ett avtalat 

antal dagar per år. 

• Säkerställa att världsevenemang som staden värvar kan genomföras i arenan. 

Utmaningar för kommunalt ägande  

Den som äger arenorna har ytterst ansvaret att säkerställa att reinvesteringar genomförs så att 

arenan inte halkar efter i konkurrensen. Av lagstiftningsmässiga skäl kan det att ta längre tid för 

en kommunal ägare att genomföra investeringar i byggnaden. I normalfallet är detta inget 

hinder, men i de fall där snabba investeringar krävs för att säkerställa ett större evenemang kan 

tidsaspekten vara ett hinder.  

Oavsett hur avtalskonstruktionen ser ut med en driftsoperatör så är det i slutändan alltid den 

som äger fastigheten som måste hantera affärsrisken över tid. 

Privat ägande 

Privata ägare har inte de ovan beskrivna utmaningar som en kommunal ägare har. Ett privat 

ägande av arenorna innebär att fastigheten inte behöver belasta kommunens balansräkning.  

Utmaningar för privat ägande 

Med en privat ägare så försvinner stadens möjlighet att ägarstyra innehållet i arenan. För att 

uppnå detta behöver i så fall kommunen hyra arenan av den privata ägaren och vara 

driftsoperatör för den eller på annat sätt genom avtal ges rådighet över innehållet. 



   

Sida 52 av 60 

 

 

Då de nya arenornas rörelseresultat kommer att uppvisa årliga företagsekonomiska förluster så 

är det inte sannolikt att någon privat aktör tar på sig ansvaret att finansiera och bygga de nya 

arenorna. Det kommer att krävas någon form av kommunal förlusttäckning över byggnadernas 

livslängd som täcker byggherrens kalkylränta. 

Även om arenorna ägs privat är det en offentlig angelägenhet att arenorna har ett eftertraktat 

utbud. Det finns en risk att en privat ägare förutsätter att kommunen finansierar reinvesteringar 

i byggnaderna.  

Det finns också en risk att en privat ägare säljer arenorna till någon annan. Detta hände nyligen 

i Helsingfors där både den privatägda arenan ”Hartwall arena” och dess ishockeylag (Jokerit) 

såldes till ryska investerare.  

Delat ägande-kommunalt/privat 

Det finns exempel på marknaden där privata intressenter och offentliga aktörer samäger arenor. 

Motivet är då att nyttja olika parters starka sidor och att det utöver arenorna skapas 

affärsmöjligheter som i annat fall inte skulle kunna genomföras. Ett exempel är Friends arena i 

Solna där Solna kommun, svenska fotbollförbundet samt ett antal privata aktörer skapade en 

komplicerad bolagsstruktur för ägande och drift av arenan. De privata aktörerna hade sitt 

huvudintresse av att kunna realisera annan byggnation i området såsom kontor, bostäder, hotell, 

shoppingcenter osv. Arenans funktionalitet kom i andra hand vilket har medfört att 

intressenternas primära intressen har utvecklats positivt och stadsdelens utveckling som helhet 

har blivit lyckad. Arenan däremot har uppvisat brister och begränsningar. Sedan invigningen 

2012 har flera av de ursprungliga ägarna lämnat samarbetet, arenans ekonomi har varit svag 

och arenan har haft tre olika driftsoperatörer.   

Gemensamt ägande med näringslivet kan vara intressant men det kräver en noggrann analys av 

de ingående intressenternas motiv och finansiella uthållighet. Det gäller att skapa ett ”vinna, 

vinna” koncept med långsiktiga seriösa aktörer som kan tillföra tydliga kvaliteter ur ett 

ägarperspektiv. Via avtal måste det utformas gemensamma spelregler för att undvika t.ex. att 

ägarandelar säljs vidare till icke önskvärda aktörer. Externa intressenter kan även välja att 

placera sina aktier i arenabolaget i ett egenägt lågt kapitaliserat bolag. Om arenabolaget sedan 

inte utvecklas enligt förväntningarna kan en utväg vara att sätta sitt ägarbolag i konkurs. Kvar 

finns alltid den kommunala ägaren som förväntas ta ett ansvar mot medborgarna att arenan 

utvecklas och har ett eftertraktat utbud. 

Som alternativ till gemensamägt bolag av något slag finns en möjlighet att dela upp en fastighet 

på så sätt att olika delar av fastigheten ägs av enskilda intressenter. Detta benämns som 

tredimensionell fastighetsbildning. Detta skulle kunna utgöra ett alternativ där t. ex. delar av 

arenornas kommersiella ytor och arenarum ägs av olika intressenter. För det koncept som 

projektet arbetat fram som innebär att delar av arenorna kan vara öppna under icke-evenemang 

så kan en 3D-fastighetsbildning bli aktuellt att genomföra. Det måste i så fall analyseras noga i 

nästa fas. 

Drift av arenorna 

Kommunal driftoperatör 

Det drivande argumentet för att drifta de nya arenorna i kommunal regi är att kommunen då 

såsom idag, via ett helägt bolag styr och kontrollerar alla evenemang som genomförs i 

arenorna.  
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En kommunal driftsoperatör har även rådighet avseende innehållet och nivån på det 

kommersiella utbud som finns utanför arenarummet, dvs utbud av restauranger, snabbmat, 

barer, försäljningsställen osv. 

Ytterligare ett argument, som identifierats är de synergier i arenadrift som finns med stadens 

övriga arenor. Personal kan arbeta flexibelt och förflyttas till den arena som för tillfället har 

störst behov och inte vara stationerade på en och samma arena. 

Utmaningar för kommunal driftoperatör 

Marknaden kännetecknas av stordriftsfördelar och vertikal integration. Etablerade privata 

aktörerna har andra möjligheter än en enskild aktör att upparbeta marknadskanaler för värvning 

av evenemang, skapa effektivitet i drift, volymavtal i inköp m.m. samt har utvecklat egna 

biljettsystem, restaurangkoncept m.m. Vissa av dem äger även artister vilket säkerställer att 

deras arenor har ett eftertraktat utbud. Det blir en större utmaning för en enskild aktör, privat 

som kommunal, att fylla arenorna med de mest eftertraktade produktionerna.  

För att skapa ekonomi i en arena så är det kommersiella utbudet i form av restauranger, barer, 

snabbmat, premiumytor m.m. avgörande. Det är sannolikt så att en kommunal aktör inte kan 

driva en arena med samma kommersiella utbud som en privat aktör. Det totala utbudet är en del 

av besökarens totalupplevelse och också något som påverkar arrangörernas val av arenor för 

olika typer av produktioner. Det är sannolikt att en kommunal aktör kommer att driva en arena 

med ett driftsunderskott.  

Generellt består evenemangsaffären av en bashyra plus en procentuell intäkt av 

biljettförsäljningen. Det innebär att om evenemanget inte säljer som förväntat så tar både 

arrangör och arenaoperatör en affärsrisk. Generellt utgör den fasta hyran mindre är hälften av 

de totala förväntade intäkterna. Vid privat drift övergår denna affärsrisk till den externa 

operatören. 

Då branschen är snabbrörlig krävs ibland snabba evenemangsinriktade investeringar för att 

kunna genomföra evenemang. En kommunal aktör är mer trögrörlig i sitt agerande då offentliga 

upphandlingar tar tid att genomföra. Ovisshet om överklaganden gör att en kommunal aktör 

kan hamna i tidsmässigt svåra situationer som kan påverka förutsättningarna för hur 

evenemanget kan genomföras. 

Projektets uppdrag att titta på liv och rörelse även under icke evenemang har lett till en 

kommersiell inriktning för det koncept som denna rapport redovisar. Det är sannolikt att 

tillgängligheten av kommersiella ytor under icke-evenemang begränsas med en kommunal 

aktör. För att närmare kunna svara vilken typ, och omfattning, av kommersiellt utbud som en 

kommunal aktör kan driva krävs en djuplodande juridisk utredning. Det finns inga/få kända 

rättsfall avseende detta. Det går sålunda att inta en proaktiv inställning och pröva lagstiftningen 

ur detta hänseende. 

Privat driftoperatör 

En etablerad privat operatör skapar synergier genom att kunna drifta ett antal arenor runt om i 

världen. Stordriftsfördelar, internationella kontaktnät, ägande av artister, väl utarbetade 

restaurangkoncept, egna biljettförsäljningssystem m.m. Listan kan göras lång. Bedömningen är 

därför att en enskild aktör, (privat eller kommunal) har svårt att konkurrera med de etablerade 

privata aktörer som äger artister och driftar ett större antal arenor runt om i världen. 

Utmaningar för privat driftoperatör 

Privata driftsoperatörers syfte är att tjäna pengar. Arenans utbud i form av premiumkoncept 

kommer att anpassas utifrån betalningsvilja. Som nämnts i tidigare kapitel kan 
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företagsmarknaden i vissa arenor generera i storleksordningen 50 % av de totala intäkterna. En 

privat operatör kommer sannolikt att erbjuda dessa kunder ett större utbud, både avseende 

lokalyta och innehåll, än vad en kommunal operatör skulle göra.   

De privata operatörerna eftersträvar långa hyresavtal. 25–30-åriga avtal är vanligt 

förekommande. Det finns en risk att en privat driftsoperatör kommer försöka få arenaägaren att 

ansvara för såväl fastighetsinvesteringar som evenemangsinriktade reinvesteringar i arenan. Det 

är avgörande att i avtal minimera tolkningsutrymmet för vilken part som ansvarar för vad. Det 

är dock näst intill omöjligt att förutse vilken typ av investeringar som blir nödvändiga i 

framtiden.  

Delad drift – offentlig, privat samverkan (OPS) 

Det är svårt att definiera vad offentlig, privat samverkan innebär avseende drift av arenorna. 

Det finns många likheter med resonemanget ovan avseende delat ägande.  

Projektet har dock sett att en möjlig samverkansform kan utgöras av en väl genomförd 

sourcingstrategi där ett kommunalt ägar-/beställarbolag lägger ut olika delar av arenans 

funktioner på externa intressenter såsom restaurangverksamhet, marknad/sälj osv. Även 

kommunala aktörer kan vara aktuella att samverka i ett sådant upplägg. Sourcing kan 

genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Redan idag är begränsade delar av 

Scandinaviums verksamhet outsourcad till externa intressenter. Mc Donalds är ett exempel på 

företag som driver verksamhet inne i nuvarande Scandinavium. Hur en eventuell 

sourcingstrategi kan utformas beror på vilken typ av inriktningsbeslut som fattas. Om det blir 

aktuellt får frågan utredas vidare i nästa skede. 

Former för finansiering relevant för nya arenor 

Finansiering handlar om vilken risknivå den tilltänkta finansiären är beredd att ta. I Göteborg 

kan man utgå ifrån att byggnation av nya arenor kommer medföra framtida rörelseförluster. Om 

ingen förnyelse sker får man väga detta mot att fortsatt förlora marknadsandelar på 

evenemangsmarknaden till andra städer.  

Privat finansiering 

Just det faktum att arenorna inte går att driva med vinst medför att privat finansiering utan 

kommunal medverkan inte är ett realistiskt alternativ. Inga privata bolag genomför 

investeringar som de på förhand vet kommer att generera framtida förluster. Det är av detta skäl 

som det inte funnits några privata initiativ till att med egna medel bygga en ersättningsarena till 

Scandinavium. Som ovan beskrivits så är det dock vanligt att arenor ägs privat. Men dessa 

arenor har som framgår ovan sannolikt inte i något fall finansierats av privata medel fullt ut. I 

de fall ägandet sker i privat regi så har det föranletts av någon form av kommunal/statlig 

subvention. Det kan röra sig om marktilldelning till subventionerat pris, kommunala 

kapitaltillskott, driftsavtal med en kommunal part osv. Listan på olika varianter kan göras lång 

och olika lösningar finns implementerade runt om i Sverige och övriga Europa. 

Offentlig finansiering av en arenainvestering 

En förekommande finansieringsform för arenor är att kommunen säljer byggrätter i arenans 

närområde. (Det ska beaktas att byggrättsförsäljning inte behöver ske i arenornas närområde då 

transaktionen är likställd med vilken försäljning av en offentligt ägd tillgång som helst). I 

sådana fall kompletteras arenainvesteringen med byggnation av hotell, restauranger, 

shoppingcenter, kontorsfastigheter, bostäder osv. som alla har en kommersiell bärighet. På så 

sätt kan en byggnation av en arena finansieras genom att en privat aktör bereds möjlighet att 

skapa en bärkraftig ekonomi med det som byggs runt om arenan. Själva arenorna (arenarummet 
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och kringliggande kommersiella ytorna i direkt anslutning till arenarummet) kommer dock 

även i ett sådant koncept att skapa företagsekonomiska förluster över arenornas livslängd. 

I de fall där själva arenornas existens är en förutsättning för att skapa ekonomisk bärighet i den 

kringliggande byggnationen så skapar arenorna en finansieringseffekt. Detta kan förekomma 

när en arena byggs en bit utanför stadskärnan och utgör katalysator i en stadsutveckling för en 

ny stadsdel m.m. Så var t. ex. fallet i Hyllie i Malmö där den nya arenan i kombination med en 

ny tågstation utgjorde startskottet för en ny stadsutveckling som pågår ännu idag. Innan 

investeringarna ägde rum var marken lågt värderad. Femton år senare har markens 

värdestegring varit avsevärd.  

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det den värdestegring som skapas pga. 

arenainvesteringen som kan sägas bidra till finansieringen av arenabygget. Om t. ex. en bit 

mark i arenans närhet var värd 100 mnkr innan arenan byggdes och den efter det att arenan 

invigts har stigit till 300 mnkr så har själva byggnationen av arenan genererat en 

finansieringseffekt om 200 mnkr. Om markvärdet inte påverkats så har ingen 

finansieringseffekt skapats. 

Samma effekt kan även uppnås om arenorna tillsammans med det som byggs i närområdet 

skapar synergieffekter som inte går att uppnå om inte arenorna byggs. För att nå dessa effekter 

så gäller det att identifiera vilken typ av verksamhet som utgör komplement till varandra så att 

helheten blir större än delarna. Projektet har eftersökt lämplig verksamhet som kan skapa dessa 

effekter. Ett antal verksamheter som kompletterar varandra på ett klokt sätt kan sammantaget 

skapa en attraktion som lockar till sig både göteborgare och besökare. En väl genomtänkt 

”masterplan” för området kan öka värdet på marken och därmed anses vara en del av arenornas 

finansiering.  

I Göteborgs fall så är evenemangsområdet centralt beläget och den mark som finns där är att 

betrakta som eftertraktad oavsett om det byggs nya arenor där eller inte. Den externa värdering 

som utförts av två oberoende värderare (se kapitel 9) visar på markvärden motsvarande  

1 700–2 300 mnkr.  

Samhällsekonomiska effekter som finansiering 

Förutom de företagsekonomiska effekter och möjligheter som beskrivits ovan kan även 

samhällsekonomiska effekter skapa finansieringsförutsättningar för en utbyggnad av 

evenemangsområdet. Samhällsekonomiska effekter skapas bland annat när ett områdes 

attraktivitet lockar inresande till platsen. Den konsumtion som uppstår när inresande besöker en 

plats betyder att en efterfrågan på produkter och tjänster skapas på platsen. Denna efterfrågan 

skapar nya arbetstillfällen som annars inte hade funnits i området. Ju större inresandet blir, 

desto större blir den samhällsekonomiska effekten. 

Konsultföretaget LDP uppskattar att 5–10 % av arenornas publikunderlag utgörs av inresande. 

Men även de inhemska besökarna skapar positiva ekonomiska effekter. Med ett eftertraktat 

utbud ges göteborgarna möjligheter att turista i sin egen hemstad.  

Ett eftertraktat och varierat nöjesutbud är någonting som förväntas finnas i en stad med 

ambition och framtidstro. En attraktiv stad lockar till sig kvalificerad arbetskraft och kan t.ex. 

utgöras av studenter som väljer att bosätta sig här efter examen osv. Företag generellt är 

benägna att förlägga verksamhet och investera i regioner som har framtidstro och där det bor 

välutbildad arbetskraft. En stads nöjesutbud är en av flera faktorer som sammantaget påverkar 

var företagens investeringar hamnar. 
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I den beskrivning som projektet redovisat ovan avseende hur området bör utvecklas framöver 

så har samhällsekonomiska effekter eftersökts. Projektet har eftersträvat en långsiktighet som 

kan generera en ekonomisk effekt över tid och även tillföra regionen värden som inte går att 

mäta i monetära mått. Ur detta perspektiv är evenemangsstödjande investeringar att föredra 

framför ensidig exploatering för bostäder och kontor. Områdets befintliga verksamhet, 

nybyggnation av evenemangsstödjande verksamhet och de nya arenorna skapar tydliga 

synergieffekter om de lever i symbios med varandra. Ensidig exploatering för bostäder och 

kontor skapar en positiv men kortsiktig finansieringseffekt men de samhällsekonomiska 

effekterna blir marginella över tid.  

Offentlig finansiering av framtida driftsunderskott 

Det förslag som projektet förordar syftar till att minimera de framtida driftsunderskotten och 

minimera den kommunala risken. Men likväl kommer ett företagsekonomiskt underskott att 

uppstå i de nya arenorna. Dessa kommer på något sätt att behöva finansieras av kommunen. 

Detta kan åstadkommas antingen genom att arenornas anskaffningsvärde skrivs ner till ett 

värde som verksamheten kan bära eller att driftsunderskotten hanteras löpande år för år under 

fastigheternas livslängd. En kombination av dessa två alternativ är också möjlig och är vanligt 

förekommande i andra städer.  

 

17. Rekommendationer 

Rekommendationer avseende arenornas placering och områdets innehåll 

Rekommendation 

Projektet rekommenderar att arenorna placeras norr om Valhallagatan samt att tomterna där i 

dagsläget Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med ett 

evenemangsstödjande kommersiellt innehåll. Det är en fördel om dessa investeringar 

kompletteras med ett offentligt innehåll för att skapa spännande, dynamiska kontraster. Utöver 

detta finns även utrymme för kontorsfastigheter och ett mindre inslag av bostäder.  

Motiv 

Medborgarnas synpunkter 

När det gäller stadsliv efterfrågar medborgarna i fallande ordning: caféer och restauranger, 

promenad- och cykelstråk, handel och butiker, öppna mötesplatser och bostäder. Yngre vill se 

mer handel och butiker, äldre mer öppna mötesplatser. Vidare är det önskvärt att området ska 

vara lockande och tryggt alla tider på dygnet oavsett om det pågår evenemang eller inte. 

Sammanfattningsvis kan man säga att medborgarna vill att det ska hända ”kul saker” runt 

arenorna, att det ska vara ett område värt att besöka även när det inte är evenemang. Därav är 

efterfrågan på bostäder och kontor förhållandevis låg i området. Projektets bedömning är att 

placeringen norr om Valhallagatan bäst kan tillgodose medborgarnas önskemål om 

stadsutveckling.  

Besöksnäring och destination 

Ur ett besöksnärings- och destinationsperspektiv är hela områdets programmering avgörande 

för hur attraktivt området blir. Det betyder att investeringarna måste ha ett långsiktigt 

perspektiv. En balansgång mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska effekter är 

avgörande för en lyckad hållbar utveckling. Evenemangsområdet behöver ett utbud präglat av 

”wow”, men också av trivsel och gemyt. Det är bredd, spets och variation som blir den mix 

som ger många anledningar att vistas i området alla tider på dygnet. För näringen är vistelsetid 

och besöksfrekvens tillsammans med besöksvolym förutsättningar för hållbar ekonomisk 



   

Sida 57 av 60 

 

 

lönsamhet. Hela området behöver fungera som en sammanhängande livfull mötesplats i stor 

skala. Ett växande utbud av kultur- och nöjesliv, handel och restaurang höjer livskvaliteten för 

alla invånare och ökar regionens attraktivitet oavsett om det handlar om arbetskraft, studenter 

eller turister. Placeringsalternativet norr om Valhallagatan i kombination med 

evenemangsstödjande utveckling på Valhalla- och Scandinaviumtomten har ur ett 

destinationsperspektiv tydliga fördelar i att skapa ett varierande och eftertraktat utbud.  

Marknadsperspektiv 

Den externa marknadsanalysen som konsultföretaget LDP genomfört konstaterar att området 

har förutsättningar för att utvecklas som ett nöjes- och evenemangsområde. Deras analys 

tydliggör att bostäder och kontor visserligen ger, på kort sikt, ett ekonomiskt tillskott men för 

att skapa långsiktiga samhällsekonomiska effekter så bör området utvecklas med ett 

kommersiellt innehåll. Utifrån LDP:s slutsatser så är en arenaplacering norr om Valhallagatan 

att föredra. 

Möjlig stadsutveckling i området 

Projektet har konstaterat att de båda placeringsalternativen skapar olika förutsättningar för hur 

resterande mark i området kan utvecklas. Med arenorna placerade söder om Valhallagatan kan 

markytorna längs med Mölndalsån bebyggas med i storleksordningen 1 200–1 400 

bostadslägenheter samt förskolor med tillhörande friytor. Inslag av kontor och/eller hotell kan 

bli aktuellt. Den kommersiella kraften för handel begränsas i detta område.  

Att bygga bostäder här medför den stadsmässiga konsekvensen att det så kallade 

evenemangsområdet i någon mån avslutas mot norr i Valhallagatan. Norr därom vidtar 

bostäder, park m.m. Ullevi blir mer av en solitär än en del av evenemangsområdet. Ullevi knyts 

då inte samman med den övriga evenemangsverksamheten och riskerar att få sämre 

verksamhetsförutsättningar. 

Med arenaplacering norr om Valhallagatan skulle området söder om Valhallagatan kunna 

utvecklas med ett innehåll av handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och 

bostäder i en intressant blandning. Platsen bedöms kunna bära en hög exploateringsgrad och 

skapa ett intensivt stads-/nöjesliv. Bedömning av lämplig dimensionering av handel får studeras 

djupare i ett senare skede. Till bostäder hör kommunal service såsom förskolor vars fria lekytor 

kräver en noggrann planering och en avvägning mellan inslaget av antal bostäder och förskolor 

för att marken ska få ett optimalt utnyttjande.  

Med arenaplacering norr om Valhallagatan erhålls likartade verksamhetsmässiga 

förutsättningar och möjlighet till integration med Svenska Mässan som vid placering söder om 

Valhallagatan. Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan parken och å-rummet 

erhålls en bredare möjlighet för stadsutveckling och ytor frigörs söder om Valhallagatan med 

större valmöjligheter att utveckla evenemangsområdet som helhet.  

Byggnadstekniskt perspektiv 

Det är av konstruktions- och byggnadstekniska skäl väsentligt mindre risk att genomföra en 

byggnation norr om Valhallagatan, vilket sannolikt resulterar i att kostnaden för att uppföra 

arenorna blir lägre jämfört med en placering söder om Valhallagatan.  

Exploateringsintäkter och samhällsekonomi 

De exploateringsintäkter som möjliggörs för respektive arenaplacering är relativt likartad. Vid 

användning av mark för att finansiera utvecklingen ur ekonomisk synvinkel så förordas inget 

av alternativen framför det andra. Ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv däremot 

skapar en kommersiell utveckling en attraktivitet i området som stärker destinationen och en 
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betydande samhällsekonomisk potential uppstår. Även ur detta perspektiv är en arenaplacering 

norr om Valhallagatan att föredra.  

Tidsaspekter 

Tidsaspekten är också värd att beakta. Arenorna norr om Valhallagatan kan vara färdiga 

åtminstone fem år tidigare än vad som blir fallet om arenorna uppförs söder om Valhallagatan. 

Vid samtal med marknadens aktörer så har dessa lyft tidsaspektens väsentlighet. För varje år 

som går utan att Göteborg har konkurrenskraftiga arenor så tappar staden marknadsandelar som 

tar lång tid att ta tillbaka. 

 

Rekommendationer avseende ägande och finansiering av arenorna 

Rekommendation 

Projektet rekommenderar att de framtida arenorna helt- eller till dominerande del ägs av ett 

kommunalt bolag. Om det är ett befintligt eller nystartat bolag får utredas i nästa skede efter att 

inriktningsbeslut fattats i frågan. Finansiering av arenorna kan genomföras antingen via 

lånefinansiering eller via försäljning av kommunala tillgångar.  

Motiv 

Projektet har konstaterat att arenorna inte går att driva med vinst vilket medför att privat 

finansiering utan kommunal medverkan inte är ett realistiskt alternativ. Inga privata bolag 

genomför investeringar som de på förhand vet kommer att generera framtida förluster. Det är 

av detta skäl som det inte funnits några privata initiativ till att med egna medel bygga en 

ersättningsarena till Scandinavium.  

Avseende ägande av arenor så visar genomförd omvärldsanalys att 55 % ägs privat och 45 % 

ägs kommunalt. Trenden visar att andelen arenor som ägs av städer ökar. Projektet kan 

konstatera att privatägda arenor sällan eller aldrig finansierats till 100 % med privata medel. 

Någon form av offentlig subvention/motprestation behövs för att en privat intressent ska vara 

intresserad av att äga en arena.  

En kommunal ägare har möjlighet att styra större delar av innehållet i arenorna. Detta oavsett 

om arenorna driftas har en kommunal eller privat intressent. Ägaren och operatören ingår alltid 

någon form av avtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. Projektet har tagit del 

av ett antal olika avtalskonstruktioner som bekräftar detta. Projektet har via det utarbetade 

konceptet för hela områdets utveckling eftersträvat arenor som drivs med så lågt 

driftsunderskott som möjligt och där närliggande mark skapar såväl företagsekonomisk som 

samhällsekonomisk möjlighet till att delfinansiera arenainvesteringarna. 

 

Rekommendationer avseende drift av arenorna 

Rekommendation 

Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en driftoperatör i privat regi. Det går 

men blir en praktisk svårighet att ha olika driftsoperatörer i samma byggnad. En koordinering 

av exempelvis logistikytor, personalutrymmen, förråd etc. underlättas. Avtalet mellan den 

kommunala fastighetsägaren och den privata driftoperatörer måste säkerställa att breddidrott 

har tillgång till anläggningen och att den är uthyrningsbar enligt kommunens önskemål. 

Projektet rekommenderar vidare att staden i ett tidigt skede handlar upp en av marknadens 

etablerade driftsoperatörer som tillsammans med kommunen i detalj programmerar de framtida 
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arenornas innehåll och funktion. Rekommendationen kommer att få konsekvenser för Got 

Events organisation. 

Motiv 

Avseende drift av arenor så visar genomförd omvärldsanalys att 86 % av jämförbara europeiska 

arenor driftas av privata driftoperatörer. Flertalet av dessa arenor driftas av någon av 

branschens få dominerande aktörer och 14 % (4 st.) av arenorna driftas i kommunal regi. Dessa 

arenor återfinns i Bulgarien, Litauen, Estland och Kroatien. Trenden på marknaden är att 

andelen arenor som har privat driftoperatör ökar. 

För att skapa en hanterbar ekonomi i en arena så är det kommersiella utbudet avgörande. Det är 

sannolikt så att en kommunal aktör inte kan driva en arena med samma kommersiella utbud 

som en privat aktör.  

Det finns påtagliga synergier i att drifta många arenor runt om i världen såsom 

stordriftsfördelar, internationella kontaktnät, ägande av artister, väl utarbetade 

restaurangkoncept, egna biljettförsäljningssystem m.m. Bedömningen är därför att en enskild 

aktör, (privat eller kommunal) inte kan konkurrera med de etablerade privata aktörer som äger 

artister och/eller driftar ett större antal arenor runt om i världen. De driftsmässiga synergier 

med stadens övriga arenor som kommunens nuvarande operatör har är sannolikt marginella 

jämfört med de synergier som de etablerade operatörerna skapat. En privat aktör kan sannolikt 

driva en arena med lägre driftsunderskott än vad en kommunal aktör kan. 

Projektet har utrett på vilket sätt som kommunen kan påverka innehållet i arenorna i händelse 

av privat driftsoperatör. Som beskrivits ovan har en kommunal ägare av arenorna möjlighet att 

via avtal styra innehållet i arenorna. Projektet har specialstuderat utvecklingen av 

Globenområdets arenor (Stockholm Live) och Köpenhamns nya arena (Royal Arena). 

Globenområdet driftas från och med 2008 i privat regi av AEG. Arenorna ägs av ett kommunalt 

bolag. Royal Arena i Köpenhamn driftas av privata Live Nation och har en offentlig 

ägarstruktur. I Globenområdets arenor har det genom åren genomförts en mängd 

världsevenemang. Det är uppenbart att världsevenemang är intressanta för de privata aktörerna. 

Stockholms elitishockeylag upplever inte att de missgynnats eller prioriterats bort av nuvarande 

operatör jämfört med den tiden då arenorna driftades i kommunal regi. Med jämna mellanrum 

genomför operatören evenemang av icke kommersiell karaktär i arenorna. Operatören 

genomför på eget initiativ en rad olika icke kommersiella evenemang i arenorna, främst riktat 

mot ungdomar, utan att det belastar den kommunala ekonomin. Royal Arena har under sin 

korta livslängd säkrat sim-EM 2017, ishockey-VM 2018 samt handbolls-VM 2019. Avtalet 

mellan staden och operatören säkerställer bl. a. att staden har rätt att nyttja arenan 30 dagar om 

året utifrån förutbestämda villkor. Hittills har arenan lockat till sig ett imponerande utbud av 

internationella artister. 

Det koncept som projektet arbetat fram (som presenterats ovan i denna rapport) i syfte att skapa 

liv och rörelse inne i arenorna även under icke-evenemang basertas på en kommersiell 

inriktning. Det är sannolikt att tillgängligheten av kommersiella ytor under icke-evenemang 

begränsas med en kommunal aktör vilket sannolikt försämrar arenornas intjänandeförmåga. 
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Projektet har sammanfattningsvis identifierat följande fördelar med en privat operatör: 

• Evenemangsutbudet blir mer internationellt gångbart, dvs arenan kommer att få fler av 

de eftertraktade arrangemangen.  

• Arenans utbud av restauranger, snabbmat, barer och försäljningsytor förbättras. Detta 

utbud kan ha öppet även under icke-evenemang och bidra till att skapa liv och rörelse i 

området. 

• Förutsättningar för världsevenemang påverkas ej. 

• Den totala publikupplevelsen för besökaren förbättras genom att utbudet vid sidan om 

arenarummet blir mer komplett. 

• Intjänandeförmågan för arenan och dess kringytor ökar markant. 

• Affärsrisken överförs från staden till den privata operatören. 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2017-07-07 

Diarienummer 0998/16 

 

 

Stadsutveckling 

Patrik von Corswant 

Telefon 031-3680242 

E-post: patrik.corswant@stadshuset.goteborg.

 

 

Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för 

Lisebergshallen 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen: 

1. Utredningens arbete avgränsas avseende arenaplaceringar till att fortsatt enbart 

utreda placeringsalternativet söder om Valhallagatan, respektive alternativet norr om 

Valhallagatan i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

2. Utifrån beslutade arenaplaceringar i enlighet med beslutspunkt 1 ovan, beviljas 

projektet att utöka utredningsområdet till att även omfatta markområden öster om 

Skånegatans sträckning inom evenemangsområdet i syfte att stärka områdets 

identitet och konkurrenskraft i enlighet med vad som framkommer i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer ta fram 

förslag på hur Scandinavium och Lisebergshallen ska ersättas. Stadsledningskontoret 

har även fått i uppdrag att genomföra en dialogprocess med det organiserade idrotts- 

och kulturlivet, medborgare och näringsliv. 

Under maj månad genomfördes nio medborgardialoger med göteborgare och besökare. 

Samtidigt har dialoger med föreningar, kultur- och det lokala näringslivet genomförts. 

Resultatet presenteras i en separat rapport i samband med projektets slutrapportering 

före årsskiftet.  

Ett stort antal möten har genomförts med byggintressenter som visat intresse för att 

utveckla området. Olika exploateringsförslag har diskuterats. Arenornas placering är 

avgörande för hur resterande delen av evenemangsområdet kan tänkas utvecklas. 

Byggintressenterna uttrycker ett behov av att staden lämnar vägledning avseende vilken 

markyta som är disponibel för exploatering och var arenorna kan vara aktuella att 

placeras. 

En kartläggning av evenemangsområdet har genomförts i projektet där 

ägarförhållanden, planförhållanden, trafik, parkering, kulturhistoriska värden, 

geotekniska förutsättningar etc dokumenterats. Projektet har även i samråd med 

stadsbyggnadskontoret analyserat exploateringsmöjligheter på en rad olika tomter i 

området.  
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Projektet har via omvärldsanalys, externa driftsoperatörer, arkitekter och konstruktörer, 

analyserat dimensionsbehovet för nya arenor och översiktliga dimensionerat dem i form 

av volymskisser (längd, bredd och höjd). Därefter har projektet prövat olika 

placeringsalternativ i området. Samtliga placeringsalternativ resulterar i någon form av 

omlokaliseringsbehov för befintlig bebyggelse. Översiktlig kalkyl för vad det kostar att 

omlokalisera dessa redovisas ihop med placeringsalternativen.  

I detta tjänsteutlåtande redovisas fyra möjliga placeringsalternativ. Respektive 

placeringsalternativ har utvärderats mot ett stort antal utvärderingskriterier. Innan 

ytterligare fördjupad analys genomförs, vilken är mycket tids- och resurskrävande, 

behöver projektet beslut om vilka alternativ analysen ska genomföras på. 

Projektets bedömning och rekommendation till kommunstyrelsen är att 

placeringsalternativet där arenorna placeras söder om Valhallagatan och 

placeringsalternativet där arenorna ligger norr om Valhallagatan är de två alternativ som 

bör utredas vidare under hösten. Bedömning och rekommendation grundar sig främst på 

att dessa alternativ, när de väl är färdigbyggda, har de bästa verksamhetsmässiga 

förutsättningarna. 

Projektet önskar även att kommunstyrelsen ger projektet i uppdrag att analysera 

framtida exploateringsmöjligheter inom evenemangsområdet i syfte att stärka 

evenemangsområdets framtida identitet och konkurrenskraft i enlighet med vad som 

framkommer i detta tjänsteutlåtande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet gör bedömningen att uppdraget kan genomföras inom den budget som 

kommunstyrelsen godkänt i tjänsteutlåtande ”Nästa steg för att ersätta Scandinavium 

samt ersättningsarena för Lisebergshallen”, Dnr 0375/16 2016-06-21, 

se bilaga 1. Ekonomiska konsekvenser avseende olika arenaplaceringar och 

exploateringsmöjligheter redovisas i samband med projektets slutrapportering. 

Barn-, jämställdhets-, mångfalds- och miljöperspektivet 

Det har inte framkommit något nytt avseende dessa perspektiv jämfört med tidigare 

tjänsteutlåtande. Se bilaga 1. Information avseende dessa perspektiv som framkommer i 

genomförda medborgardialoger redovisas i samband med projektets slutrapportering. 

Omvärldsperspektivet 

Projektet jobbar aktivt med omvärldsanalys i enlighet med tidigare tjänsteutlåtande. Se 

bilaga 1. 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-09-08 § 501 och 

Tjänsteutlåtande Dnr 0375/16, 2016-06-21, Nästa steg för att ersätta 

Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen. 

Bilaga 2 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-18 § 344, Yrkande från      

S, M, V, L, KD - Nästa steg för att ersätta Scandinavium  

Bilaga 3 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-01 § 395, Yrkande från     

V, S, MP - Ersättningsarena för Lisebergshallen 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har 2016-05-18 § 344 via gemensamt yrkande från (S), (M), (V), (L), 

och (KD) fattat beslut om att ta nästa steg för att ersätta Scandinavium.  

Kommunstyrelsen har även 2016-06-01 § 395 via yrkande från (V), (S) och (MP) fattat 

beslut om att ersätta Lisebergshallen med ny arena. 

Dessa uppdrag delrapporteras nu till kommunstyrelsen. Syftet är att informera 

kommunstyrelsen om det arbete som hittills genomförts samt att kommunstyrelsen 

fattar inriktningsbeslut avseende placeringsalternativ av arenor och ger vägledning 

avseende vilken mark i området som kan nyttjas som en exploateringsmöjlighet för att 

skapa finansiering och/eller stärka områdets identitet och konkurrenskraft. 

Slutrapportering sker under hösten 2017.  

Bakgrund 

Inledning 

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att i samverkan med Got Event AB, 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer ta fram förslag på 

hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena. Stadsledningskontoret har även fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga relevanta kommunala aktörer inleda en 

dialogprocess med det organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och näringsliv 

om finansiering och utformning av en arena.  

Stadsledningskontoret har även fått i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 

föreningsnämnden, Got Event AB och övriga relevanta aktörer ta fram förslag på 

storlek, utformning, och placering inom evenemangsområdet för Lisebergshallens 

ersättningsarena. 

Uppdragen genomförs i projektform med en och samma projektorganisation. 

Utgångspunkten för projektet har varit att det ska uppföras två nya arenor inom 

evenemangsområdet. Det ingår inte i uppdraget att titta på placeringsalternativ i andra 

delar av staden.  

Ersättning för Scandinavium ska enligt yrkandet ”Nästa steg för att ersätta 

Scandinavium” (se bilaga 2) bli en internationellt gångbar inomhusarena där arenans 

basverksamheter utgörs av idrott/ishockey och musik/underhållning. Omställningstiden 

mellan olika evenemang ska vara kort.  

