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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.  
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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 

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. 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10(54) 

 

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 
upphävande av stadsplaner/detaljplaner. I berörd sträcka av Mölndalsån har en rödlistad 
art ,knölnate, som är en liten vattenlevande ört påträffats. 
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                                           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. 
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 
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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 
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 
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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. 

 
                                     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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
en ersättning för Lisebergshallen kräver ett fotavtryck på ca 100 x 75 meter och 7 500 
kvm.  
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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 
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 
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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 
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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. 

 

 

Stadsledningskontoret 

 

 

Patrik von Corswant Magnus Sigfusson 

Planeringsledare Direktör 
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   Bilaga 1 
 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-09-07 

§ 501, Dnr 0375/16 

Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 augusti 2016, § 458. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 juni 2016. 
Yrkande från SD den 24 augusti 2016. 
Yttrande från MP den 7 september 2016. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. 

Ulf Kamne (MP) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag med hänvisning till 
yttrande från MP den 7 september 2016. 

Lars Hansson (SD) och Martin Wannholt yrkar bifall till yrkande från SD den 24 
augusti 2016. 

Propositionsordning 
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner 
att Daniel Bernmars m fl yrkande bifallits. 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Arbetsupplägg i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) utses som politisk styrgrupp. 

Protokollsanteckning 
Ulf Kamne (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från MP den 7 september 2016. 

 

Vid protokollet 
Jonas Andrén 
 
2016-09-26 
 

Ordförande  Justerare 
Ann-Sofie Hermansson  Jonas Ransgård 
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Tjänsteutlåtande  Stadsutveckling 
Utfärdat 2016-06-21  Patrik von Corswant 
Diarienummer 0375/16  Telefon 031-368 02 42 
 Patrik.corswant@stadshuset.goteborg.se 
 

 

Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

3. Arbetsupplägg i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) utses som politisk styrgrupp. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag belysa olika möjliga lösningar för hur 
Scandinavium och Lisebergshallen kan ersättas. Uppdraget kommer att bedrivas i 
projektform och stadsledningskontoret avser att driva de båda uppdragen med en och 
samma projektorganisation och återrapportera de båda uppdragen som ett 
beslutsunderlag. Projektet kommer att drivas i bred samverkan med bl a Got Event AB, 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrotts- och föreningsförvaltningen m fl. 

En dialogprocess ska genomföras med näringsliv, medborgare, det organiserade idrotts- 
och kulturlivet.  

Utifrån ett hela staden perspektiv ska projektet göra en sammanvägd bedömning och till 
kommunstyrelsen förorda ett lösningsförslag. Alternativa lösningar ska finnas med i 
återrapporteringen till kommunstyrelsen.  

Utveckling av evenemangsområdet enligt intentionerna i yrkandena kommer att få stor 
påverkan på stadsbilden i området. Beroende på var de nya anläggningarna placeras så 
kommer nuvarande bebyggelse att påverkas på ett eller annat sätt. Även andra projekt 
som pågår i staden behöver beaktas i arbetet för att säkerställa ett effektivt 
utvecklingsarbete. 

 Det har under senare år genomförts en rad olika arenaförstudier inom staden i syfte att 
ersätta Scandinavium. Projektet kommer därför i möjligaste mån att återanvända det 
material som redan finns framtaget. 

Uppdraget ska slutrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2017. 
Stadsledningskontoret har som utgångspunkt att delrapportera uppdraget till 
kommunstyrelsen under våren 2017. Projektet för en dialog med politisk styrgrupp 
(KSAU) under arbetets gång. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
De underlag som ligger till grund för en slutlig rekommendation kommer till viss del att 
utgöras av förslag som framkommit i dialog med näringsliv, arrangörer, medborgare etc. 
Projektet behöver sannolikt kvalitetssäkra, komplettera och eventuellt visualisera 
inkomna förslag. Beroende på hur väl genomarbetade förslagen blir så är det i dagsläget 
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omöjligt att ta fram en preciserad projektbudget. Projektet kommer vid sidan av 
näringslivsdialogen genomföra en gedigen medborgardialog för att säkerställa att alla 
som vill får komma till tals i frågan. Projektet är så pass omfattande att 
stadsledningskontoret gör bedömningen att en extern projektledare behöver rekryteras 
för att driva projektet. För att kunna lämna en kvalitetssäkrad rekommendation så 
behövs främst arkitekt-, konstruktions- och arenakonsultinsatser samt resurser för 
medborgardialog.  