Ersättning för Lisebergshallen ska bli en större anläggning än dagens (men mindre i 

förhållande till ersättningsarenan för Scandinavium) och ska kunna användas till såväl 

elitidrott som nöjes- och kulturevenemang och till viss del breddidrott. Gemensamt för 

de nya arenorna är att de ska vara så flexibla som möjligt för att kunna ta emot alla, och 

fler typer av evenemang. 

För att kunna realisera de intentioner som finns i yrkandena och i av kommunstyrelsen 

godkänt tjänsteutlåtande Dnr 0375/16 ”Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt 

ersättningsarena för Lisebergshallen” då bör arenorna och dess närområde utvecklas för 

att stödja ett bredare användningsområde än vad de enskilda arenorna var och en för sig 

kan erbjuda. För att också kunna åstadkomma liv och rörelse i området även när det inte 

är evenemang behövs ett helhetskoncept tas fram där de båda arenorna kompletteras 

med såväl evenemangsstödjande bebyggelse exempelvis uppvärmnings-/sporthallar, 

restauranger caféer, shopping hotell, kulturbyggnader och bostäder/kontor etc. Dessa 

anläggningar ska fungera som naturliga mötesplatser samt bidra till att 

evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter mellan evenemangen.  
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Den förstudie som Förvaltnings AB Framtidens styrelse genomfört 2011 konstaterade 

att en noga genomtänkt utvecklingsplan för hela evenemangsområdet krävs för att skapa 

synergier och säkerställa områdets konkurrenskraft. I förstudiens slutrapport 

konstaterades det bl.a. att:  

”… En strategi där Göteborg enbart konkurrerar med likartade arenor som 

konkurrenterna är en osäker strategi eftersom konkurrenterna har väsentligt större 

publika upptagningsområden än vad Göteborg har. För att bibehålla positionen måste 

Göteborg bygga smartare och bättre lösningar än konkurrenterna. En av stadens allra 

främsta styrkor har varit ett centralt och kompakt evenemangsstråk. Här finns kärnan 

och utgångspunkten för evenemangsstaden Göteborgs konkurrenskraft. Hela 

evenemangsområdet bör därför planeras noggrant och långsiktigt för att skapa ett 

område som särskiljer sitt innehåll och sitt kunderbjudande relativt konkurrenterna.”  

Beroende på var arenorna placeras och vilken mark som finns tillgänglig för alternativ 

exploatering skapas olika förutsättningar för hur hela evenemangsområdet kan komma 

att utvecklas. För att projektet ska kunna göra en sammanvägd bedömning avseende 

påverkan på området, verksamhets- och besöksnäringseffekter samt totalekonomi 

prövar projektet olika möjliga alternativ för hur evenemangsområdet kan utvecklas där 

synergier och konkurrenskraft säkerställs.  

Besöksnäringens betydelse för evenemangsstaden Göteborg 

Besöksnäringen har sedan 25 år tillbaka varit en viktig del av Göteborgsregionens 

tillväxt och attraktivitet. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt där den produceras 

och konsumeras. Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och har ett högt 

förädlingsvärde vilket innebär att en högre andel av omsättningen omsätts till 

skatteintäkter i form av arbetsgivaravgifter och skatter jämfört industriproduktion. 

För att besöksnäringen fortsatt ska utvecklas positivt behöver Göteborg konkurrera om 

turisterna på en hårdnande internationell marknad. Ur utbudet av kultur- och 

idrottsevenemang, restauranger, attraktioner och naturupplevelser kan attraktivitet 

utvecklas som gör skillnad gentemot andra destinationer. Stora evenemang och större 

internationella möten är effektiva verktyg som bidrar till destinationens synlighet och 

varumärke vilket bland annat syftar till att skapa uppmärksamhet hos viktiga 

målgrupper. Långsiktigt kan det leda till bättre möjligheter att erhålla globalt privat 

investeringskapital, för skapandet av nya jobb och välfärd generellt. 

Göteborgs utveckling som destination har historiskt hävdat sig väl i den internationella 

konkurrensen om turister och uppmärksamhet. Det centralt belägna evenemangsområdet 

är i sammanhanget en mycket viktig tillgång. Dess arenor, hotell, service och logistik 

har just de förutsättningar som efterfrågas av arrangörer och rättighetsägare, jämförbart 

med få andra destinationer. Avseende arenabundna evenemang återkommer dock 

arrangörer i allt mindre omfattning till Göteborg pga. omoderna arenor.  

Evenemangsområdet bildar i staden en synlig, central och lättillgänglig ”hubb” där 

många intressen får möjlighet att samlas. Ett attraktivt utbud tillsammans med den 

geografiska placeringen bidrar till målet att stärka göteborgarnas möjlighet att turista i 

sin egen stad genom att samla människor i gemensamma upplevelser och får också 

invånarna att känna tillhörighet till den egna stadens centrala delar.   

En hållbar konkurrenskraftig och levande evenemangsstad grundar sig i attraktivitet och 

livskvalitet på göteborgarnas villkor. Den utvecklar och erbjuder utbud, aktiviteter och 

upplevelser som fungerar i vardag som fest och som tar hand om såväl bredd som spets.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5(38) 

Evenemang har direkta effekter som reseanledning och indirekta effekter som bygger 

stadens varumärke, stolthet bland göteborgarna och ofta också ett investeringsmässigt 

och socialt arv som kommer staden till gagn långt efter att evenemanget avslutats.  

Konkurrensen om evenemang är global och hård. Rättighetsägare och arrangörer har 

kunnat dra nytta av efterfrågan vilket skapat en situation där länder och städer betalar 

stora belopp för att bli utsedda till värdland eller värdstad för de riktigt stora 

internationella evenemangen. Samma tendenser ses inom delar av mötesindustrin och 

det har också präglat det sätt som världens städer har investerat i anläggningar.  

Eftersom Göteborg har svårt att konkurrera ekonomiskt på den internationella 

marknadens villkor är det avgörande att Göteborg framöver har handlingskraft att skapa 

kreativa och flexibla lösningar. Förutsättningen för Göteborg att spela i den högsta 

divisionen avgörs genom det sätt staden har förmåga att möta arrangörers och 

rättighetsägares intresse av nytänkande och konceptutveckling.   

För att projektet inför höstens arbete på bästa ska kunna göra en sammanvägd 

bedömning avseende påverkan på området, verksamhets- och besöknäringseffekter samt 

totalekonomi krävs, ett inriktningsbeslut avseende placeringsalternativ av arenorna. 

Därtill är det av stor vikt att vägledning ges avseende vilken mark i området som kan 

tänkas nyttjas som en exploateringsmöjlighet för att skapa finansiering och/eller stärka 

områdets identitet och konkurrenskraft. 

 

Delrapportering av projektarbetet 

Projektet har haft full bemanning sedan årsskiftet. En projektkärna har bildats med 

sammanlagt sju personer som kommer ifrån stadsledningskontoret, Liseberg, 

stadsbyggnadskontoret, Higab AB, Got Event AB, Göteborg & Co AB och 

SDF Centrum. Ett projektdirektiv, projektplan, intressentanalys och aktivitetsplan har 

fastställts.  

Projektdeltagarna har utifrån egna ansvarsområden bemannat upp olika arbetsaktiviteter 

med såväl kommunintern kompetens som extern konsultkompetens. Bl.a. har projektet 

handlat upp arkitekter, konstruktörer, kalkylexperter etc. Projektledaren avrapporterar 

månadsvis till projektets styrgrupp, där stadsdirektör är ordförande. Avstämning med 

KSAU har skett vid ett par tillfällen. Information har lämnats till kommunstyrelsen vid 

ett tillfälle.  

För att säkerställa och möta kommunstyrelsens hela behovsbild har projektet genomfört 

en mängd dialoger/samtal med olika intressentgrupper. 

Projektet har under det första halvåret fokuserat på: 

• beskrivningar av nuvarande evenemangsverksamhet inom området  

• behovsanalyser för nya arenor 

• analys ur ett stadsutvecklingsperspektiv, bl.a. områdets förutsättningar avseende 

exploateringsförutsättningar, logistik etc. 

• byggnadstekniska analyser avseende nya arenor 

• analys av omlokalisering av befintlig bebyggelse i området 

• dialog/samtal med identifierade intressenter  
 

Intressent- och medborgardialoger  

Intressentanalysen har identifierat vilka intressenter det finns som kan tänkas påverkas 

av att evenemangsområdet bebyggs. Utifrån denna har det genomförts ett stort antal 

separata dialoger/samtal av olika slag med: 

• Byggintressenter/investerare 

• Internationella arenadriftsoperatörer  
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• Arrangörer 

• Idrottsförbund och elitidrottsklubbar 

• Besöksnäringen 

• Kommunala intressenter såsom stadsdelsförvaltningen Centrum, 

utbildningsförvaltningen, lokalsekretariatet m fl. 

 

Projektet kan konstatera att det finns stort intresse från ett antal byggintressenter med 

varierande verksamhetsinriktning att investera/utveckla området med olika typer av 

verksamhet. Ett stort antal möten har genomförts med de bolag/konsortier etc som visat 

intresse för området. Olika exploateringsförslag har diskuterats där även placering av de 

nya arenorna varit en viktig del av diskussionen.  

Arenornas placering är avgörande för hur resterande delen av evenemangsområdet kan 

tänkas utvecklas. Ställningstagande avseende Valhallabadets framtid är en central fråga 

för alla de intressenter som projektet varit i kontakt med. Genomgående föreslås en hög 

exploateringsgrad i området. En av intressenterna har skriftligen lämnat en rad 

önskemål om förtydliganden från stadens sida. Avseende Skånegatans nuvarande 

bebyggelse har följande önskemål lyfts från intressenten: 

En omlokalisering av Burgårdens och Munkebäcks gymnasier bör utredas då en mer 

urban utveckling skulle kunna stärka Skånegatans förnyelse till stadsgata med handel, 

restauranger, kontor och bostäder och på ett tydligare sätt kunna koppla ihop 

Evenemangsområdet med City. Dagens utformning av Burgården/Munkebäck 

”blockerar” möjligheten till att öppna upp Evenemangsområdet. Ett nytt grepp kring 

tomterna mellan dagens Scandinavium och Burgården/Munkebäck möjliggör naturliga 

flöden norrut på Skånegatan från Korsvägen, samt en tydligare koppling till 

innerstaden via Berzeliigatan och Engelbrektsgatan.  

En annan intressentgrupp har bland annat publicerat ett utvecklingsförslag för området 

på en egen hemsida (www.platsforgoteborg.se). Även denna intressentgrupp är mycket 

intresserade av att utveckla Skånegatan. Marken mellan Valhallagatan och 

Levgrensvägen är också mycket eftertraktad för exploatering. Samtliga byggintressenter 

som projektet träffat uttrycker behov av att staden måste lämna vägledning avseende 

vilken markyta som är disponibel för exploatering och var arenorna kan vara aktuella att 

placera. Detta för att de ska kunna utveckla/precisera sina förslag i det samtal som 

kommer att pågå mellan byggintressenterna och projektet under hösten. 

Det finns även ett stort intresse från marknaden att sköta driften av de framtida 

arenorna. Projektet har fört samtal med de största internationella driftoperatörerna om 

bl.a. hur arenorna bör utformas och placeras och hur stora de bör vara för att vara 

konkurrenskraftiga samt hur logistiken bör utformas.  

Projektet har även fört samtal med arrangörer av olika slag för att få marknadens bild av 

vilken typ av arenor/stadsutveckling som de ser stärker Göteborgs framtida 

förutsättningar som evenemangsstad. 

För att få en bra bild av elitidrottsklubbarnas behov har projektet även fört en dialog 

med flertalet av de klubbar som nyttjar Scandinavium och/eller Lisebergshallen idag för 

utövande av kommersiell elitidrott.  

De internationella idrottsförbundens krav på arenor har studerats för att säkerställa att 

arenorna uppfyller de krav som ställs för att Göteborg i framtiden ska kunna vara aktuell 

för att arrangera världsevenemang. 

De utförda samtalen/dialogerna har resulterat i att det nu finns ett gediget material som 

sammanställs under augusti och september. Projektet har även noga analyserat tidigare 

http://www.platsforgoteborg.se/
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förstudier som koordinerats av Förvaltnings AB Framtidens styrelse 2011 och 

stadsledningskontoret 2013.  

Därtill har ett stort arbete genomförts för att nå ut till i dialogform men också att samtala 

med medborgare, besökare, föreningar, kultur och lokalt näringsliv. 

Under maj månad genomfördes nio medborgardialoger med göteborgare och besökare, 

under den övergripande frågeställningen ”Vad vill du uppleva i framtidens 

evenemangsområde?”. Samtidigt har dialoger med föreningar, kultur- och det lokala 

näringslivet genomförts. Resultatet ska nu analyseras och sammanställas i en separat 

rapport som levereras i samband med projektets slutrapportering före årsskiftet.  

En avgörande faktor för värdet av medborgardialogen är representativiteten bland 

deltagarna. För att öka chanserna för fler personer att komma till tals än de som 

vanligtvis engagerar sig i medborgardialoger kring stadsutvecklingsfrågor, tillämpades 

en uppsökande dialog istället för mer traditionella medborgarmöten, där 

representativiteten ofta är svag. Metoden kombinerades även med en digital frågeenkät 

som spreds via hemsida och Facebook.  

De flesta medborgardialoger ägde rum i Göteborgs Stads utställningscontainer som 

skickades runt i fyra stadsdelar; Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum och Norra 

Hisingen. Containerturnén avslutades med två heldagar i Nordstan. 

Medborgardialogerna genomfördes i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. 

Dialogrepresentanter från stadsdelen med god lokalkännedom arbetade i containern sida 

vid sida med representanter från projektet, fackförvaltningar, bolag, sakkunniga och 

politiker. Detta för att på ett bra sätt kunna bemöta frågor om andra saker i närområdet 

som kan komma upp i mötet med representanter från Göteborgs Stad.  

I containern gavs besökarna information om utvecklingsplanerna för området, syftet 

med Göteborgs Stads utredning och inom vilka ramar det finns möjlighet att tycka till. 

Utställnings- och informationsmaterial samt den digitala frågeenkäten utformades för att 

tydliggöra vad som är bestämt genom de politiska intentionerna i yrkandet, och vad som 

är öppet för inspel i dialogprocessen. Synpunkter och idéer samlades framför allt in via 

den digitala frågeenkäten, som fanns tillgänglig på surfplattor i containern, men även 

via öppna kommentarer som dokumenterats av Göteborgs Stads representanter på plats.  

Kombinationen av en digital satsning med en fysisk plats i stadsrummet var lyckosam. 

Den digitala enkäten besvarades av över 2 000 personer, vilket visar på ett stort 

engagemang. Ca 1 000 personer besökte stadens container. Genom att möta människor 

på offentliga platser i deras vardag har vi kunnat nå personer som normalt sett inte 

engagerar sig aktivt i stadsutvecklingsfrågor. Samtidigt har vi erbjudit vana deltagare 

vid medborgardialoger flera tillfällen att välja mellan att besöka stadens container och 

delta i dialogprocessen. Den digitala enkäten visar en god åldersspridning och en 

relativt god fördelning av respondenter mellan stadsdelarna. Telefonintervjuer 

genomförs också med göteborgarna som syftar till att ytterligare öka representativiteten 

i underlaget.  

Dialogen med idrotts- och föreningslivet genomfördes i form av ”Öppet Hus” på Nya 

Ullevi samt en digital frågeenkät som skickats ut till föreningar och förbund. 

Kulturdialogen genomfördes i form av workshops med olika representanter från 

kulturlivet i Göteborg och Västra Götaland, och näringslivsdialogen har förts genom 

möten med branschföreningar. Näringslivsdialogen kombineras också med en digital 

frågeenkät.  
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Projektets slutrapport 

Det är viktigt att ha i åtanke att detta tjänsteutlåtande endast är en delrapportering. En 

rad frågor såsom ägandeformer, finansieringsalternativ och driftsupplägg är inte 

hanterade i denna delrapport. Projektets slutrapport som levereras före årsskiftet 

kommer att belysa de frågor som kommunstyrelsen efterfrågat. 

Geografisk beskrivning av evenemangsområdet - begränsningar och möjligheter 

Läge, areal, utredningsområde och markägoförhållanden 

 

 

                               Utredningsområdets ungefärliga avgränsning visas i rött, ortofoto från 2015 

 

Evenemangsområdet är beläget mellan Svenska Mässan i söder och till och med Ullevi i 

norr, Mölndalsån i öster och Skånegatan i väster. Det ligger ca 1,5 kilometer sydost om 

Göteborgs centrum. Huvudstråk i öst-västlig riktning i området är Valhallagatan, som 

även kopplar området över Mölndalsån mot Gårda, vid sidan av Levgrensvägen. På 

gångavstånd från Valhallagatan, ca 400 m söderut, ligger Korsvägen, där dagens 

intensiva bytespunkt för kollektivtrafik kommer till år 2026 att kompletteras med en 

underjordisk pendeltågsstation. 

Inom evenemangsområdet ligger flera byggnader och anläggningar för evenemang, elit- 

och breddidrott, bland annat Scandinavium, Valhallabadet och Valhalla sporthallar, 

samt Valhalla IP:s fotbollsplan. Ryggraden i området utgörs av kultur- och parkmiljön 

kring Stora Katrinelund landeri som i söder övergår i Burgårdsparken. Mölndalsåns 
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västra slänt avgränsar området mot öster och längs med ån ligger plana ytor som idag 

upptas av upplagsytor och längst i norr ytor som används vid evenemang på Ullevi.  

Inom området finns fyra gymnasieskolor, Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet, 

Munkebäcksgymnasiet och Burgårdens utbildningscentrum. Dessutom ligger 

Idrottshögskolan, Filmstaden Bergakungen och Norska Sjömanskyrkan inom området 

(längs med Skånegatan) samt en aktivitetspark mitt uppe i Burgårdsparken. Även tre 

förskolor finns i området (Levgrensvägen 3, Skånegatan 18 och Valhallagatan 4). 

Utredningsområdet omfattar ca 20 hektar och ägs huvudsakligen av Göteborgs 

kommun. Några fastigheter upplåts genom tomträtt till Higab AB och Wallenstam. 

Fastighet Heden 38:1 Stora Katrinelunds landeri, ägs av Higab AB. I söder gränsar man 

mot fastigheter som ägs av Svenska Mässan.    

 

Fastighet Ägs av  Tomträtt Innehåll 

Heden 705:7 Göteborgs 

kommun 

 Valhallagatan, Valhalla IP, 

grusplan och södra delen av 

Burgårdsparken 

Heden 705:8 Göteborgs 

kommun 

 Norra delen av 

Burgårdsparken och 

evenemangsyta längs med 

Mölndalsån  

Heden 705:24 Göteborgs 

kommun 

 Ett stråk över Valhalla IP 

Heden 37:6 Göteborgs 

kommun 

 Katrinelundsgymnasiet 

Heden 37:2 Göteborgs 

kommun 

 Norska Sjömanskyrkan 

Heden 37:5 Göteborgs 

kommun 

 Burgårdens 

utbildningscentrum 

Heden 48:2 Göteborgs 

kommun 

Higab AB Nya Ullevi 

Heden 37:7 Göteborgs 

kommun 

Higab AB Idrottshögskolan 

Heden 34:17 Göteborgs 

kommun 

Higab AB Scandinavium 

Heden 34:20 Göteborgs 

kommun 

Higab AB Valhallabadet och Valhalla 

sporthallar 

Heden 37:4 Göteborgs 

kommun 

Wallenstam Filmstaden Bergakungen 

Heden 38:1 Higab AB  Stora Katrinelunds landeri 

Heden 34:16, 

34:21, 34:22 

Svenska Mässan 

Stiftelse 

 Svenska Mässan 
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor. Längs med Mölndalsån finns det risk för översvämning och höga 

vattenstånd. Anslutande område mellan Fabriksgatan, Vädursgatan och Underåsgatan 

samt Mölndalsån omfattas av riksintresse för kulturmiljövård Gårda. 

För området gäller flera stadsplaner och detaljplaner. Planernas genomförandetid har 

gått ut. 
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Aktbeteckning 

 

Stadsplan/ 

detaljplan år 

Område Kulturmiljöskydd 

1480K-II-2728 Stadsplan från 

1951 

Valhalla IP och 

evenemangsyta närmast 

Nya Ullevi, del av 

Burgårdsparken  

 

1480K-II-3152 Stadsplan från 

1966 

Norska sjömanskyrkan, 

del av grusplan, 

Mölndalsån 

 

1480K-II-3464 Stadsplan från 

1975 

Scandinavium, 

Valhallabadet och 

sporthallar 

 

1480K-II-3501 Stadsplan från 

1977 

Valhalla IP: s parkering  

1480K-II-3098 Stadsplan från 

1963 

Nya Ullevi  

1480K-II-4209 Detaljplan från 

1995 

Katrinelunds landeri Q Kulturreservat 

1480K-II-5028 Detaljplan från 

2009 

Katrinelundsgymnasiet q, rivningsförbud 

på den äldre 

skolbyggnaden 

1480K-II-4068 Detaljplan från 

1993 

Bergakungen och del av 

Burgårdsparken 

 

1480K-II-4898 Detaljplan från 

2007 

Aktivitetsparken  

1480K-II-4017 Detaljplan från 

1993 

Burgårdens 

utbildningscentrum och 

Munkebäcksgymnasiet 

q, rivningsförbud   

på de äldre 

skolbyggnaderna 

(norra och östra 

flygel) och 

byggnaden på 

Skånegatan 18 

1480K-II-4483 Detaljplan från 

2001 

Östra del av 

Valhallagatan 

 

1480K-II-3837 Detaljplan från 

1990 

Del av Scandinavium  

1480K-II-4256 Detaljplan från 

1996 

Del av Svenska Mässan 

mot Scandinavium och 

Mölndalsån 

 

1480K-II-4424 Detaljplan från 

1999 

Del av Svenska Mässan  

 

Inom området gäller inte strandskydd, men strandskyddet inträder/återinträder vid 
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upphävande av stadsplaner/detaljplaner. I berörd sträcka av Mölndalsån har en rödlistad 

art ,knölnate, som är en liten vattenlevande ört påträffats. 

 

 

                                           Kommunägd mark (rött) och tomträtter (lila skraffering) 

Natur, rekreation 

Burgårdsparken är en stadsdelspark på ca tre hektar. Det sträcker sig mitt i området i 

nord-sydlig riktning från Stora Katrinelunds landeri till Valhallagatan. Från Skånegatan 

är parken skymd bakom byggnaderna och nås genom gångväg söder om Bergakungen. 

Mitt i området, öster om aktivitetsparken är landskapet som högst med stor nivåskillnad 

mot den låglänta ytan vid Mölndalsån. Inom Burgårdsparken finns skyddsvärda träd. 
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Sociotopvärden inom parken är bland annat lek, motion och promenad.  

 

Kulturhistoria, fornlämningar 

Området har anor från 1600-talet när landeriet Stora Katrinelunds nämns för första 

gången. Burgårdsparken anlades på 1820-talet och under 1800-talet fanns i området 

även bryggeri, smedja och ett flertal mindre bostadshus. Det var under 1900-talet som 

området genomgick omfattande förändringar, stora delar bebyggdes och endast Stora 

Katrinelund och Burgårdsparken bevarades. Flera skolbyggnader tillkom under 1930- 

och 1940-talen. Valhallabadet stod klart 1956. Norska Sjömanskyrkan byggdes 1958 

och samma år stod den stora arenan Ullevi klar. Valhalla IP flyttade under 1960-talet till 

sin nuvarande plats. Under 1970-talet uppfördes Scandinavium samt Valhallabadets 

sporthall. Under 1990-talet kompletterades Burgårdens gymnasium och 2006 stod 

Bergakungen klart delvis insprängd i berget under Burgårdsparken och med ett grönt 

tak. Bakom biografen uppfördes Actionsparken och parken rustades upp. Nya 

skolbyggnader byggdes under 2000-talet vid Katrinelundsgymnasiet.  

Miljön kring Stora Katrinelunds landeri, byggnaderna och del av parken söder om är 

byggnadsminne sedan 1973. I Göteborgs Stads kunskapsunderlag Moderna Göteborg – 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III (bebyggelse från perioden 1955–1975), 

uppmärksammas Ullevi arena, Norska Sjömanskyrkan, Scandinavium och 

Valhallabadet som det typiska och unika från sin tid. Fornlämningar förekommer inom 

området vid Stora Katrinelunds landeri (Göteborg 158:1) och nordost om Norska 

Sjömanskyrkan (Göteborg 474).  

Sociala förutsättningar  

Området består av storskaliga anläggningar för evenemang och idrott och flertalet 

skolor som bidrar till stråk och allmänna ytor. Burgårdsparken och stråket längs med ån 

är de allmänna ytor som finns inom området, men parken är något undangömd och på 

grund av stora nivåskillnader otillgänglig. Inom området finns inga bostäder och 

kontrasten till intilliggande Gårda och den täta stadsbebyggelsen på andra sidan 

Skånegatan är stor. Anläggningar för breddidrott och rekreation bidrar till vardagslivet, 

men på grund av områdets storskalighet och skolornas öppettider upplevs hela området 

som en barriär mellan de omgivande stadsdelarna och otryggt att passera nattetid.  

Trafik och parkering, tillgänglighet  

 

Nuläge 

Evenemangsområdet är i den västra delen mycket väl försörjt med kollektivtrafik 

genom flera spårvagnslinjer på Skånegatan med hållplatser vid Lisebergs station 

(pendeltåg), Liseberg, Korsvägen, Scandinavium och Ullevi södra. Genom eller direkt 

öster om evenemangsområdet saknas idag kollektivtrafik, vilket ger att delarna inom 

området närmast Mölndalsån har något långt avstånd till närmaste 

kollektivtrafikhållplats (över 500 meter promenadväg för vissa delar av området). 

Dagens upplägg av spårvägslinjerna gör att det är något glest mellan anslutningarna 

mellan evenemangsområdet och Centralstationen, vilket dock kan förändras i framtiden. 

Med cykel nås området via cykelvägen längs Mölndalsåns västra sida. Denna cykelväg 

är en viktig länk för cykelpendlingen i nord-sydlig riktning i denna del av staden. 

Tvärgående cykelstråk från den cykelvägen finns längs Levgrensvägen och 

Valhallagatan samt Örgrytevägen. Dessa stråk är aktuella även öster om Mölndalsån, 

med undantag för Valhallagatan som slutar i bron över ån, där man hänvisas till cykling 

i blandtrafik längs Åvägen. Dock är det förhållandevis långt mellan Levgrensvägen och 

Valhallagatan, vilket gör att ett stort område i mitten av området saknar funktionell 
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cykelanslutning. Vidare är det tidsödande att ta sig över den breda och spårbelagda 

Skånegatan med cykel och till fots.  

Till fots tar man sig till området ungefär som med cykel, det vill säga via Skånegatan 

eller gång- och cykelstråket längs Mölndalsån och via Levgrensvägen eller 

Valhallagatan. Det finns även möjligheter att promenera förbi Filmstaden Bergakungen, 

via actionparken och därifrån norrut mot Levgrensvägen eller söderut mot 

Valhallagatan. Mellan gång- och cykelstråket längs Mölndalsån och actionparken 

saknas dock funktionell gång- eller cykelanslutning vilket är en tydlig svaghet för 

området. Vidare hade en gång- och cykelbro över Mölndalsån i Blekealléns förlängning, 

med riktning mot Engelbrektsgatan, tillfört området tydligt förbättrad tillgänglighet. 

Utredningsområdet har sin huvudsakliga fordonstrafikförsörjning via Skånegatan, som 

går i nord-sydlig riktning mellan Ullevigatan och Örgrytevägen. I dagsläget är 

kopplingen från evenemangsområdet via Skånegatan, Korsvägen och Örgrytevägen till 

Örgrytemotet fungerande men något tidsödande att använda, särskilt för tung trafik. Det 

går även att nå området från Gårda, via broar över Mölndalsån i Levgrensvägens och 

Valhallagatans förlängningar. 

Från Örgrytevägen kan gods på lastbil tas in i Svenska Mässan via en lastgata som löper 

genom Svenska Mässans byggnad. Denna (Svenska Mässans lastgata) ansluter 

Valhallagatan mellan Valhallabadet och Scandinavium.  

Flera större parkeringsanläggningar finns inom gångavstånd från utredningsområdet, 

där särskilt Ullevigaraget, Hedens olika parkeringsytor, Tomtegatans P-hus och P-hus 

Focus försörjer utredningsområdet. Inom utredningsområdet finns en större 

parkeringsyta vid Valhalla IP. De större anläggningarna inom och omkring 

utredningsområdet illustreras i kartbilden nedan. 
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                                     Parkeringsanläggningar och antal platser för de större anläggningarna  

                                    (karta och data från https://www.p-bolaget.goteborg.se/besoksparkering/) 

Hela evenemangsområdet kan med nuvarande verksamhet sägas vara hjälpligt försörjt 

med parkering. Tydligare hänvisning till de större anläggningarna (såsom P-hus Focus, 

Tomtegatans P-hus, etc.) behövs för besökare som exempelvis ska till Valhallabadet 

eller de närliggande träningshallarna.  

Framtid 

De förslag på tillkommande verksamhetsytor och idrottsanläggningar som diskuteras 

inom föreliggande uppdrag är inte av sådan karaktär att utökning av infrastrukturen för 

fordonstrafik bedöms vara nödvändig. Ökat resande jämfört med idag behöver tas 

omhand. Avseende trolig ökning av framtida bilburna besökare så har projektet 

identifierat Focus parkeringshus som en lämplig lokalisering för att uppföra en betydligt 

större parkeringsyta än vad som finns där idag. Projektet gör en tidig bedömning att det 

finns en möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser med ytterligare 2 000 platser till 

totalt 3000 platser. Tomten ligger infrastrukturmässigt strategiskt bra och kan avlasta 

mer centralt placerade parkeringsytor och serva såväl nuvarande som framtida 

evenemangsverksamhet. Exakt behov och kostnadsberäkningar etc. föreslås analyseras 

djupare efter att ett inriktningsbeslut fattats i frågan. Många av nuvarande 

parkeringsmöjligheter kommer att påverkas av planerade stadsutvecklingsprojekt.  

Utöver nya parkeringsplatser behöver förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik, 

gång och cykel till, från och igenom evenemangsområdet förbättras. Särskilt stor nytta 

skulle sannolikt en kapacitetsstark busslinje genom Gårda göra, men även gångvägar 

och cykelstråk behöver förbättras och förtydligas (detta gäller även tydligare uppdelning 

mellan gång- och cykeltrafik, särskilt längs Mölndalsån). Exempelvis skulle bättre 

kopplingar för både gång och cykel över Skånegatan till utredningsområdet förbättra 

förutsättningarna för att resa hållbart till och från området.  

Vissa ombyggnader av några av Skånegatans korsningspunkter kan förväntas de 

närmaste åren, särskilt vid ett eventuellt anläggande av spårvagnsspår på 

Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan. Att tunga fordon har fortsatt god 

möjlighet för vänstersväng från Skånegatan och ut från området är viktigt att bevaka. 

Den framtida utformningen av Korsvägen och den andra ombyggnadsperioden 2020-

2023 (platsen byggs om på grund av anläggandet av Västlänken) kommer göra det svårt 

att köra från utredningsområdet till E6 via Örgrytevägen, särskilt för tung trafik. Från 

E6 till utredningsområdet kommer det även efter ombyggnadstiden att vara god 

framkomlighet för biltrafik men även för tung trafik.  

Från Ullevimotet via Ullevigatan och Skånegatan är framkomligheten för både biltrafik 

och tung trafik god och den förväntas vara så även efter att Västlänken är färdigställd. 

Under ombyggnadsperioden kan trafiken på Ullevigatan vara tätare på grund av att en 

del av Örgrytemotet är rivet åren 2020-2024. Under ombyggnadsperioden kommer det 

även vara svårare att ta sig från Örgrytevägen och förbi Korsvägen. Området mellan 

utredningsområdet och E6, Gårda, kommer få ökad trafikbelastning under denna 

ombyggnadstid, vilket även kommer påverka evenemangsområdet genom ökad trafik på 

Valhallagatan och Levgrensvägen.  

För att kunna hantera mottagande av stora mängder lastbilar vid större evenemang 

behövs en eller flera klokt utformade entrépunkter till de nya arenabyggnaderna, med 

möjlighet till snabb och smidig anslutning och lossning av lastbilar, och utrymme för 

väntande lastbilar. När lossning eller lastning är utförd behöver lastbilarna smidigt 

kunna ta sig ifrån respektive arena utan att störa övriga trafikslag. En tänkbar lösning är 

att merparten av godstransporterna tas in via Ullevimotet, Ullevigatan, Skånegatan och 
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Valhallagatan, via en enkelriktad anslutningsväg norrut till Levgrensvägen och tillbaka 

ut på Skånegatan. Om merparten av godsmottagningen ska ske söder om Valhallagatan 

kan en vändmöjlighet på denna gata vara värd att utredas så att lastbilarna kan köra ut 

via Valhallagatan. Så långt som möjligt bör godsmottagning hanteras utan att lastbilar 

behöver backa, då detta är tidsödande och innebär en sämre lösning ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  

En enkelriktad ”godsgata” norrut kan samnyttjas och merparten av årets dagar utgöras 

av en extra bred gång- och cykelväg som blir särskilt viktigt när arenorna ska tömmas. 

Ju fler av tillkommande anläggningar som placeras norr om Valhallagatan desto mer 

intressesant är det att lösa godsmottagningen med en särskild godsgata mellan 

Valhallagatan och Levgrensvägen.  

Exploateringsmöjligheter i området 

De fyra förslag till placering av arenorna som projektet tagit fram ligger på de ytor som 

idag används till Scandinavium, Valhallabadet och Valhalla IP. Valhallabadet och 

Scandinavium står inför någon form av förändring och Valhalla IP bedöms vara möjlig 

att ersätta på annan plats. 

Av förslagen framgår arenornas ytmässiga fotavtryck (längd, bredd och höjd) och 

storleken på dessa. Samtidigt frigörs ytor och områden som ger möjlighet till utveckling 

av staden med nöjen, bostäder, handel, service, kontor, stråk, öppna platser, gröna 

områden och levande gatumiljöer. Området ska integreras med de kringliggande 

stadsdelarna och vara en levande och attraktiv del av staden. Ur ett 

stadsutvecklingsperspektiv ges möjlighet till lite olika viktning av innehåll på olika 

platser.   

Med arenor placerade söder om Valhallagatan dikt an Svenska Mässan är det en 

möjlighet att stora delar av området längs Mölndalsån och öster om Burgårdsparken 

utvecklas med ett stadsmässigt innehåll med bostäder, service och kontor som 

dominerande bebyggelse. Läget mellan parken och vattnet ger goda förutsättningar för 

en attraktiv utveckling av bostäder som möter bebyggelsen i Gårda. Förskolor och 

annan service kan samlokaliseras med bostäder och nyttja delar av parken som friytor. 

Stråk för gång och cykel utvecklas längs Mölndalsåns båda sidor och åkanten kan 

utvecklas till en attraktiv del av bostadsområdet.  

Hela den utbyggnadsbara ytan är ca 40 000 kvm. Projektet har i samråd med 

stadsbyggnadskontoret bedömt att ett exploateringstal på fyra kan användas för denna 

mark. Det motsvarar ca 160 000 kvm exploaterbar yta (BTA). Det är viktigt att ha i 

åtanke att denna beräkning inte tar hänsyn till de behov av logistikytor som Ullevi idag 

tar i anspråk vid riktigt stora evenemang. Sannolikt kommer denna siffra att behöva 

revideras ner för att säkerställa att Ullevi inte begränsas i sin nuvarande funktion. Det 

finns även i dagsläget en osäkerhet avseende hur nära Ullevi som det är lämpligt att 

bygga bostäder med tanke på bullerproblematik etc. Dessa frågor avser projektet att 

belysa under höstens arbete. 

Valhallagatan kan med fördel utvecklas med en stadsmässig karaktär med handel, 

caféer, restauranger och öppna platser som kan samverka med stora flöden av 

människor vid evenemang och i vardagens lugnare tempo.  

Om arenorna placeras längs Mölndalsån kan tomterna söder om Valhallagatan få en 

stadsmässig utveckling. Här bedöms inslaget av handel och andra kommersiella 

evenemangsstödjande verksamheter i större skala vara möjligt, kompletterat med kontor 

och bostäder. Valhallagatan länkar ihop Gårda med centrala staden. Burgårdsparken kan 

förlängas söderut och bli en del av den nya bebyggelsen. Hela områdets markyta söder 
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om Valhallavägen är drygt 40 000 kvm. Det är rimligt med ett högre exploateringstal 

här vilket omräknat till exploaterbar yta beräknas ge 200 000 kvm BTA.  

Beroende på hur beslut om Valhallabadets framtid tas kan delar av området utvecklas. I 

ett scenario där den ursprungliga delen av Valhallabadet sparas minskar den 

exploaterbara markytan med ca 1/3 och ska hela den nuvarande badanläggningen bestå, 

på kort eller lång sikt, minskar de 40 000 kvm med ungefär halva ytan.  

 

I båda ovanstående lägesförslag är det möjligt att pröva en inbyggnad av arenorna med 

andra verksamheter såsom kompletterande nöjesverksamhet, kontor, handel eller 

bostäder. Mer detaljerade analyser görs med fördel i nästa steg efter att inriktningsbeslut 

är fattade. 

Med en placering mitt över Valhallagatan måste troligtvis den äldsta delen av 

Burgårdens gymnasium (B-byggnaden) rivas och ersättas. Denna del omfattas av 

skyddsbestämmelsen rivningsförbud. Förskolan måste flytta och entrén till ett 

säkerhetsklassificerat skyddsobjekt som finns beläget mellan Burgårdsgymnasiet och 

förskolan berörs. Förslaget ger möjlighet till utveckling av Scandinaviumtomten med 

nöjen, handel, kontor och bostäder, ca 20 000 kvm (byggnader i tio våningar ger ca 

100 000 kvm). Valhallagatan blir överdäckad med arenan som bygger på höjden och ger 

lite av en bakgård på Valhallabadets tomt. Området längs Mölndalsån norr om arenorna 

kan byggas med bostäder och kommunal service. Ytan är ca 30 000 kvm vilket 

motsvarar 120 000 kvm BTA. 

Möjlig framtida stadsutveckling i det närliggande stadsrummet 

Kvarteren längs med Skånegatan, fyra gymnasieskolor, en kyrka och Filmstaden 

Bergakungen, är alla i bruk och behovet av utbildningslokalerna är idag stort. Skolorna 

fyller en viktig funktion och behovet av utbildningsplatserna finns idag och ett antal år 

framåt enligt lokalsekretariatets analys. Ett ingrepp kräver att funktionerna ersätts på 

annan plats. Över tid kommer dessa byggnaders tekniska standard och behov av centralt 

placerade utbildningar att förändras och man kan se dessa kvarter som potentiella ytor 

att bygga annan stad på när det är lämpligt av olika samverkande skäl. I närtid finns 

behov av nuvarande funktioner. Den tomt där Burgårdsgymnasiet är belägen är att 

betrakta som en mycket attraktiv tomt. Flera av de exploatörer som projektet fört dialog 

med har visat stort intresse för denna tomt. Tomten är på 25 000 kvm och den 

exploaterbara ytan bedöms vara 100 000 kvm BTA. Tomten lämpar sig väl för 

verksamheter som handel/nöjen, men även för bostäder och kontor etc. 

Tomten där Katrinelundsgymnasiet är belägen har en markyta på 25 000 kvm och den 

exploaterbara ytan bedöms vara 100 000 kvm BTA. Tomten lämpar sig väl för bostäder 

och kontor etc. 

Biograf Bergakungen är en annan tomt som exploatörerna visar stort intresse av att 

utveckla. Tomten är på 10 000 kvm och den exploaterbara ytan bedöms vara 40 000 

kvm BTA. Notera att tomten är upplåten via tomträtt till privat intressent. Tomten 

lämpar sig väl för bostäder och kontor etc. 

Inom evenemangsområdet ligger även Ullevi. För att kunna bedöma förutsättningar för 

arenaplacering, alternativt stadsutveckling på denna tomt krävs att en 

omlokaliseringsstudie avseende Ullevi genomförs. Studien bedöms så pass omfattande 

att den bör hanteras som ett separat uppdrag. Inom ramen för detta projekt genomförs 

därför ingen analys avseende områdets exploateringsmöjligheter. Tomten där Ullevi är 

belägen är på 70 000 kvm och den exploaterbara ytan bedöms vara 350 000 kvm BTA. 
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Exploateringsalternativ; tabell 

 

Placerings- 

alternativ 
Exploaterbar 

markyta, kvm  
Exploa-

teringstal 

BTA, kvm  Antal 

arbetspl. 
Antal 

Lgh.  

1 

 

40 000   

(Valhalla IP) 

4 160 000 1 000 1 600 

2 

 

20 000  

(Scandinavium) 

5 100 000   700 1 000 

 30 000 

(Valhalla IP) 

4 120 000   800 1 200 

3 

 

20 000  

(Scandinavium) 

5 100 000   700 1 000 

 30 000  

(Valhalla IP) 

4 120 000   800 1 200 

4 20 000  

(Scandinavium) 

5 100 000   700 1 000 

 20 000  

(Valhalla Bad) 

5 100 000   700 1 000 

     
Burgården 25 000 4 100 000   700 1 000 
Bergakungen 10 000 4   40 000   300   400 
Katrinelund 25 000 4 100 000   700 1 000 
Ullevi 70 000 5 350 000 2 400 3 500 

 
I tabellen ovan redovisas schematiskt en tidig uppskattning på möjliga exploaterbara 

ytor. BTA, kvm är den yta som teoretiskt sätt kan säljas som byggrätt. För att underlätta 

för läsaren har den totala BTA ytan omvandlats till antal bostäder/arbetsplatser som ytan 

motsvarar. Beräkningarna baseras på att 80 % av BTA ytan är bostäder och 20 % är 

arbetsplatser. Vidare uppskattas tre arbetsplatser per 100 kvm BTA och att 

snittytan/lägenhet är 80 kvm. Sifferexemplet är rent fiktivt och ska inte tolkas som en 

rekommendation. Byggnation kan lika gärna utgöras av andra typer av byggnationer 

såsom hotell, handel, restauranger etc. 

Det är viktigt att ha i åtanke att exploatering i området skapar behov av offentliga 

investeringar. Om behoven av förskoleplatser bedöms lika som stadsutvecklingen i 

Frihamnen innebär detta en halv förskoleplats per nybyggd lägenhet. Vid en 

nybyggnation om 5 000 lägenheter ger detta ett behov av 2 500 förskoleplatser som i 

sådana fall också ska rymmas i området. 

 

Placeringsförutsättningar för arenorna 

 

Inledning 

Projektet har med behovsanalyser som utgångspunkt säkerställt att fotavtryck och 

volymer som presenteras i tjänsteutlåtandet nedan tillåter arenor som klarar de krav som 

arrangörer ställer. För att utreda frågorna har projektet anlitat arkitekter och andra 

konsulter, dessa har ritat fram planritningar och schematiska sektioner för typarenor 
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som uppfyller ställda krav. Detta är första steget i processen att utveckla 

evenemangsområdet. Arenornas utformning avgörs i senare skede. Av den anledningen 

är det material som nu presenteras medvetet avskalat och uttryckslöst. Framtagna 

ritningar syftar i nuläget enbart till att uppskatta och visualisera ytmässiga volymer 

(läng, bredd och höjd) för att se hur stor plats arenorna behöver i området. I projektets 

slutleverans kommer material presenteras som tydligare illustrerar arenornas volymer i 

området i kombination med övrig stadsutveckling. 

De ytmässiga behoven består av två olika delar. Dels själva arenorna, dvs. de fysiska 

byggnaderna. Men för att de ska kunna fungera på ett bra sätt så måste logistikytor 

skapas runt arenorna för att möjliggöra smidiga logistiklösningar och besökarflöden. 

Väl fungerande logistik är helt avgörande för att arenorna snabbt ska kunna ställas om 

mellan olika typer av evenemang. 

Material från tidigare arenaförstudier har kvalitetssäkrats och återanvänts i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Arenornas funktion och storlek 

Projektet har konstaterat att marknaden idag efterfrågar något mindre arenor än vad som 

gjordes för 5-10 år sedan. Digitaliseringens intåg i nöjes/musikbranschen har medfört att 

allt fler artister är ute och turnerar oftare och längre. En bra publikupplevelse i form av 

bra sittkomfort, akustik, varierat utbud av mat och dryck etc. är därför något som 

prioriteras framför storlek. Snabb omställning mellan evenemang är även någonting 

som är avgörande för framtidens arenor. Att t.ex. kunna ställa om från ett 

idrottsevenemang på förmiddagen till en konsert på kvällen kan i framtiden vara 

avgörande för att frigöra produktionstid och därmed öka flexibiliteten för olika 

arrangörer. Snabb omställningstid möjliggör en hög beläggningsgrad vilket är en 

förutsättning för arenornas ekonomi. Arenorna ska också kunna ställas om i storlek på 

så sätt att även om det är långt ifrån slutsålt så ska publikupplevelsen vara hög.  

Med hög flexibilitet och snabb omställningstid möjliggörs att arenorna får ett större och 

mer varierat utbud, vilket kommer att locka fler besökare. 

Ersättning för Scandinavium 

Den stora arenan som ska ersätta Scandinavium bör enligt behovsanalysen vara i 

storleksordningen ca 14 000-16 000 sittande på sportevenemang och 15 000- 17 000 

besökare på konsert. Fotavtrycket för en sådan arena inklusive kringfunktioner är ca  

160 x 130 meter och 20 800 kvm. På de skisser som presenteras avseende 

Scandinaviums ersättning nedan har ytkraven i fotavtrycken delats upp i två delar. 

De mörkröda ytorna är själva arenarummet och de ytor som behövs för att producera 

själva arrangemangen. Dessa ytor är svåra att påverka, men formen kan beroende på 

utformning och innovation i designprocessen förändras i viss mån. Den geometriska 

formen kan därför såväl expandera, som försiktigt reduceras. 

De ljusa ytorna är reserverade för arenan och kan vara möjliga att till viss mån påverka. 

Ytorna behöver tas i anspråk för kringliggande funktioner såsom logistik, angöring, 

besöksflöden, utomhusmiljöer och offentliga rum etc., men kan också behövas utnyttjas 

om formen på arenan eller behoven i arenan förändras över tid. 

Ersättning för Lisebergshallen 

Arenan som ska ersätta Lisebergshallen bör enligt behovsanalysen ha en publikkapacitet 

på ca 3 000-3 500 sittande på sportevenemang och minst 5 000 på ett musikevenemang. 

Arenan ska i princip ha samma höga krav avseende publikkomfort, utbud och 

flexibilitet/omställningsbarhet som den stora arenan har. För att klara detta bedöms att 
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en ersättning för Lisebergshallen kräver ett fotavtryck på ca 100 x 75 meter och 7 500 

kvm.  

Bygga om nuvarande Scandinavium som ersättning för Lisebergshallen 

Projektet har som en separat aktivitet analyserat möjligheten till att bygga om nuvarande 

Scandinavium i syfte att den ska kunna utgöra ersättning för Lisebergshallen. 

Scandinavium är speciell och komplex i sin konstruktion där tak, fasader och gradänger 

samspelar vilket innebär att eventuella ingrepp i konstruktionen påverkar flera delar av 

arenan. För att skala ner befintliga Scandinavium till en ny Lisebergshall krävs det 

omfattande åtgärder. I tidigare arenautredningar har man undersökt möjligheten att 

bygga en ny hall inom befintliga Scandinavium. Tanken var en arena i arenan med ca 

3 500 - 4 000 sittande och att man fortsatt utnyttjade Scandinaviums kringfunktioner 

med logistik, caféer, toalettpaket etc. Förslaget kalkylerades till ca 240 Mkr i 

kostnadsläge april 2011 vilket projektet anser vara en hög kostnad för en allt annat än 

optimal lösning.  

Vidare är det komplicerat och dyrt att integrera (bygga samman) ett ombyggt 

Scandinavium med en ny stor multiarena. Byggnaderna kommer att bli mer eller mindre 

självständiga, solitära byggnader vilket medför att flexibilitet och driftsfördelar går 

förlorade. Scandinavium med sin storlek med 12 000 sittande upptar idag en stor 

geografisk yta, en minskning av arenarummet innebär att byggnadens totala yta 

(fotavtryck) kommer att förbli oförändrad trots att arenan publikmässigt blir mycket 

mindre. En nybyggd ersättning för Lisebergshallen kommer att bli betydligt mer 

yteffektiv än vad Scandinavium är idag, vilket frigör eftertraktad exploaterbar mark. 

Projektets samlade bedömning är därför att det inte är försvarbart att skala ner 

Scandinavium i syfte att ersätta Lisebergshallen. Det kommer att bli kostsamt, där 

funktionaliteten inte blir optimal och yteffektiviteten blir låg. 

Ersättning för Valhalla A sporthall 

Behovsanalysen har påvisat att det finns ett stort behov av att ersätta nuvarande Valhalla 

A sporthall med en något större hall. Valhalla sporthallar består av tre hallar varav A-

hallen har en publikkapacitet på ca 450 sittande. Denna kapacitet är för låg för att kunna 

användas för sporter såsom innebandy, handboll etc. Därför används den i dagsläget till 

stora delar som en ren träningshall. Projektet har dragit slutsatsen att Valhalla 

sporthallar bör ersättas oavsett var de nya arenorna placeras. Nuvarande hallar är 

mycket slitna och behöver rustas upp rejält om de fortsatt ska vara i produktion. Då 

nuvarande A-hall utifrån dagens behov är feldimensionerad så har projektet dragit 

slutsatsen att en ersättning för A-hallen bör uppföras i direkt anslutning till de övriga två 

arenorna. Publikkapaciteten på denna bör vara i storleksordningen 800-1 000 sittande. 

De generella kraven på publikkomfort, utbud och flexibilitet/omställningsbarhet 

förutsätts vara något lägre än på de större arenorna, men standarden bör ändå vara 

avsevärt högre än i nuvarande sporthallar. Kommersiella utrymmen med t.ex. möjlighet 

till försäljning av mat och dryck etc. bör till viss del finnas där. En sådan hall kan vid 

sidan om sportevenemang nyttjas för mindre arrangemang av olika slag, samt som biyta 

vid stora evenemang i de större arenorna. Fotavtrycket för en sådan arena har beräknats 

till ca 70 x 55 meter och 3 800 kvm. 

Svenska Mässans koppling till arenorna 

Om arenorna placeras söder om Valhallagatan finns det möjlighet att integrera arenorna 

med Svenska Mässan. Devisen ”All under one roof” har använts som arbetsnamn för det 

interna samarbetsprogram som skapats mellan Got Event AB och Svenska Mässan. 

Syftet med samarbetet har varit att dra nytta av de konkurrensfördelar som följer av ett 
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stort ”inomhuskvarter”. Konceptet används framför allt under det årligen återkommande 

evenemanget Göteborg Horse Show men har även använts under världsevenemangen 

inomhus-EM i friidrott 2013, VM i innebandy 2014 och EM i handboll 2016. Projektet 

kan konstatera att konceptet som lanserades för mer än 10 år sedan inte har fått 

genomslag. Under de senaste åren har samarbetet mellan Svenska Mässan och Got 

Event AB snarare minskat än ökat. Got Event AB nyttjar i allt mindre grad Svenska 

Mässans ytor och nya integrerade evenemang har inte presenterats.  

Ett av argumenten för konceptet ”All under one roof” är att de stora evenemangen kan 

nyttja Svenska Mässans ytor för uppvärmning, ackreditering, media etc. Det 

arenakoncept som nu föreslås i detta tjänsteutlåtande innebär att arenaoperatörens behov 

av att nyttja ytor i Svenska Mässans lokaler minskar under förutsättning att de tre 

arenorna (nytt Scandinavium, ny Lisebergshall och ersättning Valhalla A sporthall) som 

beskrivits ovan integreras med varandra. Ur en arenaoperatörs perspektiv innebär detta 

att man inte är beroende av Svenska Mässan för att genomföra framtida 

världsevenemang etc, men att konceptet ändå kan utgöra en möjlighet att förstärka 

upplevelsen i samband med evenemang och därmed utgöra en konkurrensfördel. 

En arenaplacering söder om Valhallagatan (i direkt anslutning till Svenska Mässan) kan 

dock öppna upp för andra intressanta verksamhetskoncept. Svenska Mässan har i sina 

framtidsplaner påvisat att det finns en möjlighet att öppna upp delar av de nuvarande 

mässhallarna och i dessa skapa ett nöjesutbud med restauranger, shopping etc. som blir 

tillgängligt för allmänheten. Ett sådant område kan skapa intressanta möjligheter att 

stödja arenaverksamheten och öka besökarens helhetsupplevelse. Möjligheten att 

realisera denna typ av idéer är dock helt och hållet Svenska Mässans och kan realiseras 

oberoende av arenaplacering eller av vem som blir huvudman för de nya arenorna. 

Projektet har, precis som tidigare utredningar gjort, dragit slutsatsen att det finns en 

potential i konceptet ”All under one roof” men att det ännu inte fått genomslag. En 

orsak kan vara att det är två huvudmän i form av Got Event AB och Svenska Mässan 

som på affärsmässiga grunder måste komma överens om en gemensamt utvecklad 

affärsmodell. Svenska Mässan har en mycket långsiktig planeringshorisont avseende sin 

mässverksamhet. Evenemangsverksamheten är mer kortsiktig (världsevenemangen 

undantaget) där produktioner blir tillgängliga på relativt kort varsel. I de diskussioner 

som projektet har fört med Svenska Mässan har det framkommit att de är intresserade 

av att ansvara för driften av hela kvarteret, dvs. såväl arenorna som Svenska Mässans 

nuvarande verksamhet. De menar att synergierna kommer att realiseras på en helt annan 

nivå än idag om det är en kommersiell huvudman för verksamheten och inte två som det 

är idag. 

Projektet kommer under höstens arbete att noga utvärdera hur affärsmöjligheterna kan 

komma att utvecklas om Svenska Mässan tar över ansvaret även för arenaverksamheten. 

Det finns sannolikt både risker och möjligheter med ett sådant beslut. Resonemang och 

slutsatser avseende detta kommer att presenteras i samband med projektets 

slutrapportering. 

Alternativa placeringar av arenorna 

Inledning 

Projektet har arbetat aktivt med att leta lämpliga placeringar av arenorna. Efter en 

inledande analysfas valde projektet ut fyra möjliga placeringsalternativ som analyserats 

vidare. Det är ett omfattande arbete att arbeta med fyra olika alternativ. Det är därför 

önskvärt att kommunstyrelsen fattar inriktningsbeslut på att gå vidare med max två 

placeringsalternativ som efter beslut kommer att analyseras mer ingående. Varje 

placering har sina för- och nackdelar.  
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Utvärderingskriterier 

Projektet har identifierat sammanlagt 20 utvärderingskriterier som delats in i 5 olika 

kategorier. Varje placeringsalternativ har sedan ställts mot de övriga alternativen och 

poängbedömts. Slutligen har en helhetsbedömning gjorts avseende de fem kategorierna.  

 

Följande områden har bedömts: 

A. Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential 

B. Påverkan på stadsmiljön 

C. Byggförutsättningar i området 

D. Logistikförutsättningar 

E. Omlokaliseringsbehov 

 

Utöver dessa kriterier har även en tidplan tagits fram för respektive placeringsalternativ 

som redovisas separat utan värdering. Nedan återfinns en generell beskrivning om vad 

utvärderingskriterierna grundar i för resonemang. 

 

A. Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential  

En modern arena kräver att en mängd olika funktioner samspelar. Byggs tre fristående 

arenor krävs det att samtliga tre arenor är självständiga och var och en uppfyller ställda 

krav. Inom evenemangsområdet har vi en betydligt bättre möjlighet att skapa ett 

arenakomplex där en integration mellan arenorna bildar en helhet som är starkare än tre 

fristående (solitära) arenor. Tre sammanbyggda arenor ger möjligheter att samnyttja 

flera av arenornas funktioner. Det totala fotavtrycket som de tre arenorna kräver 

minskar och en yteffektivare helhet kan formas. Exempelvis skapas möjligheter för 

gemensamma effektiva logistikytor. Kommersiella ytor med restauranger, försäljning 

etc. kan samnyttjas och placeras så att de försörjer de olika arenarummen men även vara 

öppna utåt för förbipasserande. Fler funktioner som kan samnyttjas är exempelvis 

uppvärmningsytor, mediacenter, förråd, ackreditering etc. Att bygga samman arenorna 

innebär även mindre exteriör fasadyta vilket medför en något lägre kostnad. 

Vidare finns vinster i att samordna fastighetsrelaterade driftytor. Inom arenakomplexet 

kan en gemensam nod skapas för drift. Här kan personalens omklädningsrum, 

vaktmästeri, kansli etc. placeras. Dessa ytor kan med fördel även lokaliseras till de 

fastighetstekniska utrymmena. En driftsorganisation kan skapas som servar samtliga 

arenor vilket medför en ökad flexibilitet, effektivitet och ger fördelar vid hantering av 

bemanningskrävande evenemang etc. 

Ett sammanhängande arenakomplex skapar även möjligheter till en flexiblare 

användning där arenorna kan samnyttjas vid evenemang. Det kommer finnas 

möjligheter att parallellt ha tre separata evenemang men det finns också möjligheter att 

ta emot evenemang som efterfrågar mer än ett arenarum. Dessutom ges en möjlighet att 

flytta ett evenemang mellan de olika arenarummen beroende på hur bra evenemanget 

säljer. Denna flexibilitet stärker även möjligheten för mindre aktörer inom t.ex. 

musikbranschen att successivt växa in till de större scenerna. 

I det scenario där arenorna fysiskt dras isär faller flera av de synergier som nås genom 

att arenorna placeras i varandras direkta närhet. Då finns det inte samma möjligheter till 

det flexibla användande som är önskvärt och ur ett arrangörsperspektiv är det en 

nackdel. Det är inte heller möjligt att yteffektivisera arenorna genom att samnyttja vissa 

funktioner. 

För att sammanfatta skapar tre sammanbyggda arenor ett yteffektivare arenakomplex 

med driftfördelar som möjliggör en flexiblare och mer rationell användning. 
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B. Påverkan på stadsmiljön 

Beroende på var arenorna placeras så påverkas den nuvarande bebyggelsen på olika sätt. 

Oavsett arkitektur så går det inte att bortse ifrån att arenakropparna är extremt stora 

byggnader som kommer att dominera det närliggande stadsrummet. Väl fungerande 

stråk och kopplingar till övriga staden är viktiga kvaliteter som måste säkerställas för att 

skapa en stadsdel med hög kvalitet. Vissa placeringsalternativ kan till exempel skapa 

barriäreffekter som påverkar befintlig bebyggelse i Gårda på ett negativt sätt.  

Generellt sett så tål området som helhet en hög exploateringsnivå. Men arenornas 

placering skapar även olika förutsättning för vilken typ av nybyggnation som är lämplig 

att uppföra i området. Exempelvis så är bedömningen att kommersiella ytor såsom 

storskalig handel, nöjesanläggningar etc. lämpar sig mycket väl om den placeras med en 

så naturlig anknytning till stadens övriga centrala delar som möjligt. Hela markområdet 

söder om Valhallagatan samt tomten där Burgårdsgymnasiet är beläget har en hög 

potential för denna typ av etableringar. Sannolikt så är dessa två markområden de mest 

attraktiva och kan därmed generera högst exploateringsintäkter. Markområdet norr om 

Valhallagatan bort till Ullevi utgör inte alls samma attraktiva läge för handel. Däremot 

så lämpar sig detta område väl för bostäder och kontor.  

Som framgår ovan så är bedömningen att exploateringsgraden är som högst söder om 

Valhallagatan. Kvarteret söder om Valhallagatan möter Svenska Mässans höga 

bebyggelse som därmed kan komma att bli hög och kraftfull. Det gör det även rimligt 

att exploatera hårt på Scandinaviumtomten. Burgårdstomten ansluter till, och samspelar 

med bebyggelse på västra sidan om Skånegatan och med parkrummet, och där råder en 

annan skala i stadsmönstret. Området norr om Valhallagatan måste likt Burgårdstomten 

samspela med Burgårdsparken på ett kvalitativt sätt. Därav en något lägre 

exploateringsgrad. Bebyggelse på detta markområde bör möta parkens kvaliteter på ett 

tilltalande sätt. Det finns även en stor outnyttjad potential att lyfta området genom att 

knyta ny bebyggelse till Mölndalsån som idag avgränsar nuvarande Gårda från 

evenemangsområdet. 

Generellt sett är det viktigt att bevara och utveckla de kvaliteter som grönområdet 

Burgårdsparken och Mölndalsån utgör. Närheten till grönytor och vatten skapar 

möjlighet till rekreation vilket är en viktig kvalitet i stadsrummet som måste 

säkerställas. Vissa placeringsalternativ gör mer intrång i parken vilket projektet menar 

skapar en negativ effekt för området som helhet.   

C. Byggförutsättningar i området 

Geoteknik och markförhållande 

Hela det undersökta området bedöms ur geoteknisk synpunkt vara möjligt att använda 

för nya arenor eller annan bebyggelse. Grundläggningskostnaderna ökar dock i takt med 

lermäktigheten vilket innebär att området närmast Mölndalsån bedöms ge högst 

kostnader för grundläggning och övriga markarbeten.  

 

Inom hela området består jordlagren från markytan räknat av: 

• Fyllning till ca 0-1 meter djup 

• Torrskorpelera till ca 1-1,5 meter djup 

• Lera till mellan 2 och ca 45 meter djup 

• Friktionsjord till berg 

 

Vid Burgårdsparken går berget i dagen och inom fastmarken finns i regel tunna 

jordlager på berg. Lermäktigheten ökar ju närmare Mölndalsån man kommer. 

Lermäktigheten är drygt 40 meter på flera ställen närmast Mölndalsån. Under leran 
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finns friktionsjord ovan berget. Mäktigheten på friktionsjorden kan vara mer än 10 

meter. 

Från Burgårdsparken där berget är i dagen ökar lermäktigheten mot Burgårdsgymnasiet 

och ju närmare Skånegatan man kommer. 

Vid Valhallabadet nära Mölndalsån överstiger lermäktigheten 40 meter och djupet till 

berg är i flera fall 55-60 meter. Leran i området är mycket lös och sättningskänslig. 

Vid Scandinavium går berget nästan i dagen i den södra änden. Djupen till berg ökar 

sedan till 25-30 meter norrut mot Valhallagatan. Stora sättningar har tidigare uppstått 

vid entrén men detta är nu justerat och stora mängder lättfyllning har ersatt en del av 

den lösa leran. Att ersätta lös lera med lättfyllning är en åtgärd som troligen kommer 

krävas i stora delar av det aktuella området. 

Grundläggning 

Närmast Mölndalsån krävs grundförstärkningsåtgärder om marken skall belastas. 

Grundförstärkta kajmurar och höjning av marknivå med lättfyllning kan erfordras för att 

säkerställa att inte översvämningar sker eller att erosion försämrar 

stabilitetsförhållandena. 

Arenabyggnader och övriga tyngre byggnader inom området bedöms behöva 

grundläggas med stödpålar (alt grävpålar) till berg. Pållängderna kan variera mellan      

5 och ca 60 meter. Största djupet till berg är ca 60 meter söder om Valhallabadet. 

Närmast fastmarken vid Burgårdsparken kan plintar till berg möjligen bli aktuellt.  

Totalstabiliteten mot Mölndalsån är tillfredsställande för nuvarande förhållanden men 

marginalen för ytterligare markbelastningar är liten. Alla uppfyllnader eller ökade 

markbelastningar närmast Mölndalsån måste kompenseras med lättfyllning eller annan 

grundförstärkning. Pågående sättningar inom områden med lös lera gör att 

grundförstärkning måste medräknas även vid entréer, arenatorg och liknande ytor för att 

inte riskera återkommande underhållsproblem. Även för den delen blir omfattningen 

och kostnaden högre närmare Mölndalsån.  

Källare eller parkeringsgarage kan uppföras inom området men måste utföras i 

tätbetong. Ingen sänkning av grundvattennivån får ske då det ökar risken för sättningar. 

Vid djupare schakter krävs även mer avancerade och kostsamma spontlösningar vilket 

ska tas i beaktningen när området utformas. 

För att sammanfatta är hela området möjligt att använda för nya multiarenor. Oavsett 

bebyggelse längs Mölndalsån på ytan mellan Valhallagatan och Levgrensvägen krävs 

likvärdiga mark- och grundläggningsåtgärder. Då lerdjupen växer ju närmare 

Mölndalsån man kommer ökar också svårigheterna för grundläggningen vilket innebär 

dyrare och mer omfattande åtgärder och som en följd ökar även risken för 

kostnadsökningar. 

Vibrationssäker arena 

För att åstadkomma en vibrationssäker arena för t.ex. hoppande publik måste 

grundläggning ske till berg. Detta bedöms vara möjligt inom hela området men 

kostnaderna ökar med ökande djup till fast botten. Byggnaden måste också vara styv för 

att inte riskera en resonansfrekvens i stommen som ligger i närheten av hoppfrekvensen 

för hoppande publik. 
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Komplicerade byggförhållanden 

En annan viktig aspekt som ligger till grund för projektets bedömning avseende 

byggförutsättningar för arenorna är hur trångt det är på en aktuell plats. Det förenklar 

byggprocessen (och minskar riskerna) om det inte finns kringliggande bebyggelse att ta 

hänsyn till. Att bygga så pass stora och komplexa byggnader som de båda arenorna 

utgör är en utmaning i sig. En kombination av komplicerade markförhållanden och där 

stor hänsyn behöver tas till befintlig bebyggelse och närliggande verksamhet ökar risken 

för förseningar och oförutsedda kostnadsökningar. Att till exempel bygga arenorna 

söder om Valhallagatan kräver ett ytterst noggrant planeringsarbete ihop med Svenska 

Mässan då bl.a. deras logistiklösningar och arenornas behov behöver samordnas. 

Svenska Mässan har idag servitut för en större logistikyta som är belägen på 

Wallenstamshallens tak och har utfart mot Valhallagatan. 

Byggarbeten behöver samordnas (grundläggningsarbeten, sprängning, rivning etc.) med 

Svenska Mässans verksamhet för att undvika allt för stora produktionsbortfall i deras 

verksamhet. I det fall som Valhallabadet ska bevaras och arenorna ska byggas ihop med 

Svenska Mässan så kommer byggnationen att bokstavligen ske vägg i vägg med 

Valhallabadet och förutom stora störningar genom buller etc. så kommer Valhallabadets 

tillgänglighet att minska under byggtiden. Då Valhallabadet är beläget på ett stort 

lerdjup och redan i dagsläget lider av sättningsskador så finns risk för att byggnaden kan 

komma att skadas i samband med grundarbeten för arenorna. 

Under själva byggtiden är det även viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar som 

råder för den logistik som t.ex. byggtransporter till och från området kräver. Att bygga 

arenorna norr om Valhallagatan kommer att förenkla själva genomförandet av 

byggnationen. En byggnation där minskar sannolikheten för tidsmässiga förseningar och 

att det uppstår oförutsedda kostnader.   

 

D. Logistikförutsättningar  

Tillgängligheten till och från arenorna (logistikförutsättningarna) är helt avgörande för 

arenornas möjlighet att konkurrera på marknaden. I arenornas absoluta närområde måste 

det finnas tillräckliga ytor för att lastbilar med teknisk utrustning ska kunna angöra 

arenan på ett effektivt sätt. Även tillgängligheten avseende busstransporter för publik 

etc. är en förutsättning för att arenorna ska fungera optimalt. 

Då evenemangsområdet är beläget mitt i staden så är lastbilstrafiken mer komplicerad 

än om arenorna låg långt utanför stadskärnan. Däremot så är evenemangsområdets 

centrala placering en enormt stor fördel avseende besökarlogistik. Hela 

evenemangsområdet är välförsett med goda möjligheter att ta sig dit med kollektivtrafik. 

Västlänkens station vid Korsvägen kommer att förstärka områdets möjligheter att 

transportera människor till och från området. Evenemangsområdet är även beläget nära 

E6:an och det är lätt att ta sig till området från exempelvis Landvetter flygplats. Som 

framgår i tidigare kapitel är det viktigt att det finns tillräckligt med P-platser i området. 

En stor del av besökarna kommer även i framtiden av vara bilburna och nya arenor i 

kombination med ett utvecklat utbud i övriga evenemangsområdet kommer att generera 

ett stort tillskott av besökare. Det är därför viktigt att planera parkeringsmöjligheter så 

nära de stora vägarna som möjligt för att minska letandet efter parkeringsplatser. En stor 

parkeringsyta inom området kommer även att avlasta övriga stadens behov av parkering 

vilket är positivt ur miljöhänsyn. 

För att minimera störningar för lastbilstransporter till och från arenorna så är det viktigt 

att det finns ett redundant vägsystem, dvs. det är en stor fördel om det går att komma till 

och från arenorna från två olika håll i händelse av trafikolyckor eller köer etc. En arena 
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med enbart en accesspunkt är sårbar. Även själva logistiklösningen in i arenan från det 

närliggande stadsrummet måste vara flexibel. I de fall där matning sker via ramper med 

nivåskillnad så ökar sårbarheten och ledtiderna ökar. För att arenorna ska kunna locka 

till sig stora nöjesproduktioner som förutsätter en stor mängd produktionsutrustning så 

kan 30 minuters skillnad på att lasta och lossa vara avgörande för om en arrangör väljer 

bort en viss arena eller inte. 

Vid det fall som arenan/arenorna placeras söder om Valhallagatan så är det avgörande 

att noga samplanera Svenska Mässans logistikbehov ihop med arenorna. Här spelar t.ex. 

höjdskillnader mellan arenarum och mässgolv stor roll i vilken lösning som kan 

användas. I de fall där Svenska Mässan planerar att expandera sin verksamhet genom 

nya våningsplan ovanpå befintlig mässhall så ökar det komplikationen med att 

samutnyttja logistik med arenor om dess arenarum ligger i markplan. Att lyfta 

arenarummet i höjd med Svenska Mässans våningsplan är komplicerat och ökar 

investeringskostnaden. 

E. Omlokaliseringsbehov 

Projektet har på en övergripande nivå analyserat de byggnader i området som beroende 

på arenaplacering och ambition i kommande stadsutveckling kan komma att behöva 

omlokaliseras. Kostnadsberäkningen nedan omfattar en projektkostnad (entreprenad och 

byggherrekostnad inklusive rivningskostnader). Kalkylen är baserad på ytorna i 

befintliga byggnader med motsvarande antal kvadratmeter i en nyproduktion.  

Kostnaderna är uppskattade och presenteras i intervall för att ge en indikation. 

Vad gäller Valhalla sporthallar inrymmer anläggningen idag även en hel del 

kommersiella ytor, kommunikationsvägar etc i anslutning till sporthallarna. Dessa ytor 

har inte räknats med i kostnaderna för att ersätta Valhalla sporthallar. Vidare är 

kostnaderna för de nya idrottshallarna beräknande som solitära idrottshallar. Tar man ett 

helhetsgrepp om de nya hallarna och dess kringfunktioner kommer sannolikt en 

yteffektivare lösning medföra en lägre total projektkostnad. Gällande en ersättning för 

Valhalla IP styrs utformningen och därmed även kostnaden till stor del av vilken 

ambitionsnivå som eftersträvas. I nästa fas behöver Svenska fotbollsförbundets krav 

mer ingående analyseras för att säkerställa att en eventuell ersättningsarena kommer att 

bli godkänd för spel i damallsvenskan respektive superettan för herrar. 

Om det blir aktuellt att gå vidare med omlokalisering av någon/några av de berörda 

byggnaderna måste en separat förstudie genomföras där en behovsanalys utförs i samråd 

med den eller de intressenter som berörs av omlokaliseringen. Detta för att säkerställa 

vilka funktioner som behövs i nya byggnader och inte endast ersätta befintliga volymer. 

Ett sådant underlag tas lämpligen fram i nästa skede och kommer då att generera en mer 

exakt kostnadsuppskattning. 

Det är hårt tryck på byggmarknaden idag vilket sannolikt leder till ökade kostnader och 

det finns risk för ytterligare kostnadsstegringar framöver. Även om man i tidigt skede 

kalkylerar med en osäkerhetsfaktor så bidrar en ytterligare överhettad marknad till att 

inkomna anbud inte alltid matchar kalkylen i tidigt skede. 

Kostnadsläge för redovisade investeringsnivåer är baserade på kostnadsläget för april 

2017. Inga kostnader för ev. markförvärv är medräknade. Inga verksamhetsinvesteringar 

är medräknade. Kalkylosäkerhet i tidigt skede är medräknat med 20 %. 

Valhallabadet 

Kommunstyrelsen har under hösten 2016 tagit emot den strategi för Göteborgs sim- och 

badanläggningar som Idrotts- och föreningsnämnden arbetat fram på uppdrag av 

kommunstyrelsen (diarienummer 1477/16). Badstrategin pekar bland annat på behovet 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 27(38) 

av ett nytt centralbad. I strategin finns även en kostnadsuppskattning för detta (1 000 

Mkr). Kommunstyrelsen har efter mottagandet av badstrategin lämnat ett uppdrag till 

lokalsekretariatet att utföra en lokaliseringsutredning avseende placeringsalternativ av 

nytt centralbad. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till vilken ambitionsnivå ett 

eventuellt nytt centralbad ska ha. Lokaliseringsstudien är preliminärt klar under 

september månad i år. Då det finns en pågående process och Idrotts- och 

föreningsnämnden har föreslagit en ökad ambitionsnivå jämfört med nuvarande 

Valhallabad har projektet valt att inte ta fram kalkylunderlag för nytt centralbad.  

Valhalla sporthallar 

Som framgår ovan i detta tjänsteutlåtande föreslår projektet att nuvarande Valhalla A-

sporthall ersätts med en något större hall än den som finns idag. Beroende på vilka 

funktioner som efterfrågas i en ny A-hall bedöms projektkostnaden till mellan 80 -100 

Mkr. Merkostnaden för den utökade kapaciteten beräknas till 20 Mkr då en 

ersättningshall med nuvarande kapacitet beräknas kosta mellan 60 – 80 Mkr att uppföra. 