Stadsledningskontoret bedömer att externa kostnader avseende medborgardialogen och 
ägarfrågor uppgår till 1,5 mkr. Dessa kostnader ryms inte inom stadsledningskontorets 
befintliga ram utan behöver finansieras genom resurstillskott från kommunstyrelsen i 
lämplig kommande kompletteringsbudget. Övriga insatser kan som mest komma att 
uppgå till 8 mkr. Dessa insatser behöver inte kostnadsföras om projektet resulterar i att 
det byggs nya arenor. Projektkostnaderna kan i sådana fall aktiveras som en del av 
arenainvesteringen och skrivas av på fastigheternas livslängd. Higab AB föreslås vara 
den organisation som under projektet, och tills annat beslut fattas, agera som potentiell 
fastighetsägare. Stadsledningskontoret föreslår därför att projektkostnaderna som inte 
avser medborgardialog aktiveras i Higabs balansräkning.   

 För att lyckas med att ta fram en kvalitativ utvecklingsplan för evenemangsområdet i 
enlighet med kommunstyrelsens intentioner krävs en stor arbetsinsats. Den totala 
investeringsnivån för att realisera utvecklingsplanen kommer sannolikt att bli mycket 
hög. Det finns en mängd exempel på arena-/stadsutvecklingsprojekt där slutkostnaderna 
blivit avsevärt högre än vad som budgeterats. Ett ofullständigt beslutsmaterial kan 
resultera i felinvesteringar som riskerar bli mycket kostsamma för staden. Mot bakgrund 
av detta är uppskattad resursinsats rimlig.  

Kostnader för eventuellt framtagande av detaljplan för området omfattas inte av 
projektbudgeten. De förvaltningar och bolag som kommer vara berörda i det fortsatta 
arbetet förutsätts bidra med resurser, i form av personal och lokaler inom ramen för 
ordinarie budgetramar.  

Barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Projektets rekommendation kommer ha sin utgångspunkt i göteborgarnas behov, 
önskemål och intressen. Evenemangsområdet ska utvecklas för att få mer av vardagsliv 
och aktiviteter även när det inte är evenemang. En god tillgänglighet för 
funktionsnedsatta ska säkras. I rekommendationen ska jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor vara beaktade. Syftet är att skapa mötesplatser där alla göteborgare 
känner sig välkomna oavsett kön, ålder 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. Göteborg ska därför vara en internationell förebild genom 
att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. För att Göteborg ska kunna var norra 
Europas ledande hållbara evenemangsstad så måste miljöfrågorna få stort utrymme när 
evenemangsområdet utvecklas. Områdets ska utvecklas med en miljöprestanda som 
bidrar till en hållbar evenemangsverksamhet.  
 
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 etc. En tredje mer svårfångad 
miljökonsekvens är att konsumtion av upplevelser har en mindre belastning på jordens 
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resurser än motsvarande konsumtion av varor, och där en arena bidrar till att öka 
upplevelsekonsumtionen. Det finns en stor potential i att profilera nya arenor som gröna 
symboler där utgångspunkten måste vara att skapa en långsiktigt hållbar 
evenemangsverksamhet.  

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. En väl planerad, långsiktig 
utveckling av hela evenemangsområdet kan skapa de synergieffekter som krävs för att 
Göteborg fortsatt skall kunna locka till sig attraktiva 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 KS 2016-05-18 §344 

Bilaga 2 Protokollsutdrag KS 2016-06-01 §395 

Bilaga 3 Yrkande – Nästa steg för att ersätta Scandinavium (S), (M), (V), (L), (KD) 

Bilaga 4 Yrkande om ersättningsarena för Lisebergshallen (V), (S), (MP) 
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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. 

 

Bakgrund 
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. 

De båda uppdragen kommer att drivas i projektform med en och samma 
projektorganisation. 

Mål  

Projektmål och förväntat resultat 
Projektet har som mål att belysa olika möjliga lösningar för hur Scandinavium och 
Lisebergshallen ska kunna ersättas och belysa för- och nackdelar för olika förslag. 
Utifrån ett hela staden perspektiv ska projektet göra en sammanvägd bedömning och till 
kommunstyrelsen förorda ett lösningsförslag. Alternativa lösningar ska finnas med i 
återrapporteringen till kommunstyrelsen. Projektet kommer att belysa och ta fram 
förslag för: 

• Återkoppling av dialoger och hur dessa tagits om hand i projektet 

• Koncept för att skapa vardagsliv och aktiviteter inom 
evenemangsområdet  

• Var ersättningsarenorna för Scandinavium och Lisebergshallen bör 
placeras, en målbild avseende storlek och innehåll  

• Inriktningsförslag till ägandeform 

•  Finansieringsform av byggnation och drift 

• Inriktningsförslag avseende vem eller vilka 
intressentgrupper/organisationer som bör driva verksamheten 

• Vilka fastigheter som måste, respektive bör omlokaliseras 

• Exploateringsmöjligheter inom evenemangsområdet 

• Beskriva nyttan som utvecklingen av evenemangsområdet kommer att 
medföra för staden och medborgarna 

• Möjlig tidplan för genomförande och plan för fortsatt arbete 
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Beställare 
Stadsdirektören är beställare och fastställer projektdirektiv för uppdraget. Slutgiltigt 
beslut om att uppföra nya arenor fattas av kommunfullmäktige.  

Intressenter 
Ett eventuellt beslut om att uppföra en ny arena berör många intressentgrupper som 
kommer ha synpunkter på slutresultatet. 

• Medborgare 

• Boende 

• Besökare 

• Näringsliv 
 Besöksnäringen  

 Arrangörer  

 Näringsidkare och andra aktörer som bedriver verksamhet i 
evenemangsområdet eller dess närhet 

 Fastighets- och byggbolag 

 Näringslivet generellt 

• Breddidrott 

• Idrottsföreningar 

• Idrottsförbund 

• Kulturverksamhet 

• Med flera 
 

Det kommer vara svårt att hitta en lösning som förordas av alla, men projektet ska 
säkerställa att alla intressenter får komma till tals och får möjlighet att föra fram sin 
mening genom olika dialoger. Det som framkommer ur dessa ska vara en del av 
projektets återrapportering till kommunstyrelsen. 

Förutsättningar för projektet 
Detta uppdrag har formats utifrån intentionerna i de två yrkandena i kommunstyrelsen. 
Nedan följer en översiktlig beskrivning avseende de utgångspunkter som ligger till 
grund för hur Stadsledningskontoret tänker ta sig an dessa uppdrag. 

Dialoger med medborgare, breddidrotten, kulturlivet m fl 
Projektet kommer genomföra ett erforderligt antal dialoger med de medborgare, 
föreningar, intresseorganisationer etc som har ett intresse av att yttra sig i frågan. 
Resultatet av dialogerna kommer beaktas i de förslag som tas fram. 

Dialog med näringslivet 
Projektet kommer ha dialog med näringslivets olika representanter. Projektet har som 
utgångspunkt att dessa kommer resultera i konkreta förslag avseende såväl hur 
byggnationen ska genomföras, finansieringsformer och vilka som kan vara intresserade 
av att drifta anläggningen när den är klar. 
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Dialog med arrangörer och kunder 
Projektet kommer ha en dialog med de som är nuvarande eller potentiella 
kunder/arrangörer för att säkerställa att anläggningen blir så mångsidig som möjligt och 
kan attrahera så många intressenter som möjligt. 

Användningsområde och målgrupp  
Utgångspunkten för projektet är att det ska uppföras två nya arenor inom 
evenemangsområdet. Ersättning för Scandinavium blir en internationellt gångbar 
inomhusarena där arenans basverksamheter utgörs av idrott/ishockey och 
musik/underhållning. Omställningstiden mellan olika evenemang ska vara kort. 
Ersättning för Lisebergshallen är en betydligt mindre anläggning som 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 typer av evenemang. 