En traditionell gymnastikhall som motsvarar nuvarande B- och C-hall bedöms kosta 

mellan 30-35 Mkr per hall beroende på grundläggning och utformning.  

Wallenstamshallen 

Mellan Valhalla sporthallar och nuvarande Scandinavium finns Wallenstamshallen som 

är en ishall för träningsbruk. Projektet kan konstatera att kommunfullmäktige beviljat 

Higab AB att på Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag uppföra två nya ishallar i 

anslutning till Frölundaborg som avser att ersätta dels Wallenstamshallen, och dels 

Slottsskogsrinken (belägen intill Frölundaborg). Utifrån gällande beslut är det projektets 

uppfattning att en ersättning av nämnda hall redan är omhändertagen och finansierad. 

Burgårdens utbildningscentrum  

Burgårdens utbildningscentrum består av A- B och C- hus om totalt ca 35 000 kvm. För 

att ersätta samtliga nuvarande lokaler bedöms projektkostnaden vara 1,1 – 1,2 miljarder 

kronor. För att enbart ersätta B-huset (den äldre delen av fastigheten som är belägen 

närmast förskolan) bedöms projektkostnaden till mellan 270 – 350 Mkr beroende på 

exakt vilka delar som berörs. 

Förskolan Valhallagatan 4 

För att ersätta befintliga lokaler, lekytor utomhus etc. i förskolan med befintlig kapacitet 

beräknas projektkostnaden bli 30 – 35 Mkr. En omlokalisering bör ske i närområdet. 

Valhalla IP 

Projektet har undersökt beläggningsgraden på nybyggda Bravida arena som är godkänd 

för allsvenskt spel såväl för damer som för herrar. Slutsatsen är att all elitverksamhet 

som idag utövas på Valhalla IP kan flyttas till Bravida arena. Eventuellt behöver i 

sådana fall en del av det breddidrottsutövande som sker där idag omlokaliseras. Idrotts- 

och föreningsförvaltningen har bedömt att uppförande av en ny konstgräsplan för 

fotbollsträning i dagsläget kostar i storleksordningen 6-10 Mkr. Vid samtal med 

representanter från Kopparbergs/Göteborg FC (damlag på elitnivå som spelar i högsta 

serien) så har de tydligt aviserat att de inte kan tänka sig att flytta sin verksamhet till 

Bravida arena. Kopparberg/Göteborg FC ser att en eventuell omlokalisering sker 

centralt i Göteborg. 

Projektkostnaden för att ersätta befintlig arena bedöms vara 130 – 160 Mkr beroende på 

ambitionsnivå. 
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Skyddsobjekt med ingång belägen mellan Burgårdens gymnasium och förskolan 

Valhallagatan 4 

Projektet har under längre tid eftersökt information avseende det skyddsobjekt som 

finns inne i berget under Burgårdsparken. Det finns en ingång till detta skyddsobjekt 

mellan Burgårdens gymnasium och förskolan. Beroende på hur skyddsobjektet är 

konstruerat och vad som finns inne i berget så kan detta ha stor betydelse för vilken 

byggnation som kan ske i området. Exempelvis så kan grundläggningsmetoder, såsom 

pålning, sprängning etc. påverkas. Eventuellt krävs åtgärder för att förstärka befintliga 

konstruktioner som kan medföra kostnadsökningar. Det är inte uteslutet att restriktioner 

avseende skyddsobjektet kan komma att påverka de potentiella byggbara ytor som finns 

presenterade ovan i detta tjänsteutlåtande. Projektet hoppas kunna bringa klarhet i denna 

fråga under höstens arbete. 

Sammanfattning: investeringsindikation avseende omlokalisering 

Område/Objekt Kostnad  Kommentar 

Valhallabadet 

 

1 000 Mkr Enligt IOFF Badstrategi  

dnr 1477/16 

Valhalla Sporthall A 

 
80-100 Mkr  

Valhalla Sporthall B 

 
30-35 Mkr  

Valhalla Sporthall C 

 
30-35 Mkr  

Wallenstamshallen 

 
Finansierad  

Burgårdens Utbildningscenter, 

Huskropp A, B och C 

1,1-1,2 Mdkr  

Burgårdens Utbildningscenter, 

endast huskropp B 

270-350 Mkr  

Förskolan, Valhallagatan 4 

 
30-35 Mkr  

Valhalla IP 0 

(130-160 Mkr) 

Ersättningsarena finns 

dock tillgänglig (Bravida 

arena) 

Ny konstgräsplan 

 
6-10 Mkr  
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Placeringsalternativ 

Nedan återges de fyra analyserade alternativen. Storleken på respektive arena är 

beskrivet under kapitel ”Placeringsförutsättningar för arenorna” ovan. Arenornas 

placering i förhållande till varandra inte är given. Under höstens arbete kommer detta att 

ingående analyseras. 

1. Söder om Valhallagatan

 
Ersättningsarenan för Scandinavium är rödfärgad, ersättningen för Lisebergshallen är gul, och 

ersättning för Valhalla A-sporthall visualiseras i grönt. 
 

Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential 

Placeringsalternativet skapar sammantaget en god möjlighet att dels integrera arenorna 

med varandra, men även skapa en integration med Svenska Mässans lokaler. De effekter 

som är möjliga att uppnå då arenorna och Svenska Mässan integreras är beskrivet ovan 

under rubriken ”Svenska Mässans koppling till arenorna”. 

 

Yteffektiviteten blir hög vilket medför att arenorna på en komprimerad yta kommer att 

kunna samutnyttjas. Ur ett verksamhetsperspektiv är denna placering intressant att gå 

vidare med. 

Påverkan på stadsmiljön 

Placeringen medför goda förutsättningar för att skapa naturliga stråk och kopplar väl 

ihop med övriga staden. Valhallagatan kan bevaras med sin nuvarande sträckning. 

Placeringen kommer inte att inkräkta på Burgårdsparken. Förutsättningarna för att 

utveckla storskalig handel är god under förutsättning av hela Burgårdsgymnasiet 

omlokaliseras. I annat fall är handelsförutsättningarna betydligt sämre för detta 

alternativ. Exploatering på markområdet norr om Valhallagatan fungerar väl. Bostäder 

och kontor som dominerande inslag är lämplig bebyggelse för detta område. Det 

innebär i praktiken att evenemangsområdet tar slut när Valhallagatan korsas. Ullevi 

kommer likt idag att uppfattas som en solitär långt ifrån det nybyggda 
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evenemangsområdet. Det är värt att notera att den exploaterbara ytan kan komma att 

reduceras beroende på de logistikbehov som Ullevi har för att säkerställa arenans 

funktionalitet. 

Byggförutsättningar för arenorna 

Byggförutsättningarna bedöms som komplicerade och kostnadsdrivande. Det är mycket 

trångt och tomten är svårtillgänglig för byggtrafik. Grundläggningsförutsättningarna är 

delvis en stor utmaning med stort lerdjup där den stora arenan placeras, men mindre 

komplicerad för den lilla arenan. Eftersom arenorna placeras i Svenska Mässans 

absoluta närhet måste en byggnation på denna tomt noggrant planeras tillsammans med 

Svenska Mässan. Störningar under byggtiden påverkar sannolikt Svenska Mässans 

ordinarie verksamhet under byggtiden. Risk för oförutsedda kostnader och förseningar 

bedöms som stor. 

Logistikförutsättningar 

Logistik (lastbilstrafik) till och från arenorna genom området är god. Det går att ta sig 

till och från arenaområdet genom två alternativa vägar. Besökarlogistiken är god. När 

Västlänkens station på Korsvägen är klar finns goda möjligheter att skapa en attraktiv 

passage genom Svenska Mässan till arenaområdet.  

Svenska Mässans möjligheter att förse sin verksamhet med godstransporter behöver 

analyseras noga innan en byggnation kan ske. Att skapa en gemensam logistiklösning 

som delas mellan Svenska Mässan och arenorna bedöms som komplicerad men lösbar. 

Det finns uppenbara risker att nivåskillnader mellan Svenska Mässans verksamhet och 

arenarummen kommer att ställa till problem.  

Tvingande omlokaliseringsbehov 

Denna placering förutsätter att Valhallabadet, Valhalla sporthallar, Wallenstamshallen 

(som ej ersätts) och Scandinavium rivs. Kostnaden för omlokaliseringen är omfattande. 

En kostnadsuppskattning avseende omlokalisering återfinns ovan. 
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2. Över Valhallagatan/

på Valhalla sporthallar

 
Ersättningsarenan för Scandinavium är rödfärgad, ersättningen för Lisebergshallen är gul, och 

ersättning för Valhalla A-sporthall visualiseras i grönt. 
 

Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential 

Placeringsalternativet är att betrakta som en kompromisslösning vars primära syfte är att 

komma så nära Svenska Mässan som möjligt med så litet omlokaliseringsbehov av 

befintliga byggnader som möjligt. Den lilla och stora arenan kan placeras dikt an 

varandra, men på grund av Valhallagatans dragning som är avgörande för kopplingen 

till Gårda så kommer den stora arenan att behöva placeras ovanför vägen i en upphöjd 

konstruktion. Den lilla arenan förutsätts av kostnadsskäl att placeras i markplan. 

Nivåskillnader uppstår då arenarummen inte kommer att ligga på samma våningsplan. 

Yteffektiviteten blir lägre då logistikförutsättningarna blir komplicerade. Höjdskillnader 

medför även att arenorna inte kan nyttja gemensamma verksamhetsinvesteringar på ett 

optimalt sätt. Arenorna kommer att placeras ca 100-120 m från Svenska Mässan. 

Integrationen blir inte naturlig då någon form av byggnad måste appliceras för att täcka 

upp tomrummet mellan anläggningarna. En sådan byggnad kan eventuellt utgöras av 

nya gymnastikhallar eller förrådsutrymmen etc. Då Svenska Mässans nuvarande 

logistiklösning är belägen på denna yta så måste en sådan byggnation noga utredas 

tillsammans med Svenska Mässan.  

Påverkan på stadsmiljön 

Placeringsalternativet kommer att få en stor negativ påverkan på stadsmiljön. Den 120-

150 meter långa tunneln som skapas under arenan kommer inte att uppfattas som 

inbjudande att nyttja som fotgängare eller cyklist. Arenans entré in mot de centrala 

stadsdelarna kommer att dominera området då få besökare kommer att passera under 

arenan. Lösningen riskerar att skapa en bakgård bakom arenan som också kommer att 

utgöra en barriär för nuvarande Gårda. Tillgängligheten till Valhallabadet minskar. 

Placeringen kommer innebära ett relativt stort ingrepp i Burgårdsparken. 
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Exploatering för kvarvarande markområdet norr om Valhallagatan är möjlig, om än med 

sämre tillgänglighet. Bostäder och kontor som dominerande inslag är lämplig 

bebyggelse. Det innebär i praktiken att evenemangsområdet tar slut när Valhallagatan 

korsas. Ullevi kommer likt idag att uppfattas som en solitär långt ifrån det nybyggda 

evenemangsområdet. Det är värt att notera att den exploaterbara ytan kan komma att 

reduceras beroende på de logistikbehov som Ullevi har för att säkerställa arenans 

funktionalitet. 

En större handelsetablering är möjlig på den tomt som nuvarande Scandinavium är 

beläget. Även etablering på Burgårdstomten är möjlig, men då syftet med 

placeringsalternativet är att minimera rivning av befintlig bebyggelse så ser inte 

projektet att detta är ett realistiskt alternativ.  

Byggförutsättningar för arenorna 

Detta förslag är byggtekniskt mycket komplicerat då den stora arenan placeras ovanför 

vägen i en upphöjd konstruktion. Trafik under arenan bidrar till ökade olyckslaster, 

risker för påkörning, farligt gods, attentat m.m. Detta kräver en noggrann riskanalys. 

För att klara alla krav på lastkapaciteter, egensvängningar, vibrationer, olyckslaster etc. 

som en upphöjd konstruktion för med sig så krävs höga balkar. På detta 

placeringsalternativ grundläggs delar av arenan med plintar direkt på berg medan delen 

mot Svenska Mässan gräver stödpålar ner till ca 40-50 meters djup. En sådan 

grundläggning kräver noggranna utredningar för att säkerställa att det inte uppstår 

ojämna sättningar på grund av av kompression i pålarna. 

Logistikförutsättningar 

Logistik (lastbilstransporter) till och från arenorna genom området är begränsad. Det går 

enbart att ta sig till och från arenaområdet via Örgrytemotet vilket gör lösningen känslig 

för trafikolyckor etc. Då arenarummet ligger upphöjt över marken krävs en ramp upp 

från markplan. Av utrymmesskäl byggs sannolikt enbart en ramp upp till arenarummet, 

vilket minskar flexibiliteten och gör den mer känslig för olyckor. Den lilla arenan som 

ligger på ett annat våningsplan måste ha en egen logistiklösning vilket stjäl yta från 

området.   

När Västlänkens station på Korsvägen är klar finns goda möjligheter att skapa en 

attraktiv passage för besökare genom Svenska Mässan till arenaområdet. 

Besökarlogistiken in i den stora arenan är inte optimal då ett upphöjt arenarum innebär 

att rulltrappor etc. krävs för att transportera besökarna från markplan till arenarummet. 

Tvingande omlokaliseringsbehov 

Denna placering förutsätter att Valhalla sporthallar, Wallenstamshallen (som ej ersätts) 

och Valhallagatans förskola rivs. Efter att stora arenan är färdigställd så gör projektet 

bedömningen att även Burgårdens B-byggnad sannolikt behöver rivas. Valhallabadet 

kan sannolikt bevaras, dock krävs att man studerar hur arenan och Valhallabadet kan 

byggas samman. I det mest extrema fallet kommer Valhallabadet sticka in i arenans 

arkitektur. Det går att lösa och kan bli intressant ur ett arkitektoniskt perspektiv. Det är 

dock komplicerat vilket ökar risken för oförutsedda kostnader och förseningar. Det finns 

en ingång in i berget mellan Valhallagatans förskola och Burgårdens B-byggnad vars 

sträckning och innehåll kommer påverkas.  

Kostnaden för omlokalisering är dock sammantaget betydligt lägre än i föregående 

alternativ. En kostnadsuppskattning avseende omlokalisering återfinns ovan. 
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3. Var sida om Valhallagatan

 
Ersättningsarenan för Scandinavium är rödfärgad, ersättningen för Lisebergshallen är gul, och 

ersättning för Valhalla A-sporthall visualiseras i grönt. 
 

Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential 

Placeringsalternativet skapar en begränsad möjlighet att integrera arenorna med 

varandra. Yteffektiviteten blir låg då arenorna är att betrakta som två solitärer med 

separata behov av logistik, entréer etc. Det blir inte heller möjligt att samnyttja förråd, 

kök, restauranger etc. Arenorna kan dock bindas samman med gångstråk ovanför 

Valhallagatan vilket innebär att besökarna kan förflytta sig torrskodda mellan de olika 

arenorna. Den stora arenan får en god integrationsmöjlighet med Svenska Mässan. De 

effekter som är möjliga att uppnå då arenorna och Svenska Mässan integreras är 

beskrivet ovan under rubriken ”Svenska Mässans koppling till arenorna”. 

Påverkan på stadsmiljön 

Placeringen medför goda förutsättningar för att skapa naturliga stråk och kopplar väl 

ihop med övriga staden. Valhallagatan kan bevaras med sin nuvarande sträckning. 

Förutsättningarna för att utveckla storskalig handel är god då den attraktiva 

Scandinaviumtomten frigörs. Även i detta alternativ är Burgårdstomten en mycket 

eftertraktad utvecklingstomt under förutsättning att Burgårdsgymnasiet omlokaliseras.  

Exploatering för kvarvarande markområde norr om Valhallagatan är möjlig med god 

tillgänglighet. Bostäder och kontor som dominerande inslag är lämplig bebyggelse. Det 

innebär i praktiken att evenemangsområdet tar slut när Valhallagatan korsas. Ullevi 

kommer likt idag att uppfattas som en solitär långt ifrån det nybyggda 

evenemangsområdet. Det är värt att notera att den exploaterbara ytan kan komma att 

reduceras beroende på de logistikbehov som Ullevi har för att säkerställa arenans 

funktionalitet. 
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Byggförutsättningar för arenorna 

Byggförutsättningarna bedöms som komplicerade och kostnadsdrivande. 

Grundläggningsförutsättningarna är en stor utmaning med stort lerdjup för båda 

arenornas placering. Tomten för den lilla arenan är dock mer åtkomlig under byggtiden 

jämfört med om båda arenorna placeras söder om Valhallagatan. 

En byggnation på denna tomt måste noggrant planeras tillsammans med Svenska 

Mässan. Risk för oförutsedda kostnader och förseningar bedöms som stor. 

Logistikförutsättningar 

Logistik till och från arenorna genom området är god. Det går att ta sig till och från 

arenaområdet genom två alternativa vägar. Svenska Mässans möjligheter att förse sin 

verksamhet med godstransporter behöver analyseras noga innan en byggnation kan ske. 

Att skapa en gemensam logistiklösning som delas mellan Svenska Mässan och den stora 

arenan bedöms som komplicerad men lösbar. Det finns uppenbara risker att 

nivåskillnader mellan Svenska Mässans verksamhet och arenarummen kommer att ställa 

till problem. Då arenorna är placerade på var sida om Valhallagatan krävs separat 

logistiklösning för de båda arenorna vilket tar en hel del extra yta i anspråk.  

Besökarlogistiken är god. När Västlänkens station på Korsvägen är klar finns goda 

möjligheter att skapa en attraktiv passage genom Svenska Mässan till arenaområdet.  

Tvingande omlokaliseringsbehov 

Denna placering förutsätter att Valhallabadet, Valhalla sporthallar, Wallenstamshallen 

(som ej ersätts), Valhallagatans förskola och Valhalla IP rivs. Kostnaden för 

omlokalisering är omfattande. En kostnadsuppskattning avseende omlokalisering 

återfinns ovan. 
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4. Norr om Valhallagatan

 
Ersättningsarenan för Scandinavium är rödfärgad, ersättningen för Lisebergshallen är gul, och 

ersättning för Valhalla A-sporthall visualiseras i grönt. 
 

Verksamhetsmässiga förutsättningar/nyttopotential 

Placeringsalternativet skapar sammantaget en god möjlighet att integrera arenorna med 

varandra. En integration med Svenska Mässans lokaler uppnås ej.  

De effekter som är möjliga att uppnå då arenorna och Svenska Mässan integreras är 

beskrivet ovan under rubriken ”Svenska Mässans koppling till arenorna”.  

Det arenakoncept som föreslås i detta tjänsteutlåtande innebär att arenaoperatörens 

behov av att nyttja ytor i Mässans lokaler minskar under förutsättning att de föreslagna 

tre arenorna integreras med varandra. Behov av ytor för ackreditering, uppvärmning, 

media kan omhändertas av den sammantagna ytan som dessa arenor utgör. Boende på 

Gothia Towers förutsätts kunna ta sig torrskodda till arenorna genom att 

verksamheterna byggs samman med väderskydd av något slag. Projektet kan i dagsläget 

inte se att verksamhetsförutsättningarna för arenorna skulle bli sämre för detta 

placeringsalternativ än om båda arenorna placeras söder om Valhallagatan. Detta 

kommer dock att analyseras i detalj under höstens arbete. Flera av de externa operatörer 

som projektet varit i kontakt med menar att områdets förutsättning förbättras om de nya 

arenorna separeras från Svenska Mässan. 

Yteffektiviteten blir hög vilket medför att arenorna på en komprimerad yta kommer att 

kunna samutnyttjas. Ur ett verksamhetsperspektiv är denna placering intressant att gå 

vidare med. 

Påverkan på stadsmiljön 

Placeringen medför goda förutsättningar för att skapa naturliga stråk och kopplar väl 

ihop med övriga staden. Valhallagatan kan bevaras med sin nuvarande sträckning.  
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Under förutsättning att marken söder om Valhallagatan frigörs för exploatering utgör 

placeringsalternativet den största exploateringsmöjligheten av de fyra analyserade 

alternativen. Hela det geografiska området söder om Valhallagatan lämpar sig väl för 

exploatering med ett innehåll av mer evenemangsstödjande karaktär kompletterat med 

bostäder och kontor. Förutsättningarna för att utveckla storskalig handel är god 

oberoende av om Burgårdsgymnasiet omlokaliseras eller inte. Det finns även en 

möjlighet att bevara hela eller delar av Valhallabadet. 

Beroende på var arenorna placeras relativt Ullevi blir kvarvarande markområde norr om 

Valhallagatan mycket begränsad för exploatering. Den exploaterbara ytan kan komma 

att reduceras beroende på de logistikbehov som Ullevi har för att säkerställa arenans 

funktionalitet. Det finns dock goda förutsättningar att de nya arenorna kan samutnyttja 

logistikytor med Ullevi i detta placeringsalternativ då Ullevi integreras med övriga 

arenor. Olika nöjes- och rekreationsmöjligheter kan då knyta samman området så att det 

utvecklas till att bli ett homogent sammanhängande område. 

För att arenorna ska smälta in i området och inte helt ta över helhetsintrycket från den 

relativt låga bebyggelsen i Gårda ställs högre krav på en inkluderande arkitektur. 

Projektet bedömer att det finns en förutsättning att placera arenorna relativt nära 

Burgårdsparken och låta dem integreras med grönområdet på ett attraktivt sätt.    

Byggförutsättningar för arenorna 

Grundläggningsförutsättningarna är relativt komplicerade med stort lerdjup nära 

Mölndalsån. Burgårdsparken är belägen på berg. Arenorna bör placeras så nära parken 

som möjligt utan att inkräkta på dess kvaliteter. I övrigt är det en okomplicerad 

geografisk yta att bygga på. Det är gott om plats för byggtrafik att komma till och från 

platsen. Då arenorna inte integreras med Svenska Mässan behöver ingen hänsyn tas till 

Svenska Mässans nuvarande och kommande logistikbehov. Risk för oförutsedda 

kostnader och förseningar till följd av arenornas placering bedöms som liten. 

Logistikförutsättningar 

Logistik (lastbilstransporter) till och från arenorna genom området är god. Det går att ta 

sig till och från arenaområdet genom två alternativa vägar. Ingen hänsyn behöver tas till 

Svenska Mässans framtida behov. Det finns goda möjligheter till samordnad logistik 

med Ullevi. Inga komplicerande höjdskillnader föreligger mellan arenorna. 

Besökarlogistiken är god. När Västlänkens station på Korsvägen är klar finns goda 

möjligheter att skapa en attraktiv passage genom Svenska Mässan. Väderskydd bör 

uppföras för att besökare ska kunna transportera sig torrskodda från stationen till 

arenorna. 

Tvingande omlokaliseringsbehov 

Denna placering förutsätter att Valhallagatans förskola och Valhalla IP rivs. Kostnaden 

för omlokalisering är i sammanhanget mycket låg. En kostnadsuppskattning avseende 

omlokalisering återfinns ovan. 
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Sammanfattande slutsats placeringsalternativ 

Bilden nedan syftar till att ge en överblick över de resonemang som förts i detta kapitel. 

Grön färg signalerar låga risker och goda förutsättningar.  

Gul färg signalerar att det finns komplikationer som måste hanteras vilket ökar risken 

vid genomförande. 

Röd färg signalerar att det finns stora utmaningar med placeringsförslaget som måste 

analyseras på djupet. Risknivån är därför hög i detta skede avseende oförutsedda 

kostnader och tidsmässiga förseningar. 

 

 
Alternativ 1 
Söder om 

Valhallagatan 

Alternativ 2 
På 

Valhallagatan 

 

Alternativ 3 
Var sida om 

Valhallagatan 

Alternativ 4 
Norr om 

Valhallagatan 

A. Verksamhetsmässiga 

förutsättningar/nyttopotential 

    

B. Påverkan på Stadsmiljö - 

utifrån arenaplacering 

    

C. Byggförutsättningar – arena     

D. Logistik/Transporter     

E. Omlokalisering     

 

Genomförandetid 

Projektet har gjort en bedömning avseende hur lång genomförandetiden kan komma att 

bli för de olika placeringsförslagen. Tidsuppskattningen baseras på att projektstart sker 

2020 och att nuvarande ledtider för planprocess gäller. Arbetet med att ta fram 

detaljplan/detaljplaner för området bedöms som omfattande. Projektet har även utgått 

ifrån att rivning av Valhallabadet inte kan ske innan ett nytt centralbad är invigt på 

annan central plats i staden. Vidare är det inte heller aktuellt att riva nuvarande 

Scandinavium innan den stora ersättningsarenan för Scandinavium är invigd. De 

tidsspann som anges indikerar på osäkerhet i ledtider för överklaganden, förseningar 

pga. oförutsedda händelser etc. 

Alternativ1, placering söder om Valhallavägen dikt an Svenska Mässan, ger den klart 

längsta genomförandetiden. Ersättning för Scandinavium förutsätter ett nytt invigt 

centralbad och ersättning för Lisebergshallen kan påbörjas först då 

Scandinaviumtomten blir tillgänglig.  

Alternativ 2 och 4, placering på Valhallagatan och norr om Valhallagatan, har klart 

kortast genomförandetid. Som förutsättning för detta antagande ligger att nuvarande 

verksamhet på Valhalla IP kan omlokaliseras till existerande anläggningar, alternativt 

att en ersättningsanläggning beviljas tillfälligt bygglov och kan omlokaliseras relativt 

omgående.   

Alternativ 3, placering på var sida Valhallagatan, möjliggör en snabb byggnation av 

ersättning för Lisebergshallen. Den stora arenan kan inte uppföras innan ett nytt 

centralbad är invigt. 
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Ungefärligt invignings år av respektive arena 

Alternativ 1 
Söder om 

Valhallagatan 

Alternativ 2 
Mitt på 

Valhallagatan 

Alternativ 3 
Var sida om 

Valhallagatan 

Alternativ 4 
Norr om 

Valhallagatan 

 Stor arena 
(ersättning Scandinavium) 
 

Liten arena  
(ersättning Lisebergshallen) 
 

År 2029-2032 

 

 

År 2031-2034 

År 2026-2029 

 

 

År 2025-2028 

År 2029-2032 

 

 

År 2025-2028 

År 2026-2029 

 

 

År 2025-2028 

Tabellen ovan baseras på år 2020 som startår för programarbetet m.m. givet att inriktningsbeslut fattas 

senast januari/februari 2018. 

 

Inriktningsbeslut 

Projektets bedömning är att placeringsalternativen 1 och 4, dvs. placering söder om 

Valhallagatan respektive placering norr om Valhallagatan, är intressanta att titta vidare 

på under höstens arbete. Dessa två placeringsalternativ har den största 

verksamhetspotentialen när arenorna väl är på plats. Projektet bedömer vidare att 

placeringsalternativ 2 och 3 inte har samma förutsättningar att skapa verksamhetsnytta i 

framtiden. Projektet söker därför inriktningsbeslut på att enbart gå vidare med de två 

förordade placeringsalternativen. 

I kapitlet ”Exploateringsmöjligheter i området” ovan i detta tjänsteutlåtande presenteras 

olika tomter som byggintressenterna fört exploateringsdiskussioner kring. Projektet har 

gjort bedömningen att det skulle kunna vara intressant att över tid exploatera med annan 

bebyggelse än vad som finns där idag. Ett ingrepp kräver att funktionerna ersätts på 

annan plats. I närtid finns behov av nuvarande funktioner.  

Projektet söker därför vägledning av kommunstyrelsen avseende på vilket sätt som 

dessa tomter kan fortsätta att ingå som en exploateringsmöjlighet under höstens 

diskussioner. Utgångspunkten här är att dessa tomters respektive exploateringsintäkter 

skapar utrymme för att finansiera omlokalisering av befintlig verksamhet till annan plats 

eller att en nytta/kvalitet för staden kan påvisas vilket skulle göra det intressant för 

staden att överväga en delfinansiering av en eventuell omlokalisering.  

Samtliga av de byggintressenter som projektet träffat uttrycker behov av att staden 

måste lämna vägledning avseende vilken markyta som är disponibel för exploatering 

och var arenorna kan vara aktuella att placera. Detta för att de ska kunna 

utveckla/precisera sina förslag i de samtal som kommer att pågå mellan 

byggintressenterna och projektet under hösten. 
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Uppdraget 

I denna bilaga sammanfattas en internationell oberoende konsults analyser och rapport till 

projektet. I slutrapporten återfinns konsultbolagets slutsatser. 

 

Efter upphandling tilldelades Londonbaserade firman LDP, Leisure Development Partners 

uppdraget. LDP som är specialiserade på just denna typ av uppdrag har 30 års erfarenhet på 

den internationella marknaden. Uppdraget omfattade att studera marknaden och dess potential 

för ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen och därtill kompletterings-

verksamheter såsom hotell, möten/kongresser/mässor (MICE). Uppdraget har även omfattat 

att, utifrån rådande trender i omvärlden, bedöma Göteborgsmarknaden för upplevelsebaserad 

handels- och restaurangområde kopplat till arenorna. Uppdraget genomfördes juni-augusti 

2017 och redovisades i en 160-sidor lång rapport på engelska där denna bilaga utgör en 

svensk sammanfattning. Diagram och bilder häri är från rapporten och är på engelska. Pga. 

formateringar är bilderna ibland svårlästa och projektet hänvisar till den engelska rapporten 

som finns på Stadsledningskontoret.  

Uppdraget innebar dessutom att göra en bedömning av destinationsattraktiviteten som 

utredningsområdet utgör för arenaorienterade evenemang samt att ge rekommendationer. I 

LDP:s uppdrag ingick inte att titta på förutsättningar för att etablera storskalig handel i 

Göteborg överlag. Uppdraget har genomförts som en fristående aktivitet. LDP har genomfört 

ett 15-tal personliga intervjuer med näringslivet i Göteborg. De har i sitt ordinarie 

analysarbete, utöver egna benchmarkdata, även tillgång till nationella och europeiska 

branschdatabaser för statistikinhämtning, verifiering och benchmarking.  

LDP påpekar att underlaget till analysen avseende evenemangsdagar per typ av evenemang 

för individuella arenor kommer från olika källor och att en mindre felmarginal därför kan 

finnas. Detta påverkar dock inte den övergripande analysen LDP gör för Göteborg.  

 

LDP:s slutsatser 

LDP konstaterar att evenemangsområdet är ”beläget i hjärtat av Göteborg” och ligger 

strategiskt väl lokaliserat inom en kommersiell korridor som inkluderar nöjesparken Liseberg 

söder, Svenska Mässan i mitten och Ullevi i norr”. Ur ett destinationsperspektiv tycker LDP 

att evenemangsområdet har exemplariska kvaliteter för fortsatt utveckling särskilt när 

utvecklingen består av två nya, toppmoderna, flexibla arenor med omkringliggande 

kompletterande evenemangsstödjande verksamheter.   

LDP konstaterar att i jämförelse med liknande utvecklingsprojekt i omvärlden så har 

evenemangsområdet redan upparbetade tilldragande besöksmål som lockar besökare från 

lokala, nationella och även internationella marknader. LDP tycker även att området rent 

geografiskt har en unik placering i staden med motiveringen att det är lätt att nå den med 

kollektivtrafik, bil, tåg och flyg samt att det redan är bestyckat med en mängd faciliteter som 

besökare eftertraktar såsom hotell, restauranger, mötes- och konferensmöjligheter, arenor, 

sport- och rekreationsmöjligheter osv. Bedömningen är att vidareutveckling av nöjesutbudet i 

området kommer att kunna attrahera besökare från besökare från både företags- och 

fritidssegmentet (lokalt och tillresta) och sannolikheten att ett vidareutvecklat 

evenemangsområde kommer att kunna etablera sig väl på den konkurrensutsatta marknaden.    

LDP noterar också att Sverige är en av Europas starkaste ekonomier, den största marknaden 

bland de nordiska länderna samt har en välutbildad befolkning med hög konsumtionskraft. 

Handelns försäljningsvolymer har stadigt ökat de senaste 20 åren, Västsverige är en av de 

snabbast växande regionerna i Skandinavien och för LDP framstår Göteborg som centrum för 
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denna tillväxt. Enligt vad Business Region Göteborg (BRG) uppger till LDP så är stor-

Göteborgs prognoser och expansionsplaner de kommande 20 åren bl. a. av att befolkningen 

ökar med ca 240 000 personer, ca 105 000 nya bostäder, ca 110 000 nya jobb och till 2035 

investeringar på över € 100 miljarder.  

LDP konstaterar att det finns ett behov av att ersätta Scandinavium eftersom byggnaden är 

ålderstigen och har tappat attraktivitet på marknaden. Arenan har svårt att stå sig i 

konkurrensen mot nyare arenor och tappar bokningar och därmed också intäkter. LDP 

konstaterar att Scandinavium presterar bra på segmentet sportevenemang där Frölunda 

Hockey driver upp antalet bokade dagar medan musik/konsertbokningarna är lägre i 

jämförelse med de regionala konkurrenterna. Detta bekräftar också den minskade 

attraktiviteten som nuvarande arena har för såväl arrangörer som artister. LDP 

rekommenderar att den starka sportkopplingen behålls även i den nya arenan och uppger att 

det finns marknadspotential att utöka antalet evenemang inom segmentet 

musik/konsertbokningar under vissa perioder på året.  

LDP har analyserat marknadsförutsättningarna för en ny multiarena i Göteborg. Analysen 

pekar på att en ny, flexibel och modern multiarena (ersättningsarena för Scandinavium) med 

maxkapacitet för 13 500 (sittande) 16 000 personer (konsert) ökar möjligheterna för arenan att 

attrahera fler konserter. Ytterligare en ny, mindre, flexibel och modern mindre arena 

(nuvarande Lisebergshallen) med maxkapacitet på mellan 3 000 - 4 500 personer (konsert) 

skulle komplettera den nya stora arenan väl.  

LDP rekommenderar inte att den nya arenan byggs upp på samma plats som Scandinavium 

står på nu då detta skulle innebära att Göteborg står utan arena under projekterings- och 

byggperioden vilket skulle skada nuvarande evenemangsmarknad på både kort och 

mellanlång sikt. De rekommenderar i stället att den byggs på annan plats inom 

evenemangsområdet. De rekommenderar att när sedan Scandinavium rivits så kan marken 

utnyttjas till exploatering för hotell, bostäder eller annan kommersiell verksamhet som gagnar 

området och staden i stort. 

LDP anger att om stadens ambition är att kunna ta emot en mängd olika typer av evenemang 

så kommer de två föreslagna nya arenorna kunna bidra till att lyfta Göteborg ytterligare på 

den skandinaviska, europeiska och även världsrankingen inom ett antal evenemangsområden. 

Dessa omfattar t. ex. evenemang såsom diverse nationella och internationella 

sportarrangemang, "World Tour" -datum för ledande rock-, pop- och andra musikartister. 

Olika typer av scenshower och musikaler samt turnerande balettföreställningar, operor, 

teateruppsättningar osv. För att kunna leva upp till denna ambition rekommenderar LDP att en 

av de större etablerade musik- och evenemangspromotorerna på världsmarknaden idag 

involveras för driften av den stora arenan (nya Scandinavium). Den mindre arenan (ersättning 

för Lisebergshallen) föreslås kunna användas till mer lokala evenemang, mindre akter (som 

inte fyller den stora arenan) och olika typer av sportaktiviteter. LDP uppger att den mindre 

arenan skulle kunna driftas vidare i kommunal regi1, såsom sker idag, om staden så önskar 

och om huvudmålgruppen är breddidrott.  

LDP konstaterar att MICE-verksamheterna (Meetings, Incentive, Conference, Event) idag är 

värdefulla för stadens kommersiella och ekonomiska välmående. Stadens samtliga hotell, 

Svenska Mässan (en av Europas största helintegrerade MICE-operatörer) och Göteborg & Co 

i egenskap av promotor och möjliggörare för stadens mötes- och eventsektor är härvid 

                                                 
1 Rekommendationen baseras på att arenorna byggs som solitära byggnader och att de är separerade ifrån     

varandra i stadsrummet. 
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betydande aktörer. LDP anger att pga. närheten till Svenska Mässans verksamhet så bör 

staden beakta att oavsett var i evenemangsområdet den nya stora arenan placeras så bör den 

utformas som multifunktionell och flexibel samt kunna inrymma de största typer av 

plenarsessioner som är förknippade med större kongresser dvs. upp till 10 000 delegater. 

Detta tillsammans med Svenska Mässans mässlokaler skulle göra det möjligt för Göteborg att 

bli eftertraktad även för de största kongressbokningarna.  

Generellt anser Göteborgs hotellnäring att MICE-verksamhet är en betydelsefull komponent i 

sin marknadsmix och ser att mässorna på Svenska Mässan ökar den egna bokningsgraden. 

Uppskattningsvis hälften av hotellbokningarna utgörs av affärsresenärer och LDP påpekar att 

mäss- och konferensdeltagare stannar ungefär dubbelt så många dagar som vanliga 

affärsresenärer vilket gör dem affärsmässigt värdefulla för beläggningen under veckorna 

precis som hög andel fritidsresenärer är viktiga för hotellens beläggningar på helger.  