För att kunna realisera de intentioner som finns i yrkandena så måste arenorna och dess 
närområde utvecklas för att stödja ett bredare användningsområde än vad de enskilda 
arenorna var och en för sig kan erbjuda. Området som helhet ska utvecklas på ett sådant 
sätt att det skapas goda möjligheter att utöva breddidrott och lokala kulturaktiviteter.  
Ersättningsarenan för Scandinavium har som syfte att attrahera de publikmässigt stora 
evenemangen.  Ersättningsarenan för Lisebergshallen får delvis en annan målgrupp. 
Den betydligt mindre arenan tar hand om alla de evenemang som inte har 
dragningskraft nog att fylla ”nya Scandinavium”, samt ger plats för breddidrott och 
kultur. Vid riktigt stora evenemang kommer anläggningen även att utgöra ett viktigt 
komplement till ”nya Scandinavium”.   

För att också kunna åstadkomma liv och rörelse i området även när det inte är 
evenemang behöver ett helhetskoncept tas fram där de båda arenorna kompletteras med 
stödjande bebyggelse i form av uppvärmnings-/sporthallar, restauranger caféer etc. 
Dessa anläggningar kommer vara naturliga mötesplatser och bidra till att 
evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter mellan evenemangen. 

Anläggningens ambitionsnivå och placering  
Projektets utgångspunkt är att anläggningarna dimensioneras utifrån 
Göteborgsregionens nuvarande och framtida förutsättningar. Göteborgsregionen är en 
expansiv region men den har och kommer att ha ett betydligt mindre publikt 
upptagningsområde än vad konkurrerande regioner har. Konkurrensen på marknaden 
har hårdnat betydligt under senare år. Anläggningen ska möjliggöra att staden kan 
konkurrera med arenaanläggningar inom Skandinavien under överskådlig tid framöver. 
En sammanvägd bedömning avseende konkurrensmöjligheter och totalekonomi skall 
vara vägledande för anläggningarnas storlek, innehåll och funktionalitet.  
  
Projektet ska sträva efter att i dialog med näringslivet, kunder, medborgarna 
arrangörerna m fl. identifiera en geografisk placering där dagens synergier och 
konkurrensförutsättningar i möjligaste mån tas till vara men med hänsynstagande till 
befintliga fastigheters värde och behov av omlokalisering. Varje placeringsalternativ 
skapar olika föresättningar för hur hela evenemangsområdet kan komma att utvecklas 
och exploateras. En sammanvägd bedömning avseende verksamhetseffekter, påverkan 
på området och totalekonomi skall vara vägledande för vilken placering som kommer 
att förordas.  
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Synergieffekter 
Synergieffekter med besöksnäringen, hyresgäster och andra intressenter är ett av de 
bärande argumenten för att arenorna ska placeras inom evenemangsområdet. Projektet 
kommer kartlägga vilka synergieffekter som går att uppnå med olika placeringsförslag 
och vilka aktörer som kan dra nytta av dem. Utgångspunkten är att anläggningarna 
behöver kompletteras med logistiklösningar, gemensamhets ytor etc för att kunna 
attrahera såväl nya som befintliga kundgrupper och tillvara synergieffekterna inom 
evenemangsområdet.  
 
Projektet ska föra dialog med relevanta aktörer inom evenemangsområdet eller i dess 
närhet samt befintliga och potentiella hyresgäster och dokumentera deras 
verksamhetsmässiga och ekonomiska intresse för att tillvarata och utveckla 
synergieffekter med de nya anläggningarna. 

Exploatering av evenemangsområdet  
Projektet ska analysera hur evenemangsområdet kan exploateras, vilken typ av 
fastigheter/verksamhet som är lämplig utifrån den verksamhet som kommer att drivas i 
och utanför arenorna. Utgångspunkten är att en dialog med näringslivet kommer 
resultera i ett antal olika exploateringsförslag. Projektet ska utvärdera dessa och bedöma 
om de idéer som presenteras är realistiska och vilka konsekvenser de kommer få för 
befintliga fastigheter och området i stort. Vid behov kompletteras näringslivets idéer 
med egna förslag med varierande exploateringsgrad enligt yrkandets intentioner. 