LDP bedömer att det finns potential för två hotellfastigheter om sammanlagt 450 rum i 

området och de kan med fördel planeras in i området tidigt för att därmed komplettera 

områdets totala erbjudande till både besökare och evenemangsområdet i stort.  

LDP har studerat olika marknadsunderlag och typer av evenemangsstödjande verksamheter 

som syftar till att skapa liv och rörelse i området under större delen av dygnet. Sammansatta 

områden i städer med inslag av handel, restauranger och nöje är en kommersiell trend runt om 

i världen, både omkring arenor men också i anslutning till bl. a. nöjesparker och 

shoppingcenters. Trenden har samlingsnamnet RD&E (Retail, Dining & Entertainment). LDP 

beskriver att flera faktorer spelar in om Göteborg ska kunna etablera sig som ”den mest 

eftertraktade destinationsmarknaden” och en avgörande faktor är vilken typ av 

stadsutveckling som uppförs i evenemangsområdet vid sidan om arenorna. Bedömningen är 

att det finns ett marknadsmässigt utrymme för en kommersiell utveckling av området runt om 

arenorna vilket också skulle skapa ett mer cirkulärt flöde från centrum. Ett sådant flöde kan 

sträcka sig upp mot Avenyn, över till Liseberg (också via Västlänken), ner till Vallhallagatan 

och den föreslagna arenaplatsen och tillbaka till stadens centrum. Mot bakgrund av att det i 

Göteborgsområdet regnar i snitt 165 dagar per år rekommenderas också att en ev. ny 

”underhållningszon” (RD&E) utvecklas som ett inomhusområde. LDP rekommenderar att det 

konceptuellt utvecklas med hög kvalitet och att inspiration hämtas från platser som Disney 

Springs, Universal City Walk och Disney Village i Paris. Dessa RD&E områden uppvisar 

goda synergieffekter mellan t.ex. evenemang, mat och hotell.  

LDP rekommenderar också att staden antar en långsiktig syn vid en RD&E 

områdesutveckling och att man ser på området som en förutsättning för fortsatt framtida 

destinationsutveckling. Om staden väljer att gå i denna utvecklingsinriktning så bör området 

inte understiga 10 000 kvm lokalyta där större delen av ytan avsätts till mat- och dryck-

verksamheter av olika slag och att resten av ytan avsätts till underhållningsorienterad handel. 

LDP poängterar att området, vid denna typ av utveckling, behöver särskilja sig på marknaden 

på något sätt och ger förslag på att en handfull attraktioner som inte konkurrerar med 

befintligt utbud (dock inte färre än två) tillförs inom RD&E-området alternativt placeras ihop 

i en egen del av zonen.  

För att skapa dynamik och attrahera många olika typer av lokala målgrupper ligger 

framgången i att skapa dynamiska kontraster där verksamheterna skapar synergier sig 

emellan. Därför föreslås att RD&E-området komponeras med så kallad ”mjuk 

programmering” såsom kultur- och ”pop-up”-aktiviteter, gatuteatrar och uppträdanden osv. 

Med detta föreslagna koncept kan en helhet skapas i området och för besökaren skapas en 

känsla av destination.  
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LDP påpekar att den mest väsentliga framgångsfaktorn ligger i att strategisk styrning och 

ledning appliceras för området som en helhet, både i planerings- som i genomförandestadiet 

liksom givetvis i den fortsatta förvaltnings- och driftsfasen.  

Tillgänglig marknad och platsanalys  

Metod 
LDP mäter tillgänglig marknad mot körsträcka till evenemangsområdet mätt i tid. Följande 

definitioner och antaganden ligger till grund för deras analyser och benchmark: 

• Lokalmarknaden är lokala invånare inom 120 min. körväg. 

• Nationella turister kör mer än 120 min. (inom Sverige) till evenemangsområdet och 

antas därför övernatta.  

• Internationella turister definieras som tillresande från länder utanför Sverige. 

• Övervägande del av evenemangsbesökare kommer från den lokala marknaden. Här har 

dock hänsyn tagits till att Göteborg i jämförelserna har en högre andel nationell turism 

pga. Lisebergs attraktivitet som resmål. 

• Arenor i Oslo, Köpenhamn, Malmö, Stockholm, Helsingfors har identifierats som 

relevanta och jämförbara för denna analys. 

• Marknadssegmentering för benchmarking mot arenor i Europa sker genom 

standarbegreppen (körväg till arena): 

Lokalmarknad: 

- Primär lokalmarknad (boende 0–60 min.) 

- Sekundär lokalmarknad (boende 60–120 min.) 

Turistmarknad: 

- Nationell turism (kör mer än 120 min. och övernattar inom 0–60 min.) 

- Internationell turism (internationella tillresta och övernattar inom 0–60 min.) 

• Turister viktas så att andelen som övernattar i stor-Göteborg och i Göteborgsregionen 

endast omfattar övernattande turister inom 60 min. körsträcka från 

evenemangsområdet. 

Upplevelsebaserat nöjesutbud generellt drar mest besökare från körsträckan inom 60 min. 

oavsett placering så drar generellt. För att bedöma marknadspotential, marknadsstorlek och 

benchmarking har invånarantalet delats upp i fyra segment baserad på körtid: 

 

- 0–15 min.  

- 15–30 min.  

- 30–60 min.  

- 60–120 min.  

Klimat 
Generellt konstaterar LDP att svenskar uppskattar utomhusaktiviteter särskild under 

sommarmånaderna då väderförhållandena är mer tillåtande. Dock regnar det i Göteborg i snitt 

163 dagar per år.  

Lokal marknadsstorlek 2017, 2020 och 2023 
Den primära lokalmarknaden (60 min. körsträcka) uppskattas år 2017 till 2,091 miljoner 

invånare. Tillväxten uppskattas till ca 1,5 % per år vilket 2023 skulle ge en lokalmarknad på 

ca 2,159 miljoner invånare.  

Diagrammet till vänster nedan illustrerar för 2015 åldersmässig procentuell fördelning per 

marknadssegment (körsträcka). Diagrammet till höger illustrerar köpkraft i kronor per 
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invånare (blå stapel) och köpkraft totalt sett (röd linje) sett mot marknadssegment 

(körsträcka):  

 

För att uppskatta storleken på tillgänglig turistmarknad och för att undvika dubbelräkning har 

LDP i sina analyser räknat fram den kvalificerade turistmarknaden. Detta görs genom att från 

hela turistmarknaden schablonmässigt rensa bort övernattningar som sker hos vänner och 

bekanta. Lite mer detaljerat beskrivet så beräknas kvalificeringen så att lokalt boende inom 

120 min. exkluderas från den tillgängliga marknaden ca 20 % av den lokala turistmarknaden 

samt att andelen totala övernattningar enligt statistik från nationella turistundersökningar 

omvandlas till antal ”turistankomster”. Därefter rensas övernattningar hos släkt och vänner 

bort ca 30 % för nationella turister enligt Gbg & Co. LDP utgår ifrån att de flesta 

internationella turister bor på hotell.   

Detta ger 2017 en uppskattad tillgänglig kvalificerad nationell turistmarknad på 3,7 miljoner 

personer och en internationell turistmarknad på 1,2 miljoner personer. Den årliga 

tillväxttakten är 2 % för nationell turism och 2,5 % för internationell turism sett utifrån 

historisk tillväxt. Sammantaget uppskattas den totala tillgängliga turistmarknaden 2023 till 5,6 

miljoner personer sett mot en blandad tillväxt om 2,13 % (snitt). Se tabell nedan: 

 

LDP har undersökt säsongsvariation över året. LDP konstaterar att för studiens syfte så är det 

mest relevant att fokusera på primärmarknaden 0–60 min. och noterar att Göteborg har 

särskilt hög andel turistankomster i juli månad men anger samtidigt att Göteborg är något 

mindre säsongsbetonad totalt sett än vad omgivande regioner och Sverige generellt är. LDP 

uppskattar att detta förmodligen återspeglar det faktum att Göteborg är föremål för ”city 

break” resande dvs. helg- och långhelgsresande vilka vanligtvis är mindre säsongsbetonade 

och sker i stort sett över hela året. Diagrammet nedan visar i vilken månad på året turister 

ankommer till Göteborg. 
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Den blå linjen i diagrammet ovan visar i vilken månad på året som internationella 

turistankomster sker och den röda visar motsvarande data för nationella turistankomster. 

Diagrammet illustrerar att säsongsbetoningen mellan inhemsk och internationell turism inte 

varierar mycket utan de följer varandras mönster ganska precist. För både inhemska och 

internationella turister är juli månad den helt klart mest ankomsttäta månaden. I genomsnitt 

stannar internationella turister 2,2 nätter och inhemska turister 2,0 nätter vilket illustreras i 

följande diagram: 

 

 
 

LDP konstaterar att tillresandemarknaden till stor-Göteborg består till 34 % av fritidsresenärer 

och till 50 % av affärsresenärer. Den senare gruppen ska ses som en ganska stor andel och 

LDP utgår ifrån att denna grupp besökare är mindre benägen att besöka nuvarande 

evenemangsområde och dess utbud/arenor. Av hela besöksantalet till stor-Göteborg utgör 

nationell turism 75 % och 25 % av internationellt tillresta. De internationella ankomsterna 

utmärker Norge som den största besökargruppen följt av besökare från bl. a. Tyskland, 

Storbritannien och Danmark, se diagram på nästa sida. 
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Stadsutveckling och trender avseende destinationer  

LDP betonar vikten av att skapa något unikt för staden och som också ingår i ett sammanhang 

med de tilltänkta nya arenorna. LDP beskriver rådande världstrender för områden runt arenor 

och dessa kombinerar ihop olika evenemangsstödjande verksamheter till en marknadsmix av 

komponenter såsom fritidsaktiviteter, handel, matupplevelser och hotell. Just det att man 

kombinerar olika besöksmål ger maximal nytta genom att olika ”dragarverksamheter” eller så 

kallade ”skapare av besöksflöden” säkerställer att många olika målgrupper lockas att besöka 

området dag som kväll. Denna typ av områdesprogrammering kallas för ”mixed-use” och 

typen av områdeskomponenter beskrivna ovan ska ses som generella och utgör komponenter/ 

byggstenarna för alla typer av underhållningsdestinationer oavsett var i världen de utvecklas. 

Varje projektering kombinerar ihop byggstenarna på det sätt som bäst stödjer det önskade 

ändamålet och syftet. När ett ”mixed-use”-område kombinerar just komponenterna handel, 

matupplevelser, kvällsunderhållning, uppträdanden, kulturupplevelser och attraktioner kallas 

det för en ”RD&E-zone” (Retail Dining & Entertainment). 

Det är viktigt att lärdomar dras från liknande genomförda projekt varför LDP granskat några 

olika utvecklingstrender kopplat till ”mixed-use” områden. Ett RDE&E-område kommer att 

attrahera besöksgrupper på olika sätt. För några grupper kommer den att fungera som en 

destination i sig själv medan för andra så kommer den att vara föremål för besök under en del 

av en dag eller under en helg alternativt under en semester när man ändå är på besök i staden. 

Och för många andra blir den plats för upprepade och regelbundna besök flera gånger i 
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veckan. Lyckade ”mixed-use” områden skapar synergierna mellan de olika byggstenarna och 

LDP poängterar vikten av att byggstenarna/komponenterna har olika och tydliga uppgifter där 

några kommer att syfta till att attrahera och dra dit besökare, andra kommer att ge 

kommersiell avkastning och andra kommer att vara av profil/image karaktär (ge 

identitetsfördelar) för området, alternativt att skapa goodwill tillsammans med den offentliga 

sektorn.  

LDP poängterar starkt att det är just balansen mellan byggstenarna/komponenterna som ger 

övergripande framgång för hela området. De påpekar att man ska vara medveten om de 

byggstenar/komponenter som ger störst kommersiell vinst inte alltid är de som bäst driver 

destinationsbesökare eller som bara för att de finns i området medför att en besöksdestination 

skapas. LDP trycker starkt på att det är absolut nödvändigt att man vid utveckling av ett s.k. 

”mixed-use”/RD&E-område ser utvecklingen av området som en helhet. I synnerhet när den 

är i större skala.  

När det gäller markanvändning för LDP ett vidare resonemang om att man måste ha hög 

medvetenhet om att vissa typer av besöks-, turist- och underhållningsverksamheter har stark 

inverkan på kommuner, stater/länder och exploatörer. Samtidigt vara varse att några kan vara 

utmanande när det gäller att ge avkastning på investeringar. I jämförelse med 

bostadsfastigheter och olika former av kommersiell egendom ger vissa verksamheter relativt 

blygsamma avkastningar och kräver korssubventionering från andra användningsområden, 

stödbidrag eller annan form av subventionering. Man ska också vara varse att vid skapande av 

destinationer så ser exploatörer/investerare att det starkaste nyttjandet av markegendomar är 

just för besöks/turistattraktioner. Diagrammet nedan illustrerar detta visuellt, med ”dragkraft” 

på X-axeln och ”avkastning” på Y-axeln.  

 

 

Diagrammet ovan bygger på LDP:s mångåriga branscherfarenhet och ska ses som ett visuellt 

hjälpmedel snarare än en empirisk syn. Diagrammet illustrerar att t.ex. vid skapande av 

ikoniska arkitektoniska byggnader så kan en stark dragningskraft för besöksströmmar skapas, 

i vissa fall större än typiska besöksattraktioner. Typiskt för ikonbyggnader t. ex. Guggenheim-

museet i Bilbao eller Portsmouth Spinnaker Tower är att de ofta presterar dåligt ekonomiskt 

och troligen aldrig kommer att återbetala investeringskapitalet. Diagrammet illustrerar också 

att fastän bostadsfastigheter och kontorslokaler kan vara lukrativa för exploatörer så har de 
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mindre påverkan för destinationsskapande än vad besöks- och turistattraktioner, 

evenemanglokaler eller ikoniska arkitektoniska byggnader har.  

En stadsutvecklingsväg som LDP ser är att genom korssubventionering och balansering av 

olika användningsområden såsom t.ex. att blanda bostads- och kommersiella områden (övre 

vänstra kvadranten i ovanstående diagram) med användningsområden för samhälle och 

besökarattraktioner (nederst till vänster respektive höger mitt i ovanstående diagram). LDP 

konstaterar att i Göteborg balanserar det mer lukrativa affärsboendet fritids- och nöjesboendet 

vilket är bra och bidrar till att destinationen attraherar och skapar upprepade 

besöksanledningar också från mer avlägsna marknader. 

De attraktivare komponenterna i ett ”mixed-use” område tenderar att vara de som framhäver 

det roliga över de mer kunskapsbyggande och som ger besökaren en hög ”wow”-faktor. Dessa 

komponenter är också de som har den starkaste lönsamhetspotentialen totalt sett. Diagrammet 

nedan illustrerar nämnda komponenter/byggstenar som här ses till höger om den blå linjen 

(gröna ovaler) och ger en indikation på attraktioner som tenderar att ge ett rimligt 

rörelseresultat. Dessa beskrivs mer i kapitlet ”Trender inom markanvändning för 

underhållningssyfte”. 

 

 

Diagrammet ovan visar också på branschens ytterligheter som representeras av (nederst till 

vänster) småskaliga regionala museer med ett mer gammaldags traditionellt sätt att presentera 

saker på t.ex. statiska utställningar av föremål eller utställningar vilka är utbildande och 

kunskapsbyggande men som samtidig tenderar att kräva driftsbidrag för sin överlevnad. På 

motsatt sida (gröna ovaler) kan man tänka sig stora kommersiella nöjesparker såsom Port 

Aventura (Spanien) eller Alton Towers (Storbritannien) som investerat stort för att skapa höga 

”wow”-faktorer hos besökarna samt fokuserar starkt på att ge besökare i alla målgrupper en 

rakt igenom kul upplevelse.  

LDP:s beskriver också att det generellt sett är sällsynt att ett ”mixed-use” område skapar ny 

turism. Snarare kannibaliserar den på befintlig marknad. För att locka nya turister måste det 

till helt unika erbjudanden, stor skala, stort utbud och en uttalad mycket attraktiv och 

eftertraktad vision för området. Enligt LDP väljer turister vanligtvis ett resmål primärt baserat 

på den semestertyp som tilltalar dem men påverkande faktorer kan inkludera klimat, 

tillgänglighet, utbud av restauranger och handel, tilltalande aktiviteter, underhållning, sport 
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och olika bekvämligheter. LDP summerar i rapporten ett antal råd som planerings- och 

designteam kan dra nytta av, bland annat: 

- Området ska möjliggöra att många olika typer av människor kan mötas för att shoppa, 

äta och dricka, bli underhållna, vara aktiva, sporta, avnjuta kulturaktiviteter samt njuta 

av tid tillsammans med vänner och familj. Syfte och mål med området är att det som 

skapas ska vara långsiktigt attraktivt för både invånare och tillresande och därmed 

kunna generera en långsiktigt hållbar affär. 

- En ”känslan av plats” eller speciell atmosfär kan uppnås inte bara genom rätt 

kombination av byggstenar/komponenter utan även genom spännande och god design, 

arkitektonisk stil och liv-och rörelse på plats. 

- På många destinationer har konstverk, ikoniska byggnader eller stora landmärken 

tagits fram för att skapa identitet till nya utvecklingsområden. Även om detta kan vara 

extremt effektivt, kräver den ekonomiska verkligheten att man ser på detta väldigt 

vaket och försiktigt så att man inte spendera pengar på investeringar som inte har 

någon funktion. Kvalitet på landskapsarkitektur, attraktiva byggnader, design, gatu- 

och utemöblering, aktiviteter och generell rörelse i området spelar en viktig roll för att 

utveckla en känsla av identitet. Tillsammans med några ikoniska element i området 

om designteamet så önskar.  

- Skapa möjlighet till informella mötesområden/mötesplatser där besökare kan 

interagera med varandra. Alla offentliga utrymmen, restauranger och 

nöjesetablissemang ger människor möjlighet att interagera och roa sig själva. Det ska 

vara tydligt att hela området är en mötesplats i stor skala på både dag och kvällstid 

vilket genererar både intäkter och ökande attraktivitet över tid. 

- Människor ska kunna samlas och mötas men man bör även skapa lugnare utrymmen 

som ger besökaren möjlighet att njuta av lite mer lugn och ro vilket är särskilt viktigt 

för boende i närområdet.  

- Utveckla en ”känsla av ankomst” på den föreslagna platsen/området samt till de 

viktigaste underhållnings- och nöjeskomponenterna.  

- Det är kritiskt att destinationen lyckas med att hålla den högsta standard från dag ett 

för att skapa och behålla attraktivitet. Lika viktigt är det att ledningen/styrningen av 

området är framåtblickande och proaktiv så att besökarnas besöksmönster och 

önskemål beaktas. Därmed stärks också områdets utveckling framåt.    

- Genom ”mjuk programmering” som t. ex. gatuteater, tillfälliga evenemang, 

happenings och föreställningar runt om i området är det möjligt att skapa en mycket 

värdefull ”känsla av liv-och rörelse” och ”känsla av identitet”. Detta adderar till 

skapandet av en ”känsla av plats” utan att addera stora kapitalkostnader. Mjuk 

programmering medför visserligen driftskostnader men kan vid noggrann planering 

skapa nya intäktsströmmar och väl genomförda kan de bli mycket lönsamma. 

- Shopping har i internationella undersökningar visat sig vara en favoritaktivitet på 

semestern varför intilliggande hotell skapar bra synergier.  

- Tonvikten på föreslaget handels-, mat- och underhållningsupplevelser i området bör 

tillsammans som helhet bidra till att utveckla ett relativt plant säsongsmönster. LDP 

noterar dock att evenemangområdets placering en bit bort från Göteborgs största 

shoppingområden sannolikt innebär att handel i evenemangsområdet rimligen bör 

orienteras mot fritidsbesökaren snarare än ett typiskt detaljhandelserbjudande.  

- LDP anger att restaurangupplevelser är viktiga för områdets attraktivitet. 

LDP poängterar vikten av att genom hela planeringsprocessen lyfta blicken och ta ett steg 

tillbaka för att tillse områdets helhetsutveckling så att samspelet/synergierna mellan var och 

en av de huvudsakliga byggstenarna/dragarna i området säkras.  
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Arenor omvärldsanalys 

För att ge ett övergripande sammanhang till arenaanalysen har LDP tittat på arenamarknaden i 

Europa och Skandinavien. Fokus har legat på den skandinaviska regionen eftersom det är här 

Scandinavium konkurrerar.  

LDP påpekar att underlaget till analysen avseende evenemangsdagar per typ av evenemang 

för arenorna kommer från olika källor varför en mindre felmarginal kan finnas. LDP påpekar 

att också underlaget avseende evenemang kommer från olika källor såsom arenorna själva, 

publika evenemangskalendrar, Pollstar osv. varför en del privata eller företagsevenemang inte 

räknats in för någon av arenorna. Felmarginalen påverkar dock inte den övergripande 

analysen LDP gör för Göteborg. 

Europa  
European Arena Association (EAA) sammanställer årligen medlemsundersökningar från vilka 

LDP inhämtat data till analysen. LDP redogör för att 2016 hade EAA 37 medlemmar i 

föreningen varav 30 bidragit till undersökningen och 22 bidrog till undersökningen för 2015. 

2016 genomfördes totalt sett 2 874 evenemang och sammanlagt besökte 17 507 199 personer 

någon av de 30 arenorna. Det motsvarar i genomsnitt 96 evenemang och 580 000 besökare 

per arena. Musik utgör 39 % av evenemangen totalt sett och 36 % av sport. 

Musikevenemangen drar 53 % av besöksantalet och sport drar 28 %. LDP konstaterar att detta 

är naturligt eftersom att arenakonfigurationerna vid musikevenemang möjliggör större publik 

per event. 2016 är besökssnittet 8 277 per evenemang och kvartal 4 är mest bokningsintensivt 

med ca 40 % av den totala mängden evenemang och ca 40 % av totalt antal besökare. 

Diagrammet nedan visar antal evenemang per kvartal 2016 överst och diagrammet på nästa 

sida visar antal besökare per kvartal samma år. 
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Snittpriset per musikbiljett enligt EAA uppgår 2016 till € 57. Popmusikevenemang drar flest 

besökare och kan därmed också ha högst biljettprisuttag. Rockevenemang är nästan lika 

populära som popevenemangen men klarar inte samma höga prisuttag, se diagrammet nedan. 

 

LDP noterar i sin efterforskning att kvartal 1 är generellt den mest aktiva perioden på året för 

sportevenemang. Dessa är efter musikevenemang de största publik- och eventdragarna och 

därmed också bland de mest framgångsrika intäktsmässigt. Ishockey är den största 

arenasporten och det speglar det faktum att inomhusarenor till sitt format lämpar sig särskilt 

bra för den typen av sport. Basket spelas frekvent runt om i Europa där man också noterar 

andra sporter som tennis, handboll och boxning men ska mer ses som kompletterande 

bokningar men inte mer än så. LDP anger också att familjeevenemang mestadels bokas under 

kvartal 1 och 4, komedi- och dansföreställningar till kvartal 4 och övriga evenemang oftast till 

kvartal 1 och 2. 

Skandinavien 
Det finns ett stort utbud av arenor i den skandinaviska regionen även om LDP bara anser att 

en handfull är direkt konkurrerande med Scandinavium. LDP har bortsett från arenor som 

enbart erbjuder sportevenemang och konstaterar att för analysens vidkommande så är Telenor 

Arena (Oslo), Ericsson Globe (Stockholm), Malmö Arena (Malmö), Hartwall Arena 

(Helsingfors), Royal Arena (Köpenhamn) och Forum Köpenhamn (Köpenhamn) mest 

betydelsefulla. LDP anger generellt tre typer av arenor:   

• Rena idrottshallar (arenor som Löfbergs Arena eller Gatorade Center)  

• Huvudsakliga konsertarenor (arenor som Telenor och Ericsson Globe)  

• Huvudsakliga sport- och konsertarenor med ishockeylag som hemmabas (Arenor som 

Hartwall Arena, Malmö Arena och Scandinavium) 
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LDP noterar i sin efterforskning att Hartwall Arena i Helsingfors har flest antal 

evenemangsdagar per år, nästan 100, följt av Malmö Arena som har 79 och Scandinavium 77. 

Uppgiften rör dagar med publika och officiella evenemang och som nämnts tidigare ingår inte 

privata eller företagsevenemang i summeringen för någon av de nämnda arenorna, se tabell 

nedan: 

 

Tabellen nedan visar antal evenemangsdagar och utgår från marknadsgrupperna primär 

lokalmarknad samt nationell turism. LDP har inte inkluderat internationell turism då denna 

grupp sällan går på arenaevenemang (endast 2 % av Scandinaviums besökare är 

internationella turister enligt uppgift från Got Event). I tabellen visar förhållandet mellan 

evenemangsdagar och den totala marknaden hur väl arenan presterar. En högre siffra anger 

sämre prestation (se sista kolumnen, sport är inte inkluderat). 

 

Tabellen ovan visar att Scandinavium totalt sett presterar i linje med genomsnittet av andra 

arenor. Men om sport/ishockeyevenemang lyfts ut beräkningarna och med tanke på de 

tillgängliga marknaderna så är Scandinavium den arena som presterar sämst. Detta bekräftar 

påståendena om att arenan är ålderstigen och inte tillräckligt attraktiv för icke-

sportevenemang. 

LDP påpekar också att hög andel årliga ishockeymatcher alltid påverkar 

bokningstillgänglighet för andra evenemang men konstaterar samtidigt att speciellt Malmö 

Arena och Hartwall Arena drar fler icke-sportevenemang än vad Scandinavium gör trots att de 

samtidigt också har många ishockeymatcher. Andra faktorer spelar naturligtvis också in men 

LDP tycker att på det stora hela ger detta en bra indikation på den nuvarande situationen. 
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Arenor Göteborg 

Scandinavium  
För att bäst kunna jämföra med andra arenor har LDP utgått ifrån antal evenemangsdagar 

snarare än antal evenemang. 2016 på Scandinavium genomfördes 77 evenemangsdagar. 

Många av dessa evenemangsdagar var enskilda evenemang som sträckte sig över ett antal 

dagar t.ex. ”Disney on Ice” under första delen av januari eller ”Gothenburg Horse Show” 

under mars månad och i vissa fall genomfördes mer än ett enskilt evenemang under samma 

dag t.ex. genomfördes tre enskilda shower den 10 januari för ”Disney on Ice”. Totalt 

genomfördes 87 enskilda evenemang. Diagrammet nedan visar procentuell fördelning mellan 

typ av evenemang (överst) samt procentuell fördelning av antal sportevenemang per typ av 

sport: 

 

 

LDP:s analys visar att 56 sport- och idrottsevenemang genomfördes under 2016 vilket är den 

största evenemangstypen på Scandinavium. Överlägset flest av dessa är ishockeyevenemang 

som uppgår till nästan 70 % av alla sportevenemang. LDP noterar att Frölunda HC är 

framgångsrika och använder Scandinavium som sin hemmabas vilket ger det höga antalet 

hockeyevenemang på arenan. När LDP jämför med europeiska arenor i allmänhet är det 

genomsnittliga antalet evenemang totalt sett 96 per år jämfört med 87 på Scandinavium varför 

LDP ser att här finns utrymme till förbättring. I genomsnitt står europeiska arenor värd för 37 

musikevenemang per år motsvarande på Scandinavium är 18 varför LDP ser även här ett 

utrymme till förbättring. 

Europeiska arenor har i snitt 35 sportevenemang per år jämfört med 56 på Scandinavium. 

LDP uppger att detta är ett bra resultat för Scandinavium också sett mot andra arenor. I 

jämförelsen står den stora mängden genomförda evenemang årets första och fjärde kvartal ut. 

När det gäller sporten, som drivs av ishockeyn, är detta förståeligt och ligger i linje med vad 

andra europeiska arenor presterar medans däremot i samma jämförelse genomförs få musik-, 

familje- och andra typer av evenemang under kvartal 2 och kvartal 3 på Scandinavium, se 

diagram nedan: 
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Nedan visar LDP den totala och den genomsnittliga besöksnärvaron på Scandinavium 2016. 

Sittbeläggningen beror till del också på möjlig konfigurationen för evenemangen där t.ex. 

konserter alltid kommer att ha större kapacitet men i stort sett spelas ishockeymatcherna med 

en genomsnittlig beläggning på 69 % och konserter på ca 70 %. ”Gothenburg Horse Show” 

uppnår en 85 % beläggning där LDP utgår ifrån att samma arenakonfiguration används som 

för ishockey. 

 

LDP har tagit del av kundundersökningar för Scandinavium som Got Event genomfört. 

Åldersprofilen är ganska jämnt fördelad mellan de olika åldersgrupperna men med en högre 

förekomst av besökare i åldrarna 36–45 år. LDP ser det som anmärkningsvärt att 93 % av 

respondenterna uppger att deras besök till Scandinavium var huvudanledningen till att besöka 

Göteborg. Fördelningen av besökardemografin är annars ganska jämn mellan besökare från 

Göteborg, Göteborgsregionen och från andra platser i Sverige. Det fanns väldigt få 

internationella besökare. Av de som responderat och som besökt Scandinavium uppger 58 % 

att de inte stannat över natten varför man kan anta att de kom från upptagningsområdet 0–60 

min. från arenan. 

Potential, ny ersättningsarena Scandinavium 
LDP har baserat på sina analyser beräknat en rimlig kapacitet för den nya stora arenan samt 

ett reviderat evenemangsprogram. LDP tycker utifrån kapacitet i förhållande till 

marknadsstorlek (boende plus turister) att Scandinaviums nuvarande kapacitet/storlek 

förfaller blygsam. För den nya arenan sett mot ett genomsnitt av förhållandet till 

marknadsstorleken, ca 266 invånare/turister per sittplats, vilket skulle innebära en maximal 

kapacitet för konserter på ca 16 800. LDP har dock varit lite försiktigare i sin 

rekommendation och anger att 16 000 kapacitet (konsert) skulle vara en optimal storlek, givet 
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antal besök den nuvarande arenan uppnår idag. LDP rekommenderar därför maximalt antal 

sittplatser 13 500 för sport- och andra evenemang. 

När det gäller antalet evenemang ser LDP möjlighet att kunna attrahera fler konserter i 

synnerhet särskilt under årets andra och tredje kvartal. LDP rekommenderar också att 

Scandinavium behåller det starka sportprogram arenan har idag. LDP anger att många arenor 

i Europa lyckas göra runt 100 evenemang per år (inklusive Hartwall Arena i Finland som 

också är hemmabas för ett lokalt hockeylag) och LDP anser att ca 100 evenemang är möjligt 

att uppnå också på Scandinavium. Utifrån Got Events redovisade kostnader och intäkter för 

Scandinavium 2016 har LDP gjort en benchmark avs. biljettintäkter, hyreskostnader och 

andra intäkter och därifrån byggt upp ett evenemangsprogram som uppgår till 99 evenemang 

per år och med totalt antal besök på över 930 000 per år, se tabellen nedan där föreslaget 

evenemangsprogram visar procentuell ökning av antal evenemang, besökare och intäkter 

anges i rött. LDP flaggar samtidigt för att ytterligare noggrann evenemangsprogrammering 

kommer att krävas och att man kan förvänta sig att en ny modern arena genererar fler 

besökare per evenemang bara för att den är ny liksom av den större kapaciteten. Detta leder i 

sig till förbättrade biljettintäkter och andra intäktsgenererande evenemangsintäkter. Tabellen 

nedan ger en inblick för de prognosintäkter som LDP gör för den nya arenan och här ser LDP 

att den viktigaste drivkraften för den förbättrade inkomstprognosen är fler evenemang och 

besökare, även om LDP också visar på förbättrade intäkter för biljettförsäljning (och 

sekundärintäkter) vilket gör resultatet mer i nivå med konkurrenterna. 

 

Lisebergshallen 
Lisebergshallen byggdes 1979 som en multihallsläggning. Arenan har en kapacitet på upp till 

3 000 åskådare (konsert). LDP:s efterforskning visar att under åren 2013–2016 varierade det 

totala antalet årliga evenemangsdagar mellan 19 och 32 st., se diagram nedan. Toppmånaden 

för unika evenemang är maj månad även om evenemangen verkar vara ganska väl utspridda 

över året. Förutom dessa unika evenemang är Lisebergshallen också bas för handbolls- och 

innebandylag samt för andra sportevenemang som bokas via ett on-linesystem. 

Breddidrottsaktiviteter står årligen för ca 900 timmar och skolgymnastik för ca 360 timmar. 

Totalt uppgår det totala antalet tillgängliga timmar per år till ca 3 200 vilket är mindre än en 

vanlig sporthall t.ex. har Valhalla sporthall mellan 4 000 och 4 500 tillgängliga timmar per år. 

Skillnaden är här att under månaderna maj/juni/juli/augusti förfogar Liseberg över 

anläggningen. Utnyttjandegraden ligger då på ca 40 % av tillgänglig bokningsbar tid. 
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Potential ny ersättningsarena Lisebergshallen 
Utifrån att Lisebergshallen ska rivas anser LDP att det finns möjlighet att också tillföra 

evenemangsområdet en andra arena som en del av regenereringen av området. Denna 

mindre arena kan vara värd för de mindre evenemang som inte klarar att fylla huvudarenan. 

Den kan också fungera som uppvärmningsområde/stödanläggning för huvudarenan. LDP 

uppger samtidigt att det kommer vara viktigt att den andra arenan inte stjäl 

evenemangsaffärer från den stora arenan varför kapaciteten bör begränsas till mellan 3 000 

och 4 000 (konsert). 

Valhalla Sporthallar 
LDP redovisar att Valhalla Sporthallar, likt Lisebergshallen, bokas via ett on-linesystem för så 

mycket eller så lite tid som behövs/efterfrågas. Det finns tre hallar och vardera hallen är 

uppbokad ca 3 000 timmar per år av. Den totala mängden tillgänglig bokningsbar tiden är ca 4 

500 timmar vilket innebär en utnyttjandegrad på ca 67 % per år. När det gäller unika 

evenemang mellan 2012 och 2016 anges dessa till mellan 51 och 91 st. och besöksantalet har 

uppgått till mellan 39 000 och 46 000. Tabellen på nästa sida redovisar hallarnas 

bokningsgrad i timmar per typ av aktivitet. 



  

  Sida 20 av 28 

 

 

Hotell  

LDP anger i rapporten att de senaste årens fluktuerande ekonomiska utveckling på global nivå 

och den relativa sköra och ombytliga internationella turismen har haft en negativ inverkan på 

hotellindustrin i de flesta europeiska länder. I Göteborg noterar LDP att hotellmarknaden väl 

mött och fortsätter att möta utmaningar orsakade av ökad konkurrens från andra 

evenemangsdestinationer nationellt, regionalt och internationellt. Hotellbranschens 

företrädare i Göteborg anger till LDP att de är optimistiska och tror fortsatt på framtida 

förmåga att attrahera en stark och varierad marknadsmix. De är dock fortfarande pragmatiska 

kring den cykliska karaktären av toppar och dalar i efterfrågan som känts tydligt sedan 2008.   

LDP anger vidare att trots att det positivt ökande verksamhetsindexet avtagit något under åren 

2013 och 2014 så har hotellbranschen presterat över förväntan 2015 och 2016. Processen för 

ekonomisk återhämtning (om än bräcklig) på ett antal nyckelmarknader pågår och förväntas 

fortsätta även på längre sikt trots osäkerheter orsakade av Brexit och valresultatet i USA.  

LDP noterar att hotell och hospitalitysektorn i Sverige har haft en exceptionell tillväxt de 

senaste 10–12 åren. Ackumulerat har hotellrumsförsäljningen ökat med 64 % mellan 2010 

och 2014 medan den övergripande ekonomiska tillväxten mätt i BNP legat på 39 %. 

Restaurangindex har också ökat under samma period med 63 %. Utgift per kund har i Sverige 

ökat med 5 % i årligt genomsnittlig tillväxttakt (CAGR). LDP uppfattar att Göteborg har en 

gynnsam position bland städer i Europa i sammanhanget och undersökningsinstitutet BAK 

Basel rankar Göteborg på plats nr 10 av 177 för städer i Europa med störst bedömd framtida 

tillväxtpotential. 
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LDP uppger att omsättning per tillgängligt rum har i Göteborg ökat med 30 % under perioden 

2004–2014 vilket ger en årlig tillväxttakt på strax över 2,6 %. Ökningen förklaras delvis med 

stadigt ökande beläggningsgrad vilken ökat med 5,8 % över samma period liksom av 

rumsprisökning som uppgår till 18,2 %. Sammantaget har marknaden haft en period med hög 

positiv årlig tillväxttakt som legat knappt 1 % högre än tillförsel av nya rum.  

LDP bedömer att marknaden kommer ha fortsatt tillväxt och att behovet av hotellrum kommer 

att fortsatta öka. LDP noterat att Göteborgsmarknaden består övervägande av 3- och 4-

stjärniga hotell vilka utgör ca 80 % av fastigheterna (ungefär jämt delat) samt strax över 90 % 

av rumsbeståndet som till övervägande del är 4-stjärniga rum, se tabell nedan: 

 

LDP är inte förvånande att Göteborg har färre 5-stjärniga hotell än Stockholm och ser att det 

ligger helt i linje med stadens karaktär där stadens nyckelroll som sport-, fritids-, 

evenemangsstad och populär mötesdestination bidragit till att forma utbudet av hotelltyper.  

I samtliga stora MICE-destinationer i Europa ser LDP att företagens prispolitik, policyer och 

riktlinjer avseende tjänsteresor är avgörande för vilka hotell som får bokas. Oftast medför 

dessa att 5-stjärniga hotell inte tillåts att bokas. LDP:s analys över hotellmarknaden i 

Göteborg visar att operatörsmixen mellan namnkunniga hotellkedjor och fristående 

hotelloperatörer är relativt balanserad, särskilt vad avser 3- och 4-stjärniga hotellrum. Därtill 

noteras att staden saknar några på marknaden vanliga och kända hotelloperatörer såsom 

Marriott, Hilton IHG (Crowne Plaza, Holiday Inn m.m.). LDP ser detta som en möjlig 

marknadsutveckling under åren som kommer och detta skulle också ytterligare bredda och 

stärka den internationella hotellprofilen. Behovsbilden för hotellrum utgörs av att den största 

sektorn som är fritidssegmentet och utgör ca en tredjedel av sålda rumsnätter, se tabell nedan: 

 

LDP beskriver att typiskt för nordeuropeiska städer är att hotellrumsbeläggningen är baserad 

på affärsresenärer, särskilt för städer som inte är av huvudstadskaraktär. Dessa städers 

beläggningsgrad sjunker dock dramatiskt över helgerna men här avviker Göteborg positivt då 

stadens mix av fritis-, affärsresenärer och evenemangsresenärer bidrar till att stadens 

beläggningsgrad är avundsvärd då den ligger på 83 % året om (lördag/helg).  
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Detta indikerar också att stadens hotell då opererar på sina kapacitetstak, se nedan: 

 

Den årlig beläggningsgrad (totalt) i Göteborg 2016 till ca 68 % (måndag-söndag), se nedan: 

 
(LDP uppger i fotnot 1 att undersökningsbasen för ”Hotel market Gothenburg” består av 42 hotell och 8 801 rum motsvarandes  

37,5 % av hotellutbudet och 74,4 % av stadens hela rumsbestånd)  

 

Geografisk behovsbild 

LDP:s efterforskning visar att den nationella marknaden står för största efterfrågan på 

rummen i Göteborg. Detta följer samma mönster som för hotell i Sverige generellt förutom att 

efterfrågan från den norska marknaden ska ses som särskilt stor i Göteborg, se nedan: 

 

LDP noterar att de senaste årens rumstillförsel i staden (2013/2014 bl. a. Radisson Blu 

Riverside, Gothia Towers nya 3:e torn och expansion av torn 1) på kort sikt spädde ut det 

årligt snitt-dygnspris (ADR) något men hämtade sig inom några år för att ytterligare några år 

senare överträffa tidigare prisuttag: 
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LDP observerar att hotellens placering i staden påverkar beläggningsgraden där hotell belägna 

runt Centralstationen attraherar både affärs- och fritidsresenärer och har därför stadens högsta 

årliga beläggningsgrad (snitt). Hotell på Hisingen har fler affärsresenärer och därmed lägre 

årliga beläggningsgrad (snitt) medan centralt belägna hotell uppnår högst årligt rumspris 

(snitt). LDP anger att intäktsmixen varierar avsevärt beroende på hotellens placering men 

generellt utgör rumsintäkterna huvuddelen av intäkterna (ca 55–75 %) följt av mat & dryck 

(ca 15–40 %). Kostnadssidan domineras i Sverige av arbetskraftskostnader vilket har en 

dramatisk effekt på lönsamheten i jämförelse med andra länder.  

 

LDP bedömer att av identifierade och kända nya hotellprojekt i planskede (ca 3 200 rum) de 

kommande 6–7 år så kommer Göteborgs rumsbestånd (ej inkluderandes de i denna studie 

rekommenderade hotellprojekt) att kunna öka med strax över 2 000 nya rum inom denna 

tidsperiod.  LDP har gjort bedömningen att ca 30 % av planerade rum inte verkställs och 

invigs inom denna tidsram. Förseningar är vanligt förekommande på alla marknader, vilket 

medför att 30% frånfall är helt normalt. 

Potential, hotell 
För att bedöma potential för hotellutveckling som en del av utvecklingen av 

evenemangsområdet har LDP genomfört en "Fair Share"-analys. LDP utgår i analysen ifrån 

att placeringen är inom evenemangsområde, att ny stor multifunktionell musik- och 

sportarena byggs inom området. De tar också hänsyn till närheten till Svenska Mässan och har 

prövat potentialen för upp till två hotellfastigheter i området. De består av: 

• ett 4-stjärnigt/4-stjärnigt+ hotell med 250 rum (nedan kallat hotell 1)  

• ett 3-stjärnigt/3-stjärnigt+ hotell med 200 rum (nedan kallat hotell 2) 

Båda fastigheterna är fullservicehotell med en blandning av rumstyper, uppskattat 

invigningsår 2022, samt uppskattad årlig beläggningsgrad på 70 %. Prognostiserad utveckling 

av efterfrågan varierar från marknadssektor till marknadssektor. LDP har också antagit att alla 

identifierade nya hotellprojekt kommer att vara fungerandes/invigda antingen före 

invigningen av dessa två hotell eller under deras marknadsinträngningsfaser. Inverkan av nya 

hotellöppningsdatum kan ses 2024 men skulle några av dessa antaganden/planer inte uppstå, 

kommer de projicerade marknads- och beläggningsgrader behöva bli föremål för revidering. 

LDP uppger att efterfrågan på hotellrum har ökat i genomsnitt 3,6 %, medan 

hotellutvecklingen har gått långsammare vilket resulterat i att tillkommande rum i staden ökat 

med 2,7 % per år. Med tanke på den fortsatta höga efterfrågan på rum så kommer ytterligare 

framtida identifierade rum (liksom för det antal rum som LDP föreslår i denna analys) endast 

minimalt påverka operatörers förmåga att bibehålla och utvecklas utifrån nuvarande 

marknadsnivåer.  

LDP utgår ifrån att förväntade anpassningar antingen på beläggningsgraden eller på 

rumspriser sannolikt intensifieras allt efter som hotellen anpassar sina RevPAR-mål (intäkt 

per tillgängligt rum) för att på så vis försöka upprätthålla konkurrenskraften på marknaden. 

Men, som analysen indikerar, tillförsel av nytt hotellrumsbestånd kommer att absorberas och 

efterfrågan på nya rum kommer att fortsatt öka varför eventuella negativa effekter sannolikt 

kommer att vara kortlivade. Det är heller inte särskilt sannolikt att konkurrensrelevansen för 

därutöver ytterligare hotellutveckling (enligt denna rekommendation) har skadlig effekt för de 

mer centraliserade hotellverksamheterna. LDP bedömer, utifrån uppskattad beläggning, att 

båda hotellen, med relativt konservativa "fair share" -variabler och antaganden om 

marknadspositioner, är särskilt robusta investeringar. 
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MICE (Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions/Events)  

LDP har studerat MICE verksamheten i Göteborg och anger den som viktig för stadens 

kommersiella och ekonomiska välmående. Viktiga aktörer på marknaden är stadens samtliga 

hotell, Svenska Mässan som en av Europas största helintegrerade MICE-operatör och 

Göteborg & Co som bl. a. promotor och möjliggörare för möten och event i staden. Många 

MICE-events genererar dubbelt så långa stanntider än de 1–2 övernattningar som vanliga 

affärsresenärer genererar. LDP uppger att stadens MICE-aktiviteter överlappar och stöder 

varandra varför det är svårt att korrekt uppskatta marknadssegmentet som helhet. Enligt ICCA 

International Congress & Conventions Association rankar Sverige 2016 relativt högt på plats 

14 vilket är högst bland de skandinaviska/nordiska länderna. Vid LDP:s närmare analys av 

underlaget framgår att Göteborg som värd för ICCA events rankas relativt lågt på 66:e plats 

och passeras av Stockholm på 18:e, Köpenhamn 14:e, Helsingfors 22: a och Uppsala på 56:e 

plats. Vid fortsatt analys av Göteborg i ett europeiskt sammanhang i stället för globalt ICCA 

destinationssammanhang rankas staden på 33:e plats dock fortfarande efter tidigare nämnda 

städer men före Reykjavik på 36:e, Riga 40:e och Malmö på 98:e plats. 

Svenska Mässan 
LDP har även studerat Svenska Mässan och noterar att de senast åren varit framgångsrika och 

att de lyckats attrahera en bra mix av events, konferenser, mässor och kongresser där många 

är internationella och företagsorienterade. Svenska Mässan anger till LDP att de primärt har 

två stora möteskategorier där den ena är ”one-stop-shop/all-under-one- roof” koncept där 

Svenska Mässan som arrangör kan husera hela kundens evenemangsbehov och alla kundens 

ingående bokningar under samma tak t.ex. mässlokal, seminarielokaler, hotellrum, mat & 

dryck osv. Den andra möteskategorin är kongresser/möten som arrangeras på Svenska Mässan 

men där besökarna också bor på andra hotell runt om i staden.  

LDP ser att strategin om att utveckla olika typer av möteskoncept har haft en positiv 

utveckling på resultatet och 2016 ökade antalet mässbesökare med 8 % och även antalet 

återkommande affärer ökade.  Procentuellt minskade antalet mässor 2016 något jämfört med 

2015 medan däremot antalet konferensmötesdagar ökade med 33 %. Antalet mässevenemang 

har legat relativt konstant under de senast tre åren och fast att ”icke-mässevenemang” dvs. 

kongresser/möten 2016 minskat med 15 % jämfört med 2015 så ska det ses mot bakgrund av 

att 2015 var ett exceptionellt framgångsrikt år då antalet kongresser/möten ökade med 36 % 

jämfört med 2014. Se sammanställning på nästa sida. 

 

Göteborg & Co  
Göteborg & Co uppger till LDP att för 2016 har bokningstrenden för event sett mot antal 

vunna MICE-event ökat med 35 % jämfört med 2014. Trots detta har antal besökande 

delegater minskat med 20 % jämfört med 2015 men är fortfarande upp 21 % mot 2014, se 

tabell på nästa sida. 
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Potential MICE 
LDP anger att mässverksamheten sett över en fem års period (2012–2016) ökat med strax 

över 107 %, antalet besökare ökat med 11,3 % och antalet konferensdeltagare ökat med 68 %. 

Svenska Mässan uppskattar till LDP att deras evenemang ger Göteborgsregionen en 

ekonomisk effekt på uppskattningsvis SEK 2,7 miljarder vilket är ett snitt om 4 500 SEK/ 

mässbesökare, se diagram: 

 

Svenska Mässan uppger till LDP att de har önskemål om att expandera framöver och bl.a. 

utökning av mässgolvsytan med 23 000 kvm, en direktuppgång från Västlänksstationen vid 

Korsvägen, ny huvudentré och ytterligare två hotelltorn med ca 400 ytterligare rum vardera 

vilket skulle ge Gothia Towers totalt 2 000 rum 2030. Med större mässgolvsyta och lokal att 

hysa upp till 10 000 delegater uppskattar Svenska Mässan sig kunna attrahera ytterligare 10 

stora kongresser/år vilket skulle uppskattningsvis generera mellan 100 000 och 250 000 fler 

sålda hotellrum årligen. 

Hotellnäringen i Göteborg överlag anger till LDP att MICE-verksamheten är en viktig 

komponent i hotellens marknadsmix och uppger att mässor på Svenska Mässan är viktiga för 

att öka även den egna bokningsgraden. Uppskattningsvis säljs i snitt ca 8 % av totala antalet 

sålda rumsnätter till lokala möten spridningen är dock stor mellan hotellen beroende på 

tillgängliga konferensrumsfaciliteter. Ca 50 % av rumsnätterna säljs till företagsmarknaden 

(affärsresenärer).  

LDP anser att genom att fortsatt utveckla, stärka och samordna marknadsföringen av staden 

som ett viktigt MICE-mål så kan positionen som ledande fritids- och mötesdestination gå att 

uppnå. 
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Trender inom markanvändning för underhållningssyfte 

LDP beskriver att internationella detaljhandels- och underhållningstrender rör sig snabbt. Helt 

nya och anpassade befintliga produkter dyker först upp i USA även om Europa, Mellanöstern 

och Asien i allt högre grad skapar innovationer för att sedan antas av exploatörer världen 

över. Några av de senaste trenderna och komponenterna för detaljhandeln och 

evenemangsbranschen och som LDP uppfattar som mest relevanta för evenemangsområdet 

beskrivs nedan:  

Underhållningsdriven handel (entertainment driven retail):  
Det här är den naturliga utvecklingen från trender inom ”specialköpcenters” ofta kopplade till 

nöjesparker el. dyl. Resmål som “City Walk” i Los Angeles eller ”Disney Springs” i Orlando 

kombinerar vanligtvis detaljhandel, underhållning och mat & dryck med hög 

tematiseringsgrad och stiliserad arkitektur för att skapa en underhållande shoppingdestination. 

Underhållningsorienterad handel (entertainment oriented retail):  
Återförsäljare har börjat ta in underhållningselement i sina butiker. I flera fall och för t. ex. 

”Nike Town” har butiker utvecklats för att visa upp ett stort varumärkes hela 

produktsortiment i showrooms i en underhållande/nöjesmiljö. Dessa butiker kompletterar 

detaljhandel/underhållningsområden. 

Kvällsorienterad underhållningscenters (night-time entertainment centres):  
Dessa byggnadskomplex innehåller en mängd nattklubbar, barer, restauranger och om än i 

mindre skala detaljhandel. Komponenterna drivs ibland eller åtminstone marknadsförs som en 

anläggning. Att klustra barer, klubbar, restauranger och andra anläggningar skapar en kritisk 

massa av nattliga erbjudande till besökare som en del av ett ”mixed-use” koncept. Detta kan 

även fungera var för sig men då inom ett givet område. 

Live-underhållningsattraktioner (live entertainment attractions):  
I USA kompletterar levande underhållningsattraktioner andra markanvändningar vid 

utveckling av handelsområden. Exempel på denna trend är ”House of Blues” och olika vilda 

västern ”Wild Wild West”-shower och andra lite mer tidstypiska shower som ”Medieval 

Times” baserat medeltida tider. I det övre mer exklusiva segmentet finns högkapacitetsshower 

som ”Cirque du Soleil-La Nouba” på Disney Springs i Orlando. 

Tematiserade restauranger (themed restaurants):  
Det första tematiserade restaurangkonceptet var Hard Rock Café och nu finns det många 

etablerade varumärken inom detta område även om vissa fungerar bättre än andra. Dessa 

restauranger fungerar ofta som viktiga attraktioner när de ingår som en komponent i en 

handels-/ underhållningsanläggning. Även om detta segment har sett en snabb tillväxt har 

populariteten och lönsamheten hos vissa varumärken minskat de senaste åren. Detta har 

resulterat i ett omtag i branschen vad gäller produktkvalitet och valuta för pengarna. 

FEC familjeunderhållningscenter FEC (upgraded Family Entertainment Centre 

(FEC)):  
I Europa har termen familjeunderhållningscenter (FEC) ofta tillämpats på blygsamma arkader, 

små, underinvesterade attraktioner i detaljhandeln och dåligt presenterade lekplatser. Tvärtom 

är familjeunderhållningscentret (FEC) i USA dynamisk, ofta tungt investerad och 

högkvalitativ. De amerikanska FEC:erna kombinerar aktiviteter som karting (go-carts), rep- 

och krypställningar/rep-hinderbanor, klättring, äventyrsgolf och lekattraktioner, 

högteknologisk underhållning (VR t.ex.) samt mat och dryck. 



  

  Sida 27 av 28 

 

LDP noterar att det i hela Europa, Asien och Mellanöstern nu finns många högkvalitativa 

FEC:er i planering eller under konstruktion varav många kommer att erbjuda kraftigt 

tematiserade miljöer och några har till och med fått spelfilmers immateriella rättigheter och 

kan använda filmernas karaktärer i miljön. Den nya generationen av FEC kommer att 

innehålla mer sofistikerade åkattraktioner, mer berättande (storytelling) och 

produktpresentationer som normalt är mer förknippade med nöjesparker. Center av denna typ 

erbjuder besökaren ett lägre pris vilket möjliggör kortare vistelseupplevelser men de är 

samtidigt utformade så att de är mycket repeterbara. De kan fungera som en del av handeln, 

matupplevelser och inom nöjesområdet, i ett vanligt traditionellt köpcentrum eller som 

fristående center. 

Urbant underhållnings center (urban entertainment centre (UEC)):  
UEC har varit ett av de hetaste ämnena inom fastighetsutveckling under det senaste decenniet. 

De grundläggande byggstenarna i UEC är detaljhandel, underhållning, mat och 

dryckeselement och vanligtvis syftar det till av att vara en del i ett koncept för ett centralt 

stadsrum, ett ”downtown” som behöver vitaliseras av olika anledningar.  

RD&E (Retail, Dining & Entertainment) 

LDP beskriver Sverige som en av Europas starkaste ekonomier, den största marknaden bland 

de nordiska länderna samt har en välutbildad befolkning med hög konsumtionskraft. Handelns 

försäljningsvolymer har stadigt ökat de senaste 20 åren, Västsverige är en av de snabbast 

växande regionerna i Skandinavien och för LDP framstår Göteborg som centrum för denna 

tillväxt. Enligt vad Business Region Gothenburg (BRG) uppger till LDP så är stor-Göteborgs 

prognoser och expansionsplaner de kommande 20 åren bl.a. att befolkningen ökar med ca 

240 000 personer, ca 105 000 nya bostäder, ca 110 000 nya jobb och till 2035 investeringar på 

över € 100 miljarder. LDP konstaterar att Göteborg har flera centrala handelsområden av 

olika storlek och karaktär bl.a. Nordstan, Fredsgatan, NK, Kungsgatan, Vallgatanområdet 

m.fl.  

Potential, RD&E 
 LDP ser att det enda som idag möjligen skulle kunna kallas arena- och evenemangskvarter är 

Vallhallagatan men att det inte på något sätt är att betrakta som vare sig ett handels- eller mat 

& dryck-område. Att utveckla området runt arenorna och skapa en ny ”underhållningszon” 

(RD&E) som kompletterar den traditionella handeln och mat & dryckalternativen i stadens 

centrum och som dessutom kompletterar Liseberg skulle i slutändan skapa ett mer cirkulärt 

flöde från centrum, upp Avenyn, över till Liseberg via den nya Västlänken, ner till 

Vallhallagatan och den föreslagna arenaplatsen och tillbaka till stadens centrum. 

Med den expansion som förutspås Göteborg när det gäller både befolkning och arbetstillfällen 

ser LDP att så länge som områdets utveckling skiljer sig från andra platser (är unik) så finns 

en mängd möjligheter för en RD&E-zon kopplat till arenorna. LDP föreslår att konceptet kan 

likna och ta inspiration av liknande områden som LDP nämner i rapporten men kanske 

särskilt platser som Disney Springs, Universal City Walk och Disney Village Paris. Dessa 

typer av exploateringar har mycket goda synergier mellan tex. evenemang och hotell. 

För att uppskatta berättigad yta för den förslagna zonen så har LDP tittat på jämförbara 

områden på andra orter och analyserat marknaden och intjänandegraden. De skattar genom 

sina analyser att besökare i första hand kommer att komma från lokalmarknaden samt från 

den inhemska turismen. LDP har uppskattat antal totalbesök och delat den med uppnåelig 

försäljning per kvm (baserat på lokal marknad och internationella jämförbara marknader). För 
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att anta en långsiktig syn, och med förutsättning att fortsatt utveckla destinationen, uppskattar 

LDP ett framtida behov år 2022 på ca 10 000 kvm där mesta utrymmet ca 95 % avsätts till 

mat och dryck, resten till underhållningsorienterad handel. Det bör observeras att detta är 

vägledande och det kommer behöva bli förändringar när hela områdets program färdigställs 

men LDP är bekväma med den generella volymen som anges i rapporten.  

Potential, attraktioner i ett RD&E-område 

Till tidigare generella resonemang om RD&E-områdens potential tillkommer 

rekommendationen och vikten av att evenemangsområdet har tillräckligt med 

underhållningselement för att göra den till en unik destination och här ser LDP att en handfull 

attraktioner utplacerade inom RD&E-området eller sammanslagna inom en helt egen zon i 

RD&E-området. Det är viktigt att attraktionerna här kompletterar och inte konkurrerar med 

Liseberg samt att de som utvecklas inte redan finns på marknaden. Det finns många alternativ 

som kan passa inom den föreslagna zonen och LDP har tittat på potentialen för ett inomhus 

familjeunderhållningscenter (FEC) samt för en genomgångsattraktion (walk-through) som 

t.ex. skulle kunna vara en ”ishockey-hall-of-fame” attraktion el. dyl. Observera att LDP har 

genomfört denna analys för att visa potentialen för dessa typer av attraktioner. Andra kan 

naturligtvis utvecklas istället. Dock menar LDP att minst två attraktioner skulle vara 

nödvändiga för att skapa en sann högkvalitativ RD&E-zon. LDP uppskattar i sina analyser att 

ett FEC-område, likt det LDP föreslår i sin rapport kan uppnå ca 290 000 – 350 000 besökare 

per år och en genomgångsattraktion (walk-through) skulle kunna attrahera ca 150 000 – 

180 000 besökare årligen.  

LDP påpekar att framgången för den här typen av utvecklingar alltid ligger i förmågan att 

”dra från” eller "tränga in" på de olika tillgängliga marknaderna. LDP har noterat att i alla 

attraktioner/sevärdheter, oavsett tema, skala, storlek eller koncept, kommer penetreringen 

från inhemska marknaden att minska allt eftersom avståndet ökar. Oavsett attraktionstyp. 

Enligt erfarenhet uppger LDP att olika typer av attraktioner kommer att ha varierande 

grad av framgång att ”dra” från varje enskilt marknadssegment. Det innebär att vissa 

attraktioner kommer att dra mer från segmentet lokala invånare medan andra kan dra 

starkare från inhemska eller internationella turistsegmentet. I sin rekommendation har 

LDP tillämpat penetrationsgrader som LDP tror kan gälla avseende konkurrensnivå och 

innehåll. 
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INTRODUKTION
GÖTEBORG EN EVENEMANG OCH ARENASTAD

Göteborg är en evenemang och arenastad, där vardagliga och stora evenemang 
stödjer stadens varumärke och invånarnas livskvalitet. Möten och evenemang ges 
utrymme såväl i stadens offentliga rum som i arkitektur anpassad till framtiden. 
Möjligheten att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen är mer än en fråga om 
arkitektoniska objekt för stora evenemang, det är också en fråga om hur arenorna 
stödjer vardagsliv i en aktiv, levande och inkluderande stad. Där synergier med 
besöksnäringen, boende, näringsidkare och andra intressen tas tillvara på bästa 
sätt. Det vill säga evenemangsstödjande stadsutveckling innehållandes två arenor.

Denna handling är ett visonsmaterial kring möjlig stads- och arenautveckling i 
evenemangsområdet. Det framtida områdets utformning är inte beslutat, materi-
alet syftar till att stödja diskussionen kring utvecklingen i området. Illustrationer är 
gjorda för att skapa en känsla och inspirera.
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MÅLBILD FÖR OMRÅDET
ÖVERGRIPANDE VÄRDEN OCH INRIKTNINGAR

LIVSMILJÖ
Områdets värdefulla park och 
vattenrum stärks genom bät-
tre kopplingar och pärlband av 
nya platser i en tätare och livlig-
are stadsmiljö. Samspel mellan 
vardagsliv, rekreation och even-
emang ger området unik och bred 
attraktionskraft. OFFENTLIGA RUM OCH GATOR

Mötesplatser för levande stadsliv
AKTIVA/LEVANDE BOTTENPLAN 
Öppna, tillgängliga bottenplan och entréer

ANGREPPSÄTT

INNERSTAD
Innerstaden sipprar igenom 
området över ån och möter Går-
das småskaliga historiska in-
dustrimiljöer. Stadslivet breder ut 
sig längs starka stråk med många 
anledningar till uppehälle och ge-
nom kontinuerliga rörelser till fots.

TÄT OCH BLANDAT
Innerstad med rum för vardagsliv

GÅNG OCH CYKEL FOKUS
Sammanhängande trygga miljöer

SAMSPEL MED OMGIVNINGEN
Varierad skala ger dynamik

ANGREPPSÄTT

EVENEMANG
Evenemangsområdet lockar med 
starka inre destinationer samt en 
tydlig samverkan och koppling till 
evenemangsstaden som helhet. 
En plats med innehållsrika vari-
erade miljöer, aktiverade även 
utan större event, med ständiga 
upplevelser utmed promenaden 
igenom de offentliga rummen.

MÅNGA OCH FLEXIBLA FUNKTIONER
Från inre arenarum till offentliga rum

ALLTID ETT LEVANDE OMRÅDE
Plats för lärande,upplevelser och möten

ANGREPPSÄTT

Evenemangsområdet är en integrerad del av de historiska innerstadsmiljöer med goda kopplingar och kommunikationer. 
Evenemang i platsförankrade miljöer med mångfacetterat stadsliv, hållbar livskvalitet och stärkta grönblåa värden utmärker platsen.

“INNERSTADENS LIVSKVALITET OCH EVENEMANG I SAMKLANG”

STÄRKT ÅSTRÅK, 
PARK OCH 

LANDERIMILJÖ

INNEHÅLLSRIKA 
OFFENTLIGA RUM

TRYGGA 
PLATSER MED 

NÄRA SAMBAND

ATTRAKTIVA
STADSMILJÖER

VARIERAT OCH 
INBJUDANDE 

INNEHÅLL

DRIVKRAFT I 
OMRÅDET OCH 

STADEN

OLIKA TYPER AV OFFENTLIGT LIV
Kultur, stadsliv, aktiviteter, grönska

BINDER SAMMAN HELA STADEN
Inbjudande stråk och logiska samband 
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STRATEGISKA PROJEKT
SKAPAR SYNERGI MELLAN STADS- OCH ARENAUTVECKLING

YTOR FÖR ARENA- 
OCH STADSUTVECKLING

Arenorna integreras med funktioner 
som stödjer en stadsutveckling utifrån 
platsens förutsättningar och möjlig kvar-
tersindelning. Såväl kvalitativa offentliga 
platser som inre arenarum ryms, likaså 
arenastödjande funktioner och innehåll 
som främjar ett rikt vardagsliv.

OMRÅDETS VARDAGSRUM
VALLHALLAGATAN

Valhallagatan görs till en shared space 
där trygga och inbjudande miljöer skapas. 
Rörelser sker på fotgängares villkor. Gatan 
kopplas tydligare mot Götaplatsen via Ber-
zeliigatan för att skapa bättre samband till 
den centrala staden.

EN AKTIV STADSDELSPARK
BURGÅRDSPARKEN

Burgårdsparken ramas in av byggnader 
och tydliga stråk samt ges fler och tillgän-
gliga kopplingar till omgivningen. Levande 
fasader och utåtriktade verksamheter 
stärker tryggheten och aktiverar parken. 
Den värdefulla kulturhistoriska miljön 
kring Stora Katrinelunds landeri stärker 
området som helhet och ger det ett djup.

FRÅN Å TILL ÅSTRÅK
MÖLNDALSÅN  

Det karaktärsfulla mötet mellan åns 
stadsmässiga östra kajkant och den lum-
miga trädridån på åns västra sida värnas. 
Ett grönt, sammanhängande promenad-
stråk skapas och berikar närområdet. Ny 
bebyggelse öppnar upp sig mot ån och 
samverkar till att skapa goda sollägen och 
trygga passager. 

STADSBOULEVARDEN
SKÅNEGATAN

En ny utformning gynnar vistelse utmed 
gatan. Övergångsställen görs generösa, 
inbjudande och tydligt kopplade till in-
nerstadens stråk. Kvarterens utåtriktade 
verksamheter koncentreras vid spår-
vagnshållplatser vilket skapar livfulla 
noder.

EVENEMANG INNERSTAD
LIVSMILJÖER

LIVSMILJÖER
INNERSTAD
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UTVECKLINGSPLAN
MED TYNGDPUNKT PÅ OFFENTLIGA RUM OCH STRÅK

PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN

Utvecklingsplanen ger en riktning för stadsutveckling och visar principer för of-
fentliga rum och stråk.

Viktiga stråk definierar de stråk som kopplar området till omgivande stad och bör 
utvecklas för fotgängare. Bebyggelse uttrycks övergripande. Mer ingående exem-
pel på bebyggelseutveckling finns i de två alternativen senare i dokumentet. 

Karaktärer för offentliga mötesplatser uttrycker variation i offentliga rummens 
karaktärer

Kopplingar för logistik, gator och fotgängare uttrycks övergripande i detta skede.

OFFENTLIGA RUM
Strategiska mötesplatser.

SOLNODER
Platser för fler soltimmar

PRINCIPER FÖR OFFENTLIGA RUM:

PLATSFÖRANKRING
Utgår från existerande 
omgivning med respekt.

DYNAMISKA SKALOR
Hänsyn till olika skalor

SAMNYTTJAD PARKERING
Ger fotgängarvänlighet

SAMMANHÄNGANDE STRÅK
För stora fotgängarflöden
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ARENORNA
INRIKTNING OCH PROGRAMMERING
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ARENORNA
INRIKTNING OCH PROGRAMMERING

NYA SCANDINAVIUM
• Ersättningen för Scandinavium med en publikkapacitet på   

ca 14 000 – 16 000 sittande vid idrottsevenemang
• 120 evenemang per år
• Flexibel anläggning med korta omställningstider
• Skalbart arenarum möjligt att anpassa utefter evenemang

ARENORNA
INRIKTNING OCH PROGRAMMERING
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NYA LISEBERGSHALLEN
• Ersättning för Lisebergshallen med en publikkapacitet på ca   

3000 – 3 500 sittande vid idrottsevenemang
• 100 – 120 evenemang per år
• Flexibel anläggning med korta omställningstider
• Skalbart arenarummet möjligt att anpassa utefter evenemang
• Komplement till nya Scandinavium vid större evenemang

NYA VALHALLA A- B- OCH C-HALL
• Ersättning för befintliga Valhalla A- B- och C-hall
• A-hall med 800 – 1000 sittande, 
• B-hall och C-hall ungefär 100 sittande
• Främst fokus på breddidrott men även elitidrott
• Komplement till nya Scandinavium och Lisebergshallen vid större 

evenemang

TILLSAMMANS SKAPAS EN FLEXIBEL, 
UNIK OCH ATTRAKTIV HELHET

ARENORNA
INRIKTNING OCH PROGRAMMERING
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TILLGÄNGLIGA ARENOR
LEVANDE OCH ÖPPNA YTOR

GÅRDAGENS ARENOR BYGGDES, i de flesta 
fall, som solitära byggnader inneslutna i eget 
skal där ytorna endast ”lever upp” och används 
på själva evenemangsdagen. 

DAGENS ARENOR integreras allt oftare i en 
kommersiell kontext för att därmed skapa liv 
och flöden runt arenan. Att skapa större flöden 
runt arenorna även när det inte är evenemang 
blir allt viktigare för att förbättra arenans drifts-
ekonomi men också för att skapa liv och rörelse 
fler timmar på dygnet.

FRAMTIDENS ARENOR vill skapa ett utnyt-
tjande av ytorna runt själva arenarummet, de 
restauranger, foajéytor m.m som i konventionel-
la arenor är stängda när det inte är evenemang 
ska kunna nyttjas även under icke-evenemangs-
dagar. Dessa ytor ska vara attraktiva att besöka 
även när det inte pågår evenemang och kunna 
skapa intressanta besökspunkter och därmed 
en än mer konkurrenskraftig och ekonomiskt 
hållbar produkt.

Nya Scandinavium

ARENA RUMMETALLMÄNNA
YTOR

OFFENTLIGA YTOR

ARENA-
RUM

AL
LM

ÄN
N

A 
YT

O
R

O
FF

EN
TL

IG
A 

YT
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R

I BRYTPUNKTEN MELLAN INRE ARENALIV OCH YTTRE STADSLIV
FINNS MÖJLIGHETER ATT SKAPA NYA ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER
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Från att ofta varit isolerade slutna solitärer blir 
dagens nya arenor delaktiga och integrerade 
i staden och landskapet. Möjligheten att 
skapa spektakulär arkitektur i samklang 
med omgivningen utnyttjas. 

ARENAN SOM ISOLERAD SOLITÄR  

STADS OCH LANDSKAPSINTEGRERAD ARENA 

IKONISK ARKITEKTUR 

ST JAKOB PARK BASEL,CHESHANTOU UNIVERSITY SPORTS PARK, KINA

STADS OCH LANDSKAPSINTEGRERADE ARENOR 
ARENORNA BLIR EN DEL AV STADEN OCH LANDKAPET  

TU DELFTS BIBLIOTEK, NEDERLÄNDERNA
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SAMLOKALISERING
ÖMSESIDIGHET SKAPAR SYNERGIEFFEKTER

Genom att bygga arenorna tätt ihop kan flera funktioner och 
verksamheter samordnas ömsesidigt. Flexibla ytor mellan 
arenarummen skapar möjligheter för ett varierat innehåll 
som kan förändras över tid.

Samutnyttjande mellanutrymmen betyder:

-Kommersiella möjligheter
-Dynamiska och välkomnande utrymmen

Arenanärhet betyder:

-Sammankopplade arenarum
-Möjlighet att ta emot större evenemang
-Flexibla ytor med varierande funktioner

Yteffektiva fotavtryck betyder:

-Mer grönytor
-Mer mark, med möjlighet att bebygga
-Kompakt arkitektur som sparar energi och fasadmaterial
-Ikonisk byggnad integrerad med sin omgivning 

A B C



EVENEMANGSOMRÅDET: Strategier för arena- och stadsutveckling, Vintern 2017

Transparens från allmänna stråk in i arenarummen, 
inspirerar barn och ungdomar som passerar.
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Öppna, aktiverade och transparenta fasader skapar synergi 
och aktiverar åpromenaden och parken.LOKALISERING NORD

MÖJLIGT SCENARIO FÖR LOKALISERING AV NYA ARENOR OCH STADSBYGGNAD 
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LOKALISERING NORD
AKTIVERAR HELA OMRÅDET

Lokaliseringen utgår ifrån att arenan kan 
användas som en katalysator för att 
aktivera parken, åstråket och offentliga 
rum i hela området. Det ställer krav på att 
arenans arkitektur klarar av att samspela 
med sin omgivning i alla riktningar. 

Logistiken har möjlighet att integreras 
under topografin i parken och kan 
samordnas mellan arenorna och Ullevi. 

Flöden och publika vägar går att skapa i 
alla väderstreck. 

Stor frihetsgrad i arkitektonisk gestaltning 
ger möjlighet till spektakulär arkitektur 
integrerad med grönskan och staden i ett 
fördelaktigt mikroklimat med fasader mot 
söder, väst och öster. 

Kompletterande stadsutveckling kan 
innehålla evenemangsstödjande stads-
utveckling som samspelar med arenan, 
innerstaden och mässan.

1. NYA SCANDINAVIUM
2. NYA LISEBERGSHALLEN
3. VALHALLA SPORTHALLAR A
4. VALHALLA SPORTHALLAR B OCH C
5. KOMMERSIELLA YTOR

1

2

3

4

SEKTION AA’

SEKTION BB’

5
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PLAN2PLAN1

LOKALISERING NORD
PLANER / SEKTIONER

Ett sammanhängande publikt plan 
med kommersiella funktioner kopplar 
samman samtliga arenor och öppnar 
upp mot omgivningen 
 

SEKTION AA’

SEKTION AA’

SEKTION BB’
SEKTION BB’

Valhalla A ,B och C-hall placeras i områdets 
norra del med utblick mot parken och ån  

Nya Lisebergshallen placeras centralt och i nära 
anslutning till Scandinavium för att ge bästa 
möjliga samnyttjande.

En central logistikhub servar de två större arenorna 

Logistikytor och teknikytor placeras mot bergväggen 

Nya Scandinavium placeras längst söderut för 
att ge bästa synlighet och tillgänglighet  

Kommersiella och publika ytor öppnar upp 
mot å stråket

Kommersiella och publika ytor öppnar 
upp mot arenatorget och Valhallagatan

N
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LOKALISERING NORD
ETT OFFENTLIGT OCH AKTIVERAT ÅSTRÅK
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LOKALISERING NORD
ARENAN VÄNDER SIG MOT TORGET  
OCH DEN NYA STADSBYGGNADEN I SÖDER
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LOKALISERING NORD
ARENATORGET EN NY MÖTEPLATS I GÖTEBORG
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LOKALISERING NORD
ARENOR I SAMSPEL MED GRÖNYTOR ÅSTRÅKET OCH BURGÅRDSPARKEN
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Delade allmänna ytor mellan arenorna oavsett
positionering skapar attraktion och ett levande 
publikt rum öppet för alla.
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LOKALISERING NORD
KOPPLING ÖVER ARENORNA, MED UTSIKT NER MOT ÅN OCH ÖPPNA GEMENSAMMA YTOR
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Placeringen koncentrerar evenemangslivet i 
söder och skapar stadsutveckling med blandat 
innehåll på båda sidor om Mölndalsån.

LOKALISERING SYD 
MÖJLIGT SCENARIO FÖR LOKALISERING AV NYA ARENOR OCH STADSBYGGNAD
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LOKALISERING SYD
ETT EVENEMANGSKLUSTER KRING MÄSSAN

1. NYA SCANDINAVIUM
2. NYA LISEBERGSHALLEN
3. VALHALLA SPORTHALLAR A
4. VALHALLA SPORTHALLAR B OCH C
5. KOMMERSIELLA YTOR

1

2

3

4

5

SEKTION AA’

Lokaliseringen skapar ett tätt evenemang-
skluster söder om Valhallagatan. Placer-
ingen medför stora krav på samordning 
med övriga aktörer i området.

En förutsättning för ett väl fungerade 
kvarter är att arenornas och Svenska 
Mässans logistikbehov samplaneras. 
Arenorna behöver även kunna försörjas 
från Valhallagatan.

Flöden och publika vägar går att skapa 
genom mässan och från Valhallagatan 
och Skånegatan.

Arkitekturen behöver integreras med övrig 
bebyggelse men arenorna kan även synas 
till viss del.

Arenornas fasader mot norr blir en utman-
ing att aktivera för att stödja ett offentligt 
liv i stadsdelens utomhusmiljöer.

Kompletterande stadsutveckling kan 
stödja kringliggande kulturmiljöer och
ge utrymmen för mer traditionellt 
stadsliv utmed Mölndalsån.
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Placeringen koncentrerar evenemangslivet i 
söder och skapar stadsutveckling med blandat 
innehåll på båda sidor om Mölndalsån.

LOKALISERING SYD
PLANER  / SEKTION

PLAN  1 PLAN  2 
N

Central logistikhub
servar båda de 
större arenorna

Koppling mot Mässan 

Omklädningsrum och bi-ytor 
läggs centralt för att samnyttjas 
på bästa sätt

Nya Scandinavium placeras 
österut för att kunna byggas 
medans befintliga Scandinavium 
fortfarande är i funktion

Nya Lisebergshallen placeras centralt 
och i nära anslutning till Scandinavium för 
att ge bästa möjliga samnyttjande

Publika och kommersiella ytor
 öppnar upp mot Arenatorget 

Logistik och teknikytor 

SEKTION AA’

SEKTION AA’



LOKALISERING SYD
NYA ARENAN KOPPLAR MOT ÅN



LOKALISERING SYD
VY FRÅN BURGÅRDSPLATSEN



LOKALISERING SYD
ARENOR I SÖDER, STADSUTVECKLING UTMED ÅN



BASKETKONSERT & KULTUR HOCKEY
HANDBALL

FRIIDROTT HORSE SHOW

NYA SCANDINAVIUM
EN FLEXIBEL MULTIARENA MÖJLIG ATT STÄLLA OM BEROENDE PÅ EVENEMANG
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BASKETKONSERT & KULTUR HOCKEY
HANDBALL

FRIIDROTT HORSE SHOW

Skånegatan är ofta det första intrycket av evenemangsområdet och viktig för såväl 
flöden som vistelsemiljö. Med effektiviserad trafik och innerstadsutformning kan 
en säkrare miljö för barn och vuxna att vistas i skapas. Trygga och funktionella 
miljöer för fotgängarflöden under evenemang och vardag.

PLATSEN IDAG
EFFEKTIVISERADE TRAFIKYTOR

MER GRÖNSKA

SNABBA CYKLAR FRÅNSKILT 
YTOR FÖR LEK OCH VISTELSE

BURGÅRDSPLATSEN
STADSBOULEVARDEN: VY MOT VALHALLAGATAN

TRYGGA
ÖVERGÅNGAR

BARNSÄKRARE HASTIGHET 
VID ÖVERGÅNGAR

PÅ FOTGÄNGARES 
VILLKOR I SOLLÄGE
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MODERNA 

ÖVERGÅNGSTÄLLEN

YTEFFEKTIVISERAD 

TRAFIK

UTÖKANDE 

OFFENTLIGA YTOR

3 PRINCIPER FÖR SKÅNEGATAN ATT 

UTREDA OCH VIDAREUTVECKLA

SKÅNEGATAN
VY FRÅN FRÅN BURGÅRDSPLATSEN

VISTELSEYTOR I SOLLÄGE

AKTIVERADE FASADER

MER GRÖNSKA

PLATSER ATT 
STANNA PÅ

LOCKA TILL
PROMENAD 
OCH RÖRELSE

BARNVÄNLIGT

LEK OCH 
PEDAGOGIK

SPÅRVAGNSSTATIONER 
SOM MÖTESPLATSER

BURGÅRDSGYMNASIET

BURGÅRDSPLATSEN

PLATSEN IDAG
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Medborgardialog om  
framtidens evenemangsområde

RAPPORT

Evenemangsområdet

Läs mer på: stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet
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INLEDNING

Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?  
Den frågan mötte boende, besökare och näringsliv under maj 
2017 när Göteborgs Stad genomförde medborgardialoger.

Under 2017 har stadsledningskontoret haft i uppdrag från 
kommunstyrelsen att utreda hur evenemangsområdet kan 
utvecklas. Tanken är att skapa ett levande stadsliv för alla.  
I området finns det möjlighet att utveckla nya mötesplatser 
som bjuder in till aktivitet och upplevelser, samtidigt som 
Göteborg stärker sin attraktionskraft. Enligt yrkandet 2016-
05-18 i kommunstyrelsen, Nästa steg för att ersätta Scandi-
navium, (S), (M), (V), (L) och (KD), ska medborgardialoger 
genomföras med boende, besökare, föreningar, kultur- och 
näringsliv som en del av utredningen, i syfte att ge kommun-
styrelsen fler perspektiv på frågan inför den fortsatta 
beslutsprocessen. 

Medborgardialog i Göteborgs Stad sker utifrån perspektivet 
om alla göteborgares lika värde och det demokratiska och 
hållbara samhället. Ansvaret för att prioritera frågor och göra 
bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på politikerna 
som fattar beslut i frågorna. Enligt stadens principer för 
medborgardialog ska medborgardialog övervägas vid beslut som 
direkt och i betydande grad rör stadens invånare. Göteborgarna 
ska i samband med en dialog ges goda möjligheter att delta. 

För att nå ut brett med medborgardialogen om evenemangs-
området kombinerades olika metoder, både fysiska och digi-
tala. Totalt har nio medborgardialoger genomförts i fyra olika 
stadsdelar där vi haft stadens informationscontainer som 
primär arena för medborgardialogen. Att möta göteborgarna 
där de är ger en mer nyanserad bild och fler perspektiv då vi 
når personer som annars inte fått göra sin röst hörd, till skill-
nad från att bjuda in till möten som kan verka exkluderande 
och riskerar att bara locka de mest intresserade. 

INLEDNING

Rapport evenemangsområdet
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Att utveckla ett evenemangsområde är komplext. Vi har 
därför varit tydliga med vilka delar av projektet som är öppna 
för inflytande och vilka delar som redan är beslutade och/
eller kräver annan expertkunskap.

Medborgardialogen genererade ett stort engagemang. Cirka 
tusen personer besökte stadens informationscontainer, och 
över två tusen personer besvarade en digital enkät, som även 
spreds i sociala medier. Dessutom genomfördes telefon- 
intervjuer samt särskilda dialogtillfällen med idrotts-, kultur-, 
förenings- och näringsliv.

Enkätsvaren, frisvaren och spontana synpunkter har nu samman- 
ställts och analyserats. Syftet med denna rapport är att ge en 
överskådlig bild av medborgardialogens resultat. Resultatet 
av dialogerna ingår som en del av det beslutsunderlag som 
kommunstyrelsen ska ta ställning till avseende utvecklingen 
av framtidens evenemangsområde, vilket redovisas i tjänste- 
utlåtandet Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandi-
navium samt ersättning för Lisebergshallen, diarienummer 
0998/18. 

Alla idéer kommer inte att kunna tas tillvara, men inspelen 
och tankarna från dialogen kommer tillsammans med politi-
kernas intentioner och tjänstepersonernas yrkeskunskap, att 
vägas samman till ett beslutsunderlag.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som med stort engagemang 
har tagit sig tid att delta i dialogen kring evenemangsområdet! 
Följ stadens fortsatta arbete på  
stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

Maria Norberg, Projektledare medborgardialoger  
evenemangsområdet

INLEDNING
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Uppdraget drivs som ett projekt av stadslednings- 
kontoret tillsammans med bolag och förvaltningar  
i Göteborgs Stad. En viktig del i utredningen är  
genomförandet av medborgardialoger med boende, 
besökare, föreningar, kultur- och näringsliv, i syfte 
att fånga in synpunkter och inspel i de delar av 
projektet som är påverkbara. 

Under maj 2017 genomfördes medborgardialoger 
fysiskt och digitalt. Genom att möta göteborgarna 
i stadsrummet och kombinera det med en digital 

satsning för medborgardialog kunde vi erbjuda 
flera möjligheter till delaktighet och också nå mål- 
grupper som normalt sett annars inte engagerar 
sig i stadsutvecklingsfrågor. 

Uppskattningsvis deltog cirka 1 000 personer i den  
fysiska dialogen. 2 043 svar har inkommit digitalt. 
Dessutom genomfördes telefonintervjuer med 
285 personer som bor i Göteborgs Stad. Därutöver 
arrangerades särskilda dialogtillfällen med idrotts- 
och föreningsliv, kulturliv och näringsliv. Bland 

Kommunstyrelsen beslutade under 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att utreda hur evenemangsområdet i centrala Göteborg kan utvecklas och få mer 
av ett levande stadsliv för alla. Utredningen handlar om att Scandinavium inte lever 
upp till de krav som dagens evenemang ställer, och att Lisebergshallen ska ersättas 
för att ge plats för Västlänksbygget. Tanken är inte bara att bygga nya ersättnings- 
arenor som stärker stadens attraktionskraft, utan även att få ett mer levande 
stadsliv i området, med mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser.
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SAMMANFATTNING

dessa målgrupper har intresset för dialogen 
varierat. Kulturlivet har visat stort engagemang 
medan vi hade önskat att fler idrottsförbund och 
föreningar samt fler näringslivsrepresentanter 
hade deltagit för att få fler perspektiv på frågan. 
Detta bör beaktas när man analyserar resultatet. 

Dialogerna med idrotts- och föreningslivet 
genomfördes via ett Öppet Hus och en digital 
enkät. Till Öppet Hus-aktiviteten bjöds cirka 80 
idrottsförbund och samlingsorganisationer in. 11 
representanter från 9 olika förbund deltog i dia-
logen. Huvuddelen av dessa representerade stora 
idrotter såsom fotboll, handboll och innebandy. 

Den digitala enkäten till föreningslivet skickades 
ut till alla bidragsgodkända föreningar i Göteborg 
(cirka 1150 idrottsföreningar, 70 kulturföreningar  
och 200 sociala föreningar) samt till cirka 80 idrotts- 
förbund och samlingsorganisationer. Intresset var 
lågt. 83 organisationer (föreningar, förbund eller 
liknande) svarade på föreningsenkäten.

Dialogerna med näringslivet har skett under 
Business Region Göteborgs ordinarie möten med 
branschorganisationer och företagarföreningar i 
Göteborg. Dialogmöten har också ägt rum med 

vissa grannverksamheter till området. En digital 
enkät skickades ut via de bransch- och företagar-
föreningar som ansåg att frågan skulle vara relevant 
för deras medlemmar. Tio personer valde att 
besvara enkäten. 

Dialogerna med kulturlivet har skett genom 
workshops med olika representanter från kultur-
livet inom Göteborgs Stad och Västra Götalands-
regionen. Kulturlivet visade ett stort intresse och 
deltog aktivt i medborgardialogen.

Sammantaget har Göteborgs Stad fått in många 
synpunkter och inspel. Reaktionerna är övervägande 
positiva inför att området ska utvecklas. 

Rapporten syftar till att analysera och samman-
fatta resultatet av medborgardialogen så det blir 
tillgängligt och kan fungera som en del av besluts-
underlaget inför kommunstyrelsens fortsatta 
beslutsprocess i ärendet. 
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•  Sammanfattning av näringslivets möte med branschorganisationerna.

•  Sammanfattning av näringslivets möte med företagarföreningarna.

•   Sammanfattning av näringslivets möte med Gårda  
företagarförenings styrelse.

•  Sammanfattning av näringslivsdialog Hotell Scandic Opalen.

•   Sammanfattning av näringslivsdialog Restaurang Danilo.

MEDBORGARE

IDROTT- OCH FÖRENINGSLIV

KULTURLIV

NÄRINGSLIV

Följande dokument/underlag ligger till grund för rapporten:

•  Anteckningar från dialogerna.

•  Evenemangsområdet webbenkät 2017. 

•  Sammanställning av öppna svar från webbenkät.

•  Sammanställning öppna kommentarer på Facebook.

•  Attitydundersökning evenemangsområdet Göteborg 2017. 

•  Sammanfattning av enkät till föreningar om evenemangsområdet.

•   Sammanfattning av medborgardialog kring evenemangsområdet  
– öppet hus idrottsförbund och samlingsorganisationer, 2017-05-11.

•   Sammanställning av workshop med sektorschefer kultur 
och fritid, 2017-05-05.

•   Sammanfattning av medborgardialog kring evenemangs-
området – samtal med aktörer inom kulturområdet.

•   Sammanfattning av medborgardialog kring  
evenemangsområdet – workshops.

SAMMANFATTNING
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SAMMANFATTNING

En 3D-modell över evenemangsområdet som visar hur området ser ut idag. 
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SAMMANFATTNING

Genom medborgardialogen kunde vi också fånga upp barns idéer och tankar kring utvecklingen av framtidens 
evenemangsområde. 
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SYFTE MED  
MEDBORGARDIALOGEN
Enligt uppdraget ska projektet, för att säkerställa och möta 
hela politikens behovsbild, ”genomföra medborgardialoger 
med boende, besökare och näringsliv samt föreningar, intres-
seföreningar etc. för att få input till de förslag som tas fram”.

SYFTET MED  

MEDBORGARDIALOGERNA ÄR ATT:

   •  Ge politiken ett mer utförligt beslutsunderlag

    •   Stärka delaktigheten hos göteborgarna och  

skapa ett engagemang för stadens utveckling 

SAMMANFATTNING
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Arbetet har drivits som ett delprojekt med delprojektledare från stadslednings- 
kontoret, en projektgrupp med bred representation från stadens förvaltningar 
och bolag, samt en expertgrupp med representanter från Social resursförvaltning 
och Konsument- och medborgarservice, som har olika delar av processägarskapet 
kring demokrati och delaktighet. 

PROCESS

Stadsledningskontoret har ansvarat för samordning, 
konceptutveckling, logistik, bemanning samt  
dialogerna med medborgare samt kulturliv. 
Stadsledningskontoret har också ansvarat för 
den digitala enkäten och sammanställningen av 
resultatet av medborgardialogen. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ansvarat 
för dialogen med idrott- och föreningslivet och 
Business Region Göteborg för dialogen med nä-
ringslivet. Göteborg & Co, stadsbyggnadskontoret 
och GotEvent har bidragit med bemanning.

Stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo,  
Centrum och Norra Hisingen har också varit 

aktiva i genomförandet. Konsument- och med-
borgarservice har varit involverade i den digitala 
enkäten och i användandet av Facebook som 
digital kanal.

Medborgardialogerna har utgått från Göteborgs 
Stads principer för medborgardialog, som är 
beslutade av kommunfullmäktige. System och 
struktur för planering av arbetet har följt det  
stadengemensamma arbetssättet för medbor-
gardialog som introduceras under hösten 2017. 
Det här är första gången som så många förvalt-
ningar och bolag har jobbat tillsammans med en 
medborgardialog.

 Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och  
hållbart samhälle grundar dialogen. 

Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande  
grad rör invånarna.

När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna  
minst bli hörda. 

Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter  
till deltagande.

Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.

Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.

De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen  
påverkar beslutet.

GÖTEBORGS STADS PRINCIPER FÖR MEDBORGARDIALOG

1

2

3

4

5

6

7

PROCESS
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Skapa förtroende  
och struktur.

Utforska synpunkter.

Uppmuntra till engagemang.

Dokumentera.

Sammanfatta.

Informera och uppföljning  
och återkoppling.

UNDER

EFTER

FÖRE

Sammanställ resultatet.

Formulera underlag  
för beslut.

Återkoppla till deltagare,  
politik och medborgare.

Utvärdera dialogen.

Bevaka fortsatt enga- 
gemang i frågan.

Hitta frågan!

Definiera inflytande.

Analysera målgruppen.

Samordna inom staden.

Välj metod.

Kommunikationsplanering.

Praktiska frågor och logistik.

PROCESS
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BILDER

METOD
Tyngdpunkten i medborgardialogen låg i att möta göteborgarna i olika delar av 
Göteborg i stadens informationscontainer, där vi informerade om utvecklingen 
av evenemangsområdet och gav människor möjlighet att tycka till i en digital 
frågeenkät. Budskapet var ”Tyck till” och den övergripande frågeställningen 
löd ”Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?”

METOD
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Vi skapade en utställning med fakta om evene- 
mangsområdet, utredningen som är på gång, hur 
planerna ser ut just nu, vad som är bestämt, 
vad som fortfarande är öppet för inspel, varför 
vi har medborgardialog och hur resultatet ska 
tas vidare efter den genomförda dialogen. 

I informationscontainern hade vi också möjlighet 
att sätta området i ett större sammanhang, 
genom att informera om andra aktuella stadsut-
vecklingsprojekt, såsom Västlänken, Älvstaden, 
Heden, linbanan och Lisebergs jubileumssats-
ning. För att kunna tycka till om en del är det 
viktigt att få kunskap om helheten, och för-
ståelse för det nya Göteborg som vi står inför. 
Utvecklingen av evenemangsområdet är en av 
flera pusselbitar. 

Genom att kommunicera begreppet ”framtidens 
evenemangsområde” försökte vi tydliggöra 
tidsaspekten, att medborgardialogen sker i ett 
mycket tidigt skede och att det kommer att ta 
ett tag innan ett ”nytt” och utvecklat evene-
mangsområde står färdigt. Dialogen innefattade 
inspirationsbilder kring stråket vid ån som 
syftade till att öppna upp deltagarnas blick  
för att det går att utveckla området på olika 
sätt. Bilderna var inte färdiga alternativ som 
kommer att bli verklighet utan bara exempel  
på olika idéspår.

METOD
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KAFÉPLATS

Om man utvecklar tanken med mötesplatser ytterligare  
skulle ett kafé med uteservering vara ett tänkbart tillskott. 

MÖLNDALSÅN IDAG

För närvarande är området längs ån i princip bara ett 
smalt promenad- och cykelstråk. Här finns möjligheter 
till utveckling! Vad vill DU se, göra och uppleva?

METOD
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GENERELLA YTOR VID VATTNET

Ett sätt att få mer variation är att skapa fickor av öppna  
ytor och mötesplatser – kanske i form av trädäck mot  
Mölndalsån? 

RESTAURANGER OCH STADSLIV

Inslag av fasta eller säsongsbetonade restauranger skulle  
ge stråket längs ån betydligt mer folkliv. Tycker du att  
det vore positivt? Eller vill du ha det lugnare, vore det  
att gå för långt mot pulserande stadsliv?

METOD
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I containern hade vi i-Pads som ledde till en  
digital enkät där besökarna fick svara på den 
övergripande frågeställningen ”Vad vill du  
uppleva i framtidens evenemangsområde?”,  
utifrån olika perspektiv. På i-Padsen kunde de 
också ta del av Göteborgs Stads nya stadsut- 
vecklingswebb, stadsutveckling.goteborg.se,  
för att få ytterligare kunskap och information  
om det som är på gång i Göteborg. 

Utöver den digitala enkäten kunde man också ge 
utförliga kommentarer kring tankar och idéer.  
Den digitala enkäten spreds även på Facebook. 

BOSTÄDER OCH HANDEL

Evenemangsområdet får nya arenor – men en möjlighet 
är att även bygga bostäder och butiker. Vad tycker du? 
Skulle det ge mer blandstadskänsla? Eller är det bättre 
att satsa på ett renodlat evenemangsområde?

METOD
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Genom att möta göteborgarna i stadsrummet 
och kombinera det med en digital satsning för 
medborgardialog kunde vi erbjuda flera möjlig-
heter till delaktighet och också nå målgrupper 
som normalt sett annars inte engagerar sig i 
stadsutvecklingsfrågor.

Totalt genomförde vi under maj 2017 medborgar- 
dialoger vid nio tillfällen i fyra olika stadsdelar i 
Göteborg: Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, 
Centrum, Norra Hisingen. Aktiviteten avslutades 
med två dagar i Nordstan. 

Uppskattningsvis besökte cirka 1 000 personer 
stadens container. 2 043 personer (målsättning 
900 personer) svarade på den digitala frågeen-
käten som låg ute den 3 maj till 2 juni. Dessutom 
genomfördes telefonintervjuer med 285 personer  
i åldern 16–84 år som bor i Göteborgs Stad. 

Därutöver arrangerades särskilda dialogtillfällen 
med idrotts- och föreningsliv, kulturliv och  
näringsliv (branschorganisationer). En särskild 
frågeenkät skickades också ut till idrotts- och 
föreningslivet samt till näringslivet.

Formen för dialogen var en kombination av  
förvalda svarsalternativ och öppna svar. Då  
utvecklingen av evenemangsområdet är en  
komplex fråga med parametrar som geologi, 
trafiklösningar/logistik, finansieringsformer etc.  

att ta hänsyn till var vi noggranna med att tydliggöra 
vilka delar i projektet som är öppna för inflytande 
och vilka delar som redan är bestämd och/eller 
kräver annan typ av expertkunskap.

stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

Evenemangsområdet
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Nu startar medborgardialoger 
kring utvecklingen av 
framtidens evenemangsområde. 
Kom och träffa oss på någon av dessa platser. 
Tyck till! 

3 maj kl 16.00–19.30 SDF Centrum, Engelbrektsgatan 71
10 maj kl 16.30–19.30 utanför Scandinavium, Valhallagatan 1
14 maj kl 13.00–16.00 Angereds Stadspark, mellan torget och Angered Arena
17 maj kl 13.00–17.00 vid Netto, Backa-Röd
18 maj kl 13.00–19.00 utanför Frölunda Torg
20 maj kl 13.00–17.00 Gustaf Adolfs Torg
24 maj kl 11.00–16.00 vid Tuve Torg
30 maj kl 10.00–18.00 i Nordstan
31 maj kl 10.00–18.00 i Nordstan

Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet 

METOD
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Huvudfråga:

Kompletterande frågor:

Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?

 •   aktiviteter? (flera svarsalternativ + annat)

 •   evenemang? (flera svarsalternativ + annat)

 •  stadsliv?  (flera svarsalternativ + annat)

Vad betyder evenemangsområdet för dig idag?

Har du under de senaste 2–3 åren besökt  
evenemangsområdet i Göteborg?

Om ja, vad var huvudanledningen till ditt besök?

Vilka grupperingar av ord tycker du bäst beskriver vad som är viktigast i 
utvecklingen av evenemangsområdet?

 •  Öppet, inkluderande, jämlikt.

 •  Underhållande, festligt, tillsammans.

 •  Hållbart, grönt, avslappnande.

 •  Aktivt, pulserande, äventyrligt. 

 •  Modernt, bekvämt, nära.

 •  Världsklass, prestationer och stjärnor.

Är det något du vill se mer av i framtidens  
evenemangsområde för att det ska bli  
ännu mer relevant för dig att besöka?

Enkäten bestod också  
av 7 bakgrundsfrågor  
för statistisk analys.  

På 5 av de slutna frågorna  
kunde respondenten  
fritt välja att skriva in  

eget alternativ. 

METOD
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METOD
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2 043 genomförda enkäter ger ett representativt  

resultat för Göteborg på en övergripande nivå. Underlaget 

är tillräckligt för att bryta ned på kön, ålder och stadsdel.  

Resultatet av enkäten redovisas oviktat och speglar åsikterna 

hos dem som aktivt valt att tycka till, det vill säga det är inte ett  

representativt urval som bjudits in. Därför gjorde vi också 

kompletterande telefonintervjuer med ett representativt urval 

göteborgare fördelat på åldersgrupper och stadsdelar.

Boende i närområdet, Centrum, har valt att tycka till i  

större utsträckning än göteborgare i andra stadsdelar vilket  

förklaras av att det är deras närområde som står i fokus.  

Det fanns en viss övervikt för stadsdelarna Centrum, 
Majorna-Linné och en viss underrepresentativitet 
för Angered, Västra Göteborg och Norra Hisingen. 

56% män, 40% kvinnor har svarat på enkäten.  
Åldersfördelningen visar en högre representativitet för  

ålderskategorierna 25–64 år och en lägre representativitet 

för de äldsta åldersgrupperna. I åldrarna 65+ har vi en 
lägre representativitet för Göteborg som helhet.

VALIDITET 

VALIDITET
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GRAD AV INFLYTANDE

Det är viktigt att vi definierar graden av inflytande 
i våra medborgardialoger, så vi kan sätta rätt 
förväntningar hos dem som deltar i dialogen. 
Vi definierade tidigt medborgardialogen kring 
evenemangsområdet som en tidig idéinsamling, 
som syftar till att måla de stora penseldragen för 
områdets utveckling. Göteborgarnas inspel, kommer 
tillsammans med andra viktiga parametrar vägas 
samman till ett beslutsunderlag som kommun-
styrelsen så småningom har att ta ställning till. 
Dialogen kommer att fortsätta framöver i takt 
med att området utvecklas, som en del av den 
ordinarie plan- och byggprocessen.* 

I analysen av vilken grad av inflytande som möj-
liggörsi den aktuella frågan befinner vi oss i 

denna medborgardialog relativt långt ned på 
delaktighetstrappan. Det är en tidig medborgar-
dialog och målgruppen har förhållandevis liten 
kunskap i frågan. Det är därför lika mycket en in-
formationsaktivitet för att berätta för målgrupperna 
om utvecklingsplanerna, som en medborgardialog 
som syftar till delaktighet och möjligheten att tycka 
till. Vi är framför allt på steg 1: information och steg 
2: konsultation, när det gäller målgruppen götebor-
gare. I dialogerna med särskilda målgrupper, exem-
pelvis med idrotts- och föreningslivet, kulturlivet 
och näringslivet närmar oss det vi kallar för steg 3 i 
delaktighetstrappan: dialog.

Envägskommunikation 
Frågor och svar.

Du får VETA

Metodexempel:  
tidning, webb, trycksak

Samla in synpunkter 
Ofta punktinsats.

Du får TYCKA TILL

Metodexempel:  
enkät, fokusgrupp,  
åsiktstorg

Utbyte av tankar,  
ofta återkommande 
tillfällen.

Du får RESONERA

Metodexempel:  
cafédialog, open space

Aktiviteter planeras  
ochgenomförs  
tillsammans.

Du får GENOMFÖRA

Metodexempel:  
framtidsverkstad,  
idéverkstad

Gemensamt 
beslutsfattande.

Du får BESTÄMMA

Metodexempel:  
rådslag, folkomröstning

DELAKTIGHETSTRAPPAN**

HÖG

HÖG

LÅG

LÅG

INFORMATION

KONSULTATION

DIALOG

INFLYTTANDE

MED-
BESTÄMMAMNDE

PÅVERKANSMÖJLIGHET

K
U

N
S

K
A

P

GRAD AV INFLYTANDE

* Läs mer om den ordinarie byggprocessen på goteborg.se/planochbyggprojekt.
** SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram en delaktighetstrappa för att definiera nivåer av inflytande. 
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Medborgardialogerna genererade mängder med tankar och idéer kring områdets 
utveckling. Alla synpunkter som kommit in har grupperats i olika kategorier.  
I denna rapport redovisas storheterna, vi ser samband och drar slutsatser  
utifrån de olika dialogaktiviteter som vi har genomfört. 

Resultatet av medborgardialogerna redovisas under olika delteman:  
kännedom, användning idag, prioriteringar när det gäller aktiviteter, evenemang 
och stadsliv, upplevelsevärden, vad är viktigt när vi utvecklar framtidens  
evenemangsområde, annat som göteborgarna vill prata om, inspiration och 
innovation.

Både genom de fysiska samtalen i containern och i de skriftliga svaren framgår 
att få göteborgare har en relation till själva begreppet ”evenemangsområdet”. 
Många förstår var någonstans det är när man får det förklarat för sig, exempelvis 
genom att man nämner Scandinavium och Ullevi, men få har en relation till själva 
begreppet. Enligt telefonintervjuerna känner endast hälften av göteborgarna till 
begreppet evenemangsområdet och vet dessutom var det ligger. Vissa blandar ihop 
det med Frihamnen eller andra platser i Göteborg. 

RESULTAT

KATEGORIER

1.  KÄNNEDOM

KÄNNEDOM – EVENEMANGSOMRÅDET

I Göteborg finns ett område som kallas just för  
evenemangsområdet. Känner du till var det ligger?

45 % av göteborgarna känner till  
evenemangsområdet och vet var det ligger.

Ytterligare 16 % har hört talas om  
evenemangsområdet men vet inte var det  

ligger (alternativt tror att det ligger  
någon annanstans).

39 % har inte hört talas om  
evenemangsområdet.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TOTALT

Har inte hört talas om.

Hört talas om men vet inte var det ligger.

Känner till och vet var det ligger.

45 %

16 %

39 %

285 ip

RESULTAT
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Som geografisk plats är området dock väl känt bland göteborgarna. 
Enligt telefonintervjuerna känner så gott som samtliga göteborgare – 
97 % – till området som geografisk plats. 

Det man i första hand tänker på när man hör ordet ”evenemangsområde” är Ullevi, 
Scandinavium, Liseberg, Heden, Svenska Mässan, Skånegatan och Avenyn – och det är 
med hjälp av dessa platser man brukar benämna området. Det vill säga,  man säger inte 
att man ska besöka evenemangsområdet eller pratar om det som en särskild plats – 
utan man talar om de platser inom området som man ska besöka.

8 av 10 göteborgare svarar spontant att Ullevi och/eller Scandinavium ligger i området. 
Ungefär varannan svarade att Liseberg och/eller Svenska Mässan ligger i området.  
Ungefär 3 av 10 svarade att Valhalla och/eller Bergakungen ligger i området.

1.  KÄNNEDOM forts

KÄNNEDOM – EVENEMANGSOMRÅDET SOM GEOGRAFISK PLATS

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i  
norrtill Liseberg i söder. Här ligger exempelvis  
Actionparken, Scandinavium mm. Känner du till det?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Har inte hört talas om begreppet  
och känner INTE till området.

Har inte hört talas om  begreppet men känner  
till området.

Hört talas om begreppet men vet inte var det ligger.

Känner till begreppet och vet var det ligger.

45 %

16 %

36 %

3 %

TOTALT

97 % av göteborgarna (45 % + 26 % + 36 %) 
känner till evenemangsområdet, antingen känner  

man till det både som begrepp och som geografsikt 
område eller endast som geografiskt område.

3 % har varken hört talas om begreppet eller  
känner man till området som geografisk plats.

RESULTAT
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Idag beskrivs evenemangsområdet av deltagarna i medborgardialogen utifrån två 
olika perspektiv – dels som ett område som förknippas med underhållning, evenemang 
och publiksport, som lever upp vid stora evenemang och då upplevs som folkligt och 
spännande. 

Men också som ett område som man bor och arbetar i närheten av, där man tränar 
och promenerar, och har sin vardag. I detta avseende beskriver en del området som 
öde och själlöst när det inte finns något på gång och det finns en viss oro för att röra sig 
i området kvällstid. 

Den främsta associationen rör dock stora arenor och stora evenemang och det är 
framför allt i samband med dessa som göteborgarna rör sig i området. Det är relativt 
få som nämner att de rör sig i området för att det är trevligt att strosa runt där, eller 
för att besöka restauranger, caféer eller liknande. 

För vissa är det dock ett område för rekreation och promenader och här lyfts Mölndalsån 
fram som ett populärt stråk. Gång- och cykelbanan längs Mölndalsån är även en  
populär genomfartsträcka för gång- och cykeltrafik som ska ta sig från en plats till 
en annan, och i detta sammanhang används evenemangsområdet helt enkelt som en 
genomfartssträcka. 

Idrotts- och föreningslivet nämner att de använder området framför allt för uppvisning 
av verksamhet, träning utomhus och inomhus samt sociala aktiviteter.

I den digitala enkäten uppger 96 % att de besökt evenemangsområdet någon gång  
de senaste två åren. De allra flesta har besökt området på grund av kultur/nöje/konser-
ter, underhållning, publiksport eller företagsevent/kongress, det vill säga evenemangs-
relaterade aktiviteter. 

 

2.  ANVÄNDNING IDAG

VAD VAR ANLEDNING TILL DITT BESÖK?

Kommentar: flera svarsalternativ möjliga, därav inte 100 %.
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Varje eller nästan varje dag?

Någon gång i veckan

Några gånger i månaden

Någon gång i månaden

Någon gång/halvår

Någon gång/kvartal

Någon gång/år

Mer sällan

Aldrig

Någon gång i veckan

Några gånger i månaden

Någon gång i månaden

Någon gång/halvår

Någon gång/kvartal

Någon gång/år

Mer sällan

Aldrig

Enligt telefonintervjuerna så uppger 67 % av de intervjuade att de passerar/rör sig i 
evenemangsområdet minst någon gång i månaden. Det beror främst på att man går på 
konsert eller musikevenemang, går på Liseberg, passerar på väg till/från jobb/skola, går 
på bio och tittar på idrottsevenemang. 

Den vanligaste orsaken att man rör sig i området är att man går på ett evenemang. 66 % av 
de intervjuade går på ett evenemang minst en gång i halvåret, 43 % minst en gång i kvartalet. 

De boende i Centrum–Örgryte–Härlanda och Majorna–Linné  
rör sig oftare i området än vad övriga göteborgare gör. 

2.  ANVÄNDNING IDAG forts

 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %  0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ANVÄNDNING AV EVENEMANGSOMRÅDET?

Hur ofta brukar du passera/röra dig i evenemangsområdet i Göteborg? 
Hur ofta går du på ett evenemang eller gör en aktivitet inom evenemangsområdet?

ATT PASSERA/RÖRA SIG I EVENEMANGSOMRÅDET – OMRÅDE

Hur ofta brukar du passera/röra dig i evenemangsområdet i Göteborg?

PASSERA/RÖRA SIG I EVENEMANGSOMRÅDET GÅ PÅ EVENEMANG/GÖRA EN AKTIVITET I OMRÅDET

12 %

18 %

14 %

20 %

20 %

23 %

9 %

26 %

8 %

8 %

7 %

15 %

5 %

5 %

4 %

2 %

2 %

100 %
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10 %

0 %

Angered
ÖSTRA GÖTEBORG

Askim–Frölunda–Högsbo
VÄSTRA GÖTEBORG

Majorna–Linné
Örgryte–Härlanda

CENTRUM

HISINGEN

24 % 26 %
13 % 14 %

11 %
18 %

8 % 10 %

15 % 4 %

4 %1 %  4 %

22 % 21 %

4 % 6 %
5 % 8 %
2 % 1 %

3 % 
4 %

7 %

8 %
8 %

7 % 26 %10 %
13 %

24 %
11 %

32 % 24 %

Aldrig

Mer sällan

Någon gång/år

Någon gång/kvartal

Någon gång/halvår

Någon gång i månaden

Några gånger i månaden

Någon gång i veckan

Varje eller nästan varje dag

RESULTAT
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2.  ANVÄNDNING IDAG forts

ATT VISTAS I EVENEMANGSOMRÅDET

I vilken grad tycker du om att vistas i evenemangsområdet?
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TOTALT

 Vet ej

1 Mycket låg grad

2

3

4

5 Mycket hög grad

11%

30%

29%

16%

9%
5%

Telefonintervjuerna  
visar att 40% av göteborgarna 
tycker om att vistas i området  
i mycket eller ganska hög grad. 

25% tycker inte om att  
vistas i området.

Enkäten visar följande: 

40% svarar att de i mycket hög grad 

tycker om att vistas i evenemangsområdet.

25% tycker i låg eller mycket låg grad 

om att vistas i området.

30% svarar varken eller.

Göteborgare målar i dialogerna upp en förhållandevis positiv bild av evenemangsområdet 
i det som området erbjuder, det vill säga evenemang, att det är samlat, lättillgängligt, 
mitt i stan. Däremot kommer det också fram flera andra aspekter på området, som att 
det är osammanhängande, outnyttjat, lite dött, rörigt och inte särskilt tryggt. Många 
göteborgare nämner att de upplever att området inte är ihopkopplat med resten av stan 
utan ligger lite avsides – trots att det egentligen rent geografiskt ligger ”mitt i stan”.

RESULTAT
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Huvudfrågan i medborgardialogen var ”Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde” 
och frågan belystes utifrån perspektiven aktiviteter, evenemang och stadsliv. Det är fram-
för allt i dialogen med göteborgarna som vi har jobbat med denna frågeställning, och  
de har lämnat sina svar i den digitala enkäten. Frågan ställdes även i telefonintervjuerna. 

Nedan redovisas en sammanställning över svaren. 

Vilka aktiviteter vill du se mer av i framtidens evenemangsområde?

Spontanidrott, lek och andra aktiviteter (19 %), idrott och organiserad träning (också 19 %) 
samt picknickmöjligheter (18 %) är det som göteborgarna i stor utsträckning vill uppleva 
i evenemangsområdet, när de ombes att prioritera bland ett antal förvalda alternativ 
i den digitala enkäten. Totalt sett är det inga större skillnader mellan åldersgrupperna. 
Under kategorin ”annat” återfinns bland annat parkering och bostäder. Intresset för par- 
kering och bostäder är större hos åldersgrupperna 35–74 år än hos yngre målgrupper. 

Generellt efterfrågas i de öppna kommentarerna och i samtalen i containerdialogerna, fler 
typer av aktiviteter som tilltalar olika personer, och mer variation på aktiviteter och utbud 
inom området. Att det finns fler anledningar att ta sig dit även när det inte pågår evenemang. 

Exempel som nämns är skateboardtävlingar, gratisaktiviteter, bowling, klättring, design-
mässa, klassisk musik, bridgespel, spelkvällar och musikgalor. Andra förslag för framtidens 
evenemangsområde är bibliotek, kulturhus, boulebana, foodtrucks, utomhusbassäng, 
inomhusarena och shopping. 

I telefonintervjuerna trycker göteborgarna på att det är viktigt att utveckla aktiviteter 
för barn och för ungdomar. 

3.   VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS  
EVENEMANGSOMRÅDE – PRIORITERINGAR

Spontanidrott, lek och andra aktiviteter

Idrott och organiserad träning

Picknickmöjligheter

Annat

Replokaler (ex, musik, teater)

Utegym

Wellness/spa/relax

Klätterskulpturer

Speakers corner

När det gäller aktiviteter vill  
göteborgarna uppleva spontan- 
idrott, lek och andra aktiviteter,  
idrott och organiserad träning  

och picknickmöjligheter.  
Därefter följer annat och replokaler.

Inga större skillnader mellan  
kvinnor och män

Inga större skillnader  
mellan åldersgrupperna

Under annat har man fått skriva själva, 
där framkommer bl a bostäder och  
parkeringsplatser, intresset störst  

mellan 35 och 74 år.

NÄR VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE  
– AKTIVITETER?

19 %

19 %

18 %

11 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

RESULTAT
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Konsert

Sport

Musikal, show, festivaler

Mästerskap, SM, EM, VM

Bio

Teater

Företagsevent/kongresser

Dans

Annat

När det gäller evenemang vill göteborgarna helst  
uppleva konserter i framtidens evenemangsområde.  

Därefter följer sportevenemang,  
musikal/show/festivaler, mästerskap och bio.

Konserter gäller för alla åldersgrupper.

Fler män än kvinnor vill uppleva sportevenemang.

Fler kvinnor än män vill uppleva musikal, show, konserter, 
festivaler.

Inte stora skillnader mellan åldersgrupperna.

VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE?  
– EVENEMANG?

27 %

16 %

16 %

15 %

9 %

5 %

5 %

3 %

3 %

Kulturlivet nämner att vardagsaktiviteter som lekparker, skatepark, fotbollsplan etc 
för barn och ungdomar skapar liv på dagtid. Det finns inte många platser i området 
idag där man kan vara med barn. Om man kommer från Svenska Mässan vill man 
gå ut i en park och vila fötterna. Ett mysigt café med en lekpark skulle också kunna 
gagna Svenska Mässan för då kan besökare komma och gå under dagen. 

Göteborgarna önskar också att man tar vara på området kring Mölndalsån. Till ex-
empel genom kanotuthyrning, paddelbåtar etc.  

Vilka evenemang vill du se mer av i framtidens evenemangsområde? 

Konserter är den typ av evenemang som flest göteborgare helst vill uppleva i fram-
tidens evenemangsområde när de blir tillfrågade om vilken typ av evenemang de 
föredrar – och detta gäller både för kvinnor och män, och för alla åldersgrupper. 

RESULTAT
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Nästan en tredjedel, 27 %, av de tillfrågade i den digitala enkäten väljer konserter som första 
svarsalternativ. På andraplats kommer sportevenemang (16 %), därefter följer mästerskap 
som SM, EM och VM (15 %). Musikal, show, och festivaler kommer på andra plats för 
både män och kvinnor, sport på tredje plats för män, respektive fjärde plats för kvinnor 
och mästerskap, SM, EM, VM på tredje plats för kvinnor respektive fjärde plats för män. 

I telefonintervjuerna bekräftas bilden av att det är konserter som flest personer väljer 
när man ombeds prioritera inom kategorin evenemang. 

I de öppna svaren framgår att det inte alltid behöver vara kända artister som lockar, utan 
göteborgarna är även intresserade av att se mindre artister. Några efterfrågar också mu-
sikställen som är mindre och öppna för allmänheten, där nya artister kan få visa upp sig, 
eller mellanstora scener, där mindre kända band kan spela. Man upplever att det är bättre 
att det händer mycket smått ofta i området än att stora artister kommer mer sällan. 
Samtidigt vill man absolut ha kvar de stora evenemangen. 

Något som också efterfrågas är ett musikställe som kör musikaler, från West End och 
Broadway till exempel. Man vill också se fler sportevenemang som t ex Gothia Cup och 
Partille Cup. Andra exempel som nämns är bland annat utomhusbio, kulturarena, och digitala 
konserter och att det vore spännande att få ihop idrott och kultur i ett gemensamt evenemang. 

Vilken typ av stadsliv vill du se mer av i framtidens evenemangsområde?

Det göteborgarna helst vill se i framtidens evenemangsområde för att skapa mer stadsliv 
är caféer och restauranger, när de ombes prioritera bland ett antal förvalda svarsalternativ 
i den digitala enkäten. Detta gäller alla åldrar och både män och kvinnor. 

3.   VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS  
EVENEMANGSOMRÅDE – PRIORITERINGAR

Caféer och restauranger

Promenad- och cykelstråk

Handel och butiker

Öppna mötesplatser

Bostäder

Parkeringsmöjligheter

Offentlig konst

Hotell

Arbetsplatser

Kommunal service

Annat

När det gäller stadsmiljö vill alla  
åldrar se caféer och restauranger  

i evenemangsområdet. Därefter följer  
promenad- och cykelstråk, handel och  
butiker, öppna mötesplatser, bostäder.

Inga stora skillnader mellan kvinnor och män.

Yngre vill se mer handel och butiker,  
äldre mer öppna mötesplatser.

VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE  
– STADSLIV?

25 %

16 %

13 %

12 %

10 %

6 %

6 %

5 %

3 %

3 %

1 %
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I den digitala enkäten uppger 25 % av respondenterna att de vill se mer caféer och restauranger 
i evenemangsområdet. Detta följs av promenad- och cykelstråk (16 %), handel och butiker (13 %), 
öppna mötesplatser (12 %) samt bostäder (10 %). Yngre personer vill i högre utsträckning se handel 
och butiker än äldre personer. Äldre personer förespråkar öppna mötesplatser mer än yngre. 

I telefonintervjuerna bekräftas denna bild. Caféer och restauranger är det som folk vill ha mest 
för att skapa stadsliv i området. 

I de öppna kommentarerna i enkäten samt i samtal med göteborgarna i containrarna framstår 
det också som att göteborgarna gärna vill ha blandad bebyggelse i området: arenor, butiker, 
restauranger, bostäder, förskolor etc – d v s lite av varje. 

Miljöerna ska vara lockande alla tider på dygnet oavsett om evenemang pågår eller ej. Man vill 
att det ska hända mycket runt arenorna, att det ska vara ett område som är en mötesplats så det 
används även till vardags. Butiker, caféer, restauranger, arkader är exempel på sådant som nämns 
för att evenemangsområdet ska bli mer roligt att besöka. 

När göteborgarna ombeds prioritera så är det alltså restauranger och caféer som ligger i 
topp, men man ser gärna att det blir lite av varje i området för att skapa liv och rörelse i området 
dygnet runt. Som någon sa: ”stad är när det är blandat och inte en nöjespark, och ska restauranger 
fungera i området bör det finnas bostäder i närheten också”. 

I containerdialogerna återkom ofta tankar kring att ett evenemangsområde inte kan rymma 
allt om det ska ha någon slags egen karaktär. Många vi talade med verkade fokusera på aktivi-
teter och stadsutveckling för att göra trevliga och roliga saker tillsammans med andra mer än 
stadsutveckling i form av bostäder och kontor.

Flera personer uttrycker att de hoppas att staden tar ut svängarna lite grann i området – att man 
vågar testa nya grepp med fräck arkitektur eller att man skapar ikonbyggnader och landmärken – 
som i sig lockar göteborgare och besökare till området. Som Karlatornet – fast en annan variant i 
detta området och som kan profilera staden.

Viktigt för göteborgarna är att området byggs samman med närliggande delar så att evenemangs- 
området binder ihop staden snarare än att dra isär. Området behöver i denna mening integreras 
med stadsdelarna runt omkring, och vara upplyst kvällstid för trygghetens skull. Göteborgarna 
signalerar också att vi i större utsträckning borde ta tillvara Mölndalsån och de ytor som finns intill 
vattnet.

Önskemål framförs också om att ha fler ickekommersiella ytor i området, t ex ett mindre 
bibiliotek som 300 m2 eller ett kulturhus. Skapa inglasade ytor som man kan besöka utan att 
det kostar pengar. Ett ställe där man kan samlas före och efter träning, innan konserter etc. 
Kanske gallerier och museum, fler affärer och caféer som gör att människor kan röra sig i 
området. Är man hungrig idag så måste man ta sig från området.

Det är dessutom många som önskar mindre trafik och mer parker och grönytor i området. 
Burgårdsparken lyfts fram som en tillgång i området men man vill också gärna se ännu 
mer grönt. Gärna parker uppe på hustaken, inte bara grå betong. Mer träd, gärna rabatter vid 
Scandinavium och Ullevi. Foodtrucks i området. Mer vardagligt, inte bara stora evenemang. 
Mer som Köpenhamn. Mer restauranger. Flera lyfter att det vore trevligt att kunna äta gott i 
området och vistas där både före och efter konserter och evenemang.

RESULTAT
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Medborgardialogen pekar också ut upplevelsevärden som göteborgarna önskar ska 
påverka utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Här skiljer sig preferenserna 
något bland de olika målgrupperna och bland dialogmetoderna, men sammanvägt så 
framstår det som en kombination av ”underhållande, festligt och tillsammans” samt 
”öppet, inkluderande, jämlikt” är det som göteborgarna föredrar. 

4.   UPPLEVELSEVÄRDEN SOM KAN PÅVERKA  
UTVECKLINGEN FRAMÅT

”Underhållande, festligt och tillsammans” ligger i topp i den digitala enkäten, där 25 %  
av göteborgarna föredrar dessa ord, följt av ”öppet, inkluderande och jämlikt” (19 %). 
Både män och kvinnor väljer underhållande, festligt och tillsammans på första plats. 
Medan kvinnor väljer öppet, inkluderande och jämlikt på andra plats väljer männen  
aktivt, pulserande och äventyrligt. 

Öppet, inkluderande, jämlikt

Underhållande, festligt, tillsammans

Hållbart, grönt, avslappnande

Aktivt, pulserande, äventyrligt

Modernt, bekvämt, nära

Världsklass, prestationer, stjärnor

VILKA GRUPPERINGAR AV ORD TYCKER DU BÄST BESKRIVER VAD 
SOM ÄR VIKTIGAST I UTVECKLINGEN AV EVENEMANGSOMRÅDET?

 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

19 %

25 %

18 %

15 %

11 %

11 %

Kvinnor
1.   Underhållande, festligt tillsammans 25 %

2.    Hållbart, inkluderande och jämlikt 24 % 
/och Hållbart grönt och avslappnande 24 %

4.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 12 %

5.   Modernt, bekvämt och nära 9 %

6.   Världsklass, prestationer och stjärnor 7 %

Män 
1.   Underhållande, festligt tillsammans 26 %

2.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 18 %

3.    Hållbart, inkluderande och jämlikt 14 %

4.   Hållbart grönt och avslappnande 14 %

5.   Världsklass, prestationer och stjärnor 14 % 

6.   Modernt, bekvämt och nära 13 %

Inga större skillnader  
i ålderskategorier. Samtliga  

åldersgrupper väljer  
”underhållande, festligt  
och tillsammans” som  

förstahandsval. 
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Hos idrotts- och föreningslivet svarar en övervägande majoritet (47 %) att ”öppet,  
inkluderande och jämlikt” bäst beskriver vad som är viktigast, följt av underhållande,  
festligt och tillsammans (16,38 %).

Kulturlivet ger en samstämmig bild, och framför att ”öppet, inkluderande och jämlikt” är 
en fullständig grundförutsättning för all verksamhet – om inte det kännetecknar området så 
spelar det ingen roll hur det uppfattas i övrigt, menar man. Kulturlivet, som också är positivt 
inställda till ”underhållande, festligt och tillsammans”, föreslår en ny kombination: ”öppet, 
festligt och tillsammans”. 

Värt att notera är även att ”hållbart, grönt och avslappnande” är ord som tilltalar deltagarna 
i detta avseende, medan ”värdsklass, prestationer och stjärnor” samt ”modernt, bekvämt 
och nära” får lägre värden. I telefonintervjuerna kommer ”hållbart, grönt och avslappande i 
topp”, följt av ”underhållande, festligt och tillsammans”

När det gäller näringslivet så är det bara tio näringslivsrepresentanter som besvarat den 
aktuella frågan. Av dessa uppgav fyra personer ”hållbart, grönt och avslappnande” samt 
”modernt, bekvämt och nära” som de viktigaste grupperingarna av ord. Fyra personer (av 
tio möjliga) är dock ett för tunt underlag att dra säkra slutsatser från.

RESULTAT

16–24 år
1.   Underhållande, festligt tillsammans 30 %
2.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 16 %

3.   Öppet, inkluderande och jämlikt 16 %

4.   Hållbart grönt och avslappnande 15 %

5.   Modernt, bekvämt och nära 13 %

6.   Världsklass, prestationer och stjärnor 10 %

35–54 år
1.   Underhållande, festligt tillsammans 23 %
2.   Öppet, inkluderande och jämlikt 18 %

3.   Hållbart grönt och avslappnande 18 %

4.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 17 %

5.   Världsklass, prestationer och stjärnor 13 % 

6.   Modernt, bekvämt och nära 11 %

25–34 år
1.   Underhållande, festligt tillsammans 25 %
2.   Öppet, inkluderande och jämlikt 20 %

3.   Hållbart grönt och avslappnande 20 %

4.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 15 %

5.   Modernt, bekvämt och nära 10 %

6.   Världsklass, prestationer och stjärnor 9 %

55–74 år
1.   Underhållande, festligt tillsammans 26 %
2.   Öppet, inkluderande och jämlikt 21 %

3.   Hållbart grönt och avslappnande 19 %

4.   Världsklass, prestationer och stjärnor 14 % 

5.   Modernt, bekvämt och nära 11 %

6.   Aktivt, pulserande och äventyrligt 14 %
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Det finns tre spår som utkristalliserar sig tydligt från medborgardialogerna  
när det gäller utvecklingen av framtidens evenemangsområde. 

1.   Det ena är en önskan bland såväl göteborgare som kulturliv, näringsliv och 
idrott- och föreningsliv, om att tillföra delar till området som kan göra det 
mer levande även när det inte är evenemang. Området upplevs som antingen 
”på” eller ”av”. ”På”, med mycket liv och rörelse när det är ett evenemang som 
pågår. ”Av”, det vill säga ödsligt och utspritt, vid övriga tillfällen. Man önskar 
anledningar att besöka området även utanför de stora evenemangen. Ju mer 
som finns att se och göra i området, desto större anledning att gå dit även 
när det inte är evenemang, vilket i sin tur skulle göra området mer ”på” – och 
tryggare och mer välkomnande att vistas i.

2.   Det andra, som också målgrupperna är överens om, är behovet av att koppla 
ihop evenemangsområdet med närliggande delar, så det blir en integrerad 
del av Göteborg, en pusselbit som hänger ihop med resterande pusselbitar 
och inte är frikopplat från resten av staden.

3.   Det tredje, även detta framförs brett i dialogen, är önskemålet om att sätta 
barn och ungdomar i fokus för utvecklingen av området och erbjuda dem 
möjligheter till olika typer av meningsfulla aktiviteter som inte kostar pengar. 
Samtidigt vill man ha de stora evenemangen, de stora konserterna, de stora 
sportupplevelserna – men man vill addera det lite mer småskaliga. Fler aktivi-
teter som man kan göra med barnen både utomhus och inomhus, fler platser 
där man kan aktivera sig och umgås med varandra utan att konsumera.

5.   VAD ÄR VIKTIGT NÄR VI UTVECKLAR  
FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE? 

RESULTAT
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både för promenad- och cykelstråk, för caféer 
och restauranger, och för fria ytor där man kan 
mötas för att ägna sig åt spontana aktiviteter 
med familj och vänner. Därtill följer en önskan 
att evenemangsområdet i större utsträckning 
ska kopplas ihop med resten av centrala stan. 
Göteborgarna upplever att området ligger lite 
avsides – trots att det ligger i stadskärnan i de 
centrala delarna av Göteborg. 

Valhalla togs upp som samtalsämne  av några 
personer. I de fall det togs upp fanns det olika 
uppfattningar. Flertalet tyckte att man borde 
bygga ett nytt badhus istället för Valhallabadet, 
större och modernare. Andra tyckte att Valhalla-
badet ska ligga kvar. I de fall som frågan lyftes 
fanns det olika uppfattningar: flertalet av de vi 
mötte i containrarna tyckte att man borde bygga 
ett nytt badhus istället för Valhallabadet, större 
och modernare. Andra tyckte att Valhallabadet 
ska ligga kvar. 

Det är tydligt att trygghetsfrågor berör götebor-
garna, flera av samtalen i containrarna handlade 
om detta. Genom att göra området mer levande 
dygnet runt, ökar också tryggheten i området. 

Intressant att nämna är att vi inte har sett några 
större skillnader i ålder och kön när det gäller 
åsikter kring evenemangsområdets utveckling. 
Kvinnor och män i alla åldrar är relativt överens 
om vad man prioriterar som viktigt. 

En tydlig ståndpunkt som förts fram av  
göteborgarna i flera av dialogerna är att evene-
mangsområdet behöver utvecklas tillsammans 
med Heden. Så länge Hedens framtid är oklar 
upplevde flera att det var svårt att uttala sig om 
evenemangsområdet. 

Av medborgardialogerna framgår att göteborgarna 
vill att området att ska leva även när det inte 
pågår evenemang. Göteborgarna tycker om de 
stora evenemangen och händelserna som sker 
med jämna mellanrum i området och vill behålla 
dem, men efterlyser också andra aktiviteter och 
upplevelser i området som lockar dit människor, 
och som gör området levande dygnet runt. 

Fler konserter och fler caféer och restauranger är  
de spår som framstår som de tydligaste önskemålen 
när det gäller hur göteborgarna vill att evene- 
mangsområdet ska utvecklas. Att man vill ha fler 
konserter och fler caféer och restauranger uppges 
både i den digitala enkäten samt i telefonintervjuerna. 

För att skapa mer liv i området föreslås också att 
man satsar på fler aktiviteter för barn och unga 
och på fler och, lite mer småskaliga evenemang 
som kan vara öppna för alla. I sammanhanget 
nämns ekonomin som en viktig parameter – det 
finns en önskan om att man utöver de stora 
evenemangen ska kunna ägna sig åt aktiviteter  
i evenemangsområdet som inte kostar pengar,  
så det blir ett område som är öppet och väl- 
komnande för fler. Actionparken nämns i många 
sammanhang som en positiv plats och kraft i 
området. Det är en plats som är socialt inklude-
rande, som inte kostar något att besöka och  
som tillför energi.

Man vill ha restauranger och caféer, promenad- 
och cykelstråk, butiker och bostäder. Men också 
plats för spontanidrott, organiserad idrott och 
picknickmöjligheter. Det ska fortsatt finnas plats 
för människan, genom öppna mötesplatser, där 
man kan mötas och umgås. Och de får gärna 
vara under tak!  

Göteborgarna betonar också vikten av att ta 
vara på tillgången till Mölndalsån, för motion och 
för rekreation. Den nämns som en möjlighet 

VIKTIGA MEDSKICK
De grupper som deltagit i medborgardialogerna bidrar med olika per-
spektiv på frågan och nedan följer en övergripande sammanfattning 
över det som respektive målgrupp framför som viktiga medskick.

GÖTEBORGARNA – LÅT OMRÅDET LEVA DYGNET RUNT, KOPPLA IHOP  
DET MED RESTEN AV STAN OCH GÖR DET TILLGÄNGLIGT FÖR FLER

VIKTIGT MEDSKICK
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IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIVET – HELHETSSYN OCH TILLGÄNGLIGHET I FOKUS

I dialogerna med idrotts- och föreningslivet fram- 
kommer vikten av att ta ett helhetsgrepp på 
området genom att koppla ihop det med ut-
vecklingen av Heden för idrottens bästa i staden, 
samt med badstrategin och Valhallabadets loka-
lisering. Men även en helhetssyn inom området 
genom att kombinera breddidrott och förenings-
verksamhet med elitidrott och andra evenemang, 
och att se över synergieffekterna mellan de olika 
arenorna. Breddidrotten trycker på behovet att 
få behålla möjligheterna till träning och match 
inom området måste lösas!

Idrotts- och föreningslivet signalerar att det är 
viktigt med en transparent process som utgår från 
göteborgarnas bästa. Bland dem som har deltagit 
i dialogerna uttrycks en positiv inställning till att 
området ska utvecklas, tillsammans med viss skepsis 
kring hur området ska räcka till/rymma allt – och 
att det aldrig händer något. Några hade fått intryck 
att man var längre fram i processen, att det fanns 
mer färdiga förslag och tidplaner, men såg dialogen 
som ett gott tecken och att staden är beredd att 
lyssna. För idrotts- och föreningslivet är det vik-
tigt med ändamålsenliga arenor för breddidrott, 
elitidrott, tävlingar (lokala, regionala, nationella 
och internationella mästerskap)

Idrotts- och föreningslivet lyfter särskilt fram 
tillgängligheten som en särskilt tydlig fråga – att 
vi ska bygga rätt från början och det gäller både 
fysisk och social tillgänglighet. Genom att ha med 
tillgänglighetsperspektivet från början kan man 
skapa förutsättningar för fler redan i idéstadiet, 
och många tillgänglighetslösningar är bra för 
många målgrupper. Till exempel om det är rullstols-
vänligt är det automatiskt barnvagnsvänligt och 
så vidare. 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning ska vara en självklar, grund- 
läggande utgångspunkt för allt utvecklingsarbete. 

Tillgänglighetsperspektivet handlar också om hur 
man ger och tar emot information om vad som 
händer i området samt deltagande i aktiviteter. 
När det gäller den sociala tillgängligheten så  är 
det viktigt för idrotts- och föreningslivet att det 
skapas ett område som är relevant och tillgängligt 
för alla göteborgare, inte bara en specifik intresse- 
sfär, en social grupp eller en inkomst grupp – att 
området inte bara är baserat på konsumtion som 
drivkraft. 

Idrotts- och föreningslivet framför också vikten av 
att det blir mer liv och rörelse hela dygnet i området 
genom att vi skapar nya möjligheter att mötas. 
De ser framför sig att området kommer att bli mer 
levande med inslag av bostäder, evenemang och 
service. Att hela området bebyggs och att man 
kan vistas där hela dygnet och känna sig trygg. 

De representanter som vi haft kontakt med 
för idrotts- och föreningslivet ser ett värde i att 
kunna erbjuda allt på ett ställe – möjligheten att 
samla och kombinera olika aktiviteter. 

När det gäller den framtida utvecklingen av om-
rådet påtalas att det är viktigt att man kan 
kombinera användningen av olika ytor och arenor 
vid större arrangemang, men även i ”vanliga” 
sammanhang. Man framför också möjligheten att 
samutnyttja ytorna – får exempelvis en skatehall 
plats inuti arenan? 

VIKTIGT MEDSKICK
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Kulturlivet framför att det ska finnas utrymme/
plats att göra många olika saker. Förutom arenor 
också spontana mötesplatser, små rum i staden, 
kostnadsfria ytor/rum och plats för kringaktivite-
ter. I kontrast till de stora arenorna bör det finnas 
något för alla! 

När det gäller utvecklingen av framtidens evene-
mangsområde framför kulturlivet ett önskemål 
om en storskalighet kombinerat med småskalighet 
– stora scener för stora evenemang men även 
mindre mer intima arenor, scener och mötesplatser 
för mindre evenemang. Det ska finnas möjlighet 
till mindre utställningar, gallerier och museer. Det 
stora formatet kompletteras med det lilla formatet. 

Kulturlivet framför också att det inte behövs fler stora 

KULTURLIVET  
– LÅT DET STORA OCH DET LILLA MÖTAS OCH SKAPA EN FOLKLIG KÄNSLA FÖR ALLA

NÄRINGSLIVET  
– EN UTVECKLING AV OMRÅDET GYNNAR HELA STADEN

teaterscener, att stordriftens tid är förbi. Stads-
teatern, Stora Teatern, Operan, Valhalla behöver 
inte mer konkurrens. Viktigare här med ytor för 
kulturell verksamhet av olika slag: frigrupper, 
dans, konstutställningar, gallerier etc.

I dialogerna med kulturlivet framkommer också att 
det behövs fler öppna, kostnadsfria ytor i staden för 
kravlöst året-runt-häng och eget ”skapande” utan 
arrangörer där alla göteborgare och turister får plats. 

Kulturlivet önskar också mer kulturaktiviteter 
som berikar och tillför positiv energi till området 
och till människor, som exempelvis ett kulturhus 
eller ett bibliotek. Detta är typer av byggnader 
som lockar mycket folk, det kostar inget att gå 
in – och det blir liv i området!

I dialogerna med näringslivet framkommer att de 
välkomnar en utveckling av området. Flera närings- 
livsrepresentanter upplever dock att frågeställ-
ningen som ställs i denna dialogprocess än så länge 
är ganska generell, deras upplevelse är att pro-
jektet ligger långt fram i tiden. Näringslivet var 
tydliga med att de fortsatt vill vara involverade 
i processen.

De vill vara med och diskutera möjligheter att 
bygga blandstad och är nyfikna på vilka former 
som går att hitta för det? De är positiva till att få 
in mer liv och rörelse i området och ser en blandad 
bebyggelse framför sig, med handel och butiker, 
bostäder, företag, restauranger, arenor och folk 
som rör sig i området. 

Näringslivet ser en utveckling av området som 
ett tillskott till hela Göteborg – att det gynnar 
hela staden och kompletterar det som redan finns  
i city, exempelvis när det gäller butiker i närliggan-
de områden så skulle en utveckling av handel i 
evenemangsområdet gynna även närliggande 
butiker då det drar mer folk till området. 

Näringslivet vill att vi tänker modernt och  
internationellt och att evenemangsområdet skulle 
kunna bli en spännande mötesplats för såväl 
göteborgare som besökare till Göteborg. Att 
vi tar ut svängarna med fräck vågad arkitektur. 
Och att vi bygger tätt – centrala ytor ska ha hög 
beläggning. 

I dialogerna med näringslivet lyfts särskilt parke-
ringsfrågan som viktigt för utvecklingen av fram-
tidens evenemangsområde. De ser parkeringar 
som en av de enskilt viktigaste frågorna när man 
utvecklar området – det måste finnas parkerings-
platser i nära anslutning till besöksnäringen. 

För näringslivet är det viktigt att Göteborg håller 
ett högt tempo i processen. Det är viktigt att 
utvecklingen av evenemangsområdet blir av – vi 
får inte tappa mer fart emot Stockholm och Malmö 
nu. Det finns också synpunkter hos näringslivet 
att man bör räkna in Nya Ullevi i den här proces-
sen, nu när området ska utvecklas – att se över 
användningen. En uppfattning som kommer fram 
är att Nya Ullevi används allt för lite idag.

VIKTIGT MEDSKICK
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6.  ANNAT SOM GÖTEBORGARNA VILL PRATA OM

INSPIRATION

• Hur lång tid tar det?

•  Västlänken.

•  Parkeringsplatser.

•  Bostäder.

•   Mer liv kring Stenpiren – låt skärgårdsbåtarna  
gå där ifrån. Anlägg joggingspår där.

•   Varför en Arena mitt i stan?  
Låt den ligga i någon annan stadsdel.

•   Utveckla Gårda! Spårvagnar mellan  
Valand – Gårda, genom Heden.  
Damfotbollen ska få lika mycket plats och  
få spela på samma plan som herrfotbollen.

•  Positiv till all utveckling som sker i staden, bygg på!

•  För mycket gnäll, är glad att det händer något nu! 

•  Låt framtiden komma, det tar för lång tid. 

•  Vad roligt att det ska hända så mycket!

•  Bevara Landeriet. 

•  Problemet vid Mölndalsån är att vattnet stiger. 

•    Starta en rastgård för hundar som även är rolig för 
människor att besöka, i parkliknande miljö. 

•  Låt skolorna vara kvar i området. 

•    Behåll området som det är.  
 Vi behöver inte ändra på allting. 

•  Edmonton i Canada

•  Ludwigsfeld utanför Berlin

•  Ett evenemangsområde för barn, i Dubai.

•   Köpenhamn – bygga lite mindre hus  
i området så det blir mysigare. 

•   Linnégatan – lite mer blandning på  
restauranger och barer, inte som Avenyn  
utan mer som Majorna och Linnégatan.  
Inte bara de större café- och matkedjorna. 

•  Lilla Torg i Malmö.

•   Lite medelhavskänsla! Människor ska  
spontant kunna gå på evenemang,  
behöver inte vara planerat långt innan. 

•   Våga ta ut svängarna estetiskt! Bygg hus och gör 
gångbanor som inte ser ut som på andra platser 
i Göteborg. Då blir området unikt och något som 
människor vill söka sig till. 

•   Använd Kulturkalasets koncept som inspirationskälla: 
trygghet och tillgänglighet är inbyggt i miljöerna.  
En grundförutsättning är att det finns utrymme/plats 
att göra många OLIKA saker. Förutom arenor också 
spontana mötesplatser, små rum i staden, kostnads-
fria ytor/rym, plats för kringaktiviteter. 

•  Konstmarknad vid Mölndalsån, typ Lyon

•   Plaskis i Majorna – skejtare och barnfamiljer 
hänger där

•  IFU Arena i Uppsala

I medborgardialogerna har vi naturligtvis kommit in även på andra frågeområden när vi träffat  
göteborgare. Följande är exempel på andra frågor som vi har upplevt engagerar de göteborgare som vi 
har haft kontakt med i dialogprocessen kring evenemangsområdet:

Många deltagare tipsar om andra platser och goda exempel som de tycker  
kan tjäna som inspiration till evenemangsområdet i Göteborg. Exempel som nämns:
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•   Skissa på idéer utifrån att de inte ska kosta 
pengar och inte kräva att man konsumerar  
– som ska gå att göra både inomhus och  
utomhus. 

•  Äventyrspromenad längs ån!

•  Ha mer dans för människor! Dans ger glädje!

•   Bygg upp en liten utomhusscen i området,  
som i Slottsskogen. Där kan man ha olika  
typer av evenemang och det skapar liv och 
identitet till området. 

•   Gärna parker uppe på hustaken – inte bara  
grå betong. 

•   Idag är man inklämd mellan fasader, bilar,  
cyklar – men det skulle kunna vara fina ytor, 
träd, bänkar, verksamhetslokaler som caféer  
och restauranger och så ska man kunna snedda 
över gatan och röra sig friare, som t ex på 
Avenyn. Bilar och kollektivtrafik behöver inte 
tas bort utan dessa ska kunna samsas på ett 
effektivt vis.

•   Landeriet – kanske en speciell trädgård med 
servering? Musikpaviljong så man knyter an till 
en annan tid. Landeriet skulle man också kunna 
använda till exempelvis bibliotek eller utveckling 
av kreativa näringar. Bra att använda till något 
offentligt. 

•   Ett par studenthem med små rum – för liv och 
rörelse hela dygnet. Skulle ge en blandstad.  
Studenter rör sig på olika tidpunkter under  
dygnet, och de behöver få p-platser. 

•   Sidoarrangemang – vid större arrangemang  
skapa ”sidoaktiviteter” som inte kräver inträde.

ANDRA IDÉER

•   I samband med arenaevent, bjud in götebor-
garen att delta. T ex om Ullevi har världscup i 
freestyle skidåkning, så bjuds göteborgaren in 
dagarna efter för att testa skidåkning. 

•   Det som byggs kan ha flera användningsområden, t 
ex kan bänkar vara åkbara för skateboard

•   När ni tar fram idéer för hur Göteborg ska 
utvecklas, utgå inte från att det alltid är sommar. 
Utgå från verkligheten, att under stora delar av 
året är det grått och regn. Tänk på att bygga/ 
utveckla så att det funkar även om det är regnigt,  
höst eller vinter.  

•   Det får inte bara var sånt som kostar. Det finns 
många ensamstående föräldrar och singlar som 
inte har så mycket pengar. 

•  Caféer och restauranger längs Mölndalsån!

•   Platser för lite mer organiserad vardagsmotion, 
typ yoga, morgongymnastik etc. som även  
hotellen kan arrangera och erbjuda sina gäster. 

•   Våga ta ut svängarna estetiskt. Bygg hus och 
gör gångbanor som inte ser ut som på andra 
platser i Göteborg. Då blir området unikt och 
något som människor vill söka sig till. 

•   Om man vill ha världsklassperspektivet ska det 
vara lite mäktigt. Man kan skapa mycket med  
t ex neonljus, kombinera nöjesparkstänket för  
att skapa det festliga. Det signalerar att det  
finns nöjen. 

•   Stadens lysande reklamskyltar. På stadsbiblio-
teket finns det stora ljusskyltar med lästips. Man 
kunde ha sådana skyltar som talade om andra 
saker som händer i området. 

•   Flytta vattenspelet från Götaplatsen hit istället! 
Roligt med ofarlig vattenlek där barnen kan 
springa. Lägg det i en park nära Svenska Mässan. 

Det har även kommit in flera förslag med kreativa idéer. Här är några exempel: 
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REFLEKTION

LÄRDOMAR

Medborgardialogerna kring evenemangsområdet 
med boende, besökare och näringsliv, har varit en 
positiv process. Satsningen har mötts av stor nyfi-
kenhet och engagemang, och den har genererat 
många olika idéer och tankar. Utmaningen är, som 
alltid i dialogprocesser, att tolka resultatet och 
försöka se storheter och tendenser då det upp- 
skattningsvis finns lika många idéer som det finns 
göteborgare. Varje person har en unik samman- 
sättning av synpunkter och idéer. Det går i resultatet 
att utläsa flera värden som området har idag för 
göteborgarna som bör bevaras. Tyngdpunkten bör 
ligga på att addera saker, som skapar ännu mer värde. 

Det är viktigt att deltagarna i en medborgardialog 
inför genomförandet ges möjlighet att ta del av 
information i frågan. Detta löste vi i den fysiska 

dialogen, genom en utställning i containern samt 
presentationsmaterial för dialogtillfällena med 
idrotts- och föreningsliv, kulturliv och näringsliv, 
samt i den digitala dialogen med information på 
stadsutveckling.goteborg.se. 

Informationsinsatsen – att berätta för boende, 
besökare och näringsliv om att det nu finns 
planer på att utveckla evenemangsområdet – 
har varit lika viktig som själva dialogfrågan. 
Att mejsla ut frågeställningen så att vi kun-
de avgränsa dialogen till det som faktiskt är 
påverkbart har skapat tydlighet både för de 
göteborgare som deltagit i dialogen och för 
tjänstepersoner som bemannat de olika dialog-
tillfällena. Fortsatta medborgardialoger rekom-
menderas i kommande skeden. 

Att arbeta enligt stadens sju principer för med-
borgardialog kräver ett ordentligt förarbete och 
en god planering. I medborgardialogerna kring 
utvecklingen av evenemangsområdet har vi varit 
många förvaltningar och bolag involverade vilket 
varit en framgångsfaktor, både när det gäller för-
beredelsearbetet och genomförandet. Men också 
en utmaning då det varit många människor att samla.

För att vi ska nå ut brett behöver vi, såsom vi 
gjort i denna medborgardialogen, kombinera olika 
metoder, både fysiska och digitala. Att möta göte- 
borgarna där de är, istället för att bjuda in till möten 
som kan verka exkluderande och bara locka de 
mest intresserade, är effektivt då vi når personer 
som annars inte skulle fått göra sin röst hörd. 
Bilden blir mer nyanserad och fler perspektiv 

kommer fram. De som brukar komma på dialog-
mötena har samma möjlighet som tidigare att 
delta – men vi når också fler. 

Behovet av samordning inom staden, samt vikten 
av att kunna kombinera flera metoder, pekar på 
hur viktigt det är att allokera tillräckligt med tid 
till medborgardialogerna. 

GÖTEBORGS STAD

Stadsledningskontoret, kommunikationsavdelningen.  
Maria Norberg, telefon: 031-368 02 61, e-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se

VIKTIGT MEDSKICK