I arbetet ska beaktas hur de framtida förutsättningarna för att driva och utveckla 
evenemangsverksamheten i området kommer att påverkas av de olika 
exploateringsförslagen. 

Ägande och drift 
I yrkandet för ersättningsarena för Scandinavium framgår att utgångspunkten för den 
framtida anläggningen är att den varken kan eller ska vara ett åtagande enbart för 
staden. En dialog med näringslivet kommer genomföras avseende dessa frågor. 
Projektet kommer utvärdera de förslag som näringslivsdialogen resulterar i avseende 
ägandeformer och driftsalternativ. Konsekvenser för staden analyseras noga. 

Även en omvärldsanalys som visar hur andra städer/regioner i en liknande situation har 
agerat kommer att redovisas.  

Relationer till andra uppdrag och aktiviteter 
Utveckling av evenemangsområdet enligt intentionerna i yrkandena kommer få stor 
påverkan på stadsbilden i området. Beroende på var de nya anläggningarna placeras så 
kommer nuvarande bebyggelse påverkas på ett eller annat sätt. Även andra projekt som 
pågår i staden behöver beaktas i detta arbete för att säkerställa ett effektivt 
utvecklingsarbete. Projektet behöver följa: 

• Pågående och kommande infrastrukturprojekt 

• Utveckling av övriga centrala lägen såsom Heden etc 

• Svenska Mässans utvecklingsplaner 

• Lisebergs jubileumsprojekt 

• Eventuell omlokalisering av hela/delar av Valhalla bad- och sporthallar 

• Andra fastigheter/anläggningar i närområdet 
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Projektet ska aktivt omvärldsbevaka pågående projekt i staden/regionen och löpande 
göra en bedömning av om/hur dessa kommer att påverka beslut om nya arenor inom 
evenemangsområdet.  

Beroende på var de nya arenorna placeras så kommer sannolikt någon eller några av de 
befintliga fastigheterna i området behöva omlokaliseras. Projektet kommer därför 
översiktligt analysera behovet av att uppföra ersättningsfastigheter såväl 
verksamhetsmässigt som geografiskt. 

Avgränsningar 
Det har under senare år genomförts en rad olika arenaförstudier inom staden i syfte att 
ersätta Scandinavium. Projektet kommer därför i möjligaste mån återanvända det 
material som redan finns framtaget. Inom ramen för detta projekt kommer, om behov 
uppstår genomföras kompletterande koncept- och volymstudier. En behovsanalys och 
teknisk förstudie avseende ersättning för Lisebergshallen behöver dock genomföras. 
Detaljerad innehållsprogrammering av arenorna och närområdet genomförs efter det att 
ett eventuellt beslut om genomförande har fattats.  

Tidsplan för utredningen 
Uppdraget ska slutrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2017. 
Stadsledningskontoret har som utgångspunkt att delrapportera uppdraget till 
kommunstyrelsen under våren 2017. Projektet för en dialog med politisk styrgrupp 
(KSAU) under arbetets gång. 

Initial bedömning avseende tidplan för färdigställande 
Efter att utredningen är färdig och ett eventuellt beslut fattats om att bygga nya arenor 
tar ett genomförande någonstans mellan 6-10 år innan nya arenor kan invigas. Om det 
uppstår ett behov av att omlokalisera någon eller några av de fastigheter som finns i 
området så kan det innebära att det tar ännu längre tid innan arenorna kan stå färdiga. I 
yrkandena framgår inte om det är viktigt att arenorna blir klar snabbt. Tidsaspekten 
kommer troligtvis ha en stor betydelse för var arenorna bör placeras. Eventuellt kan 
ersättningsarenan för Lisebergshallen ha en annan tidplan än vad ersättningsarenan för 
Scandinavium kommer att ha.  
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Organisation 
Uppdraget kommer att drivas i projektform enligt nedan. 

 

Projektägare  
Projektägare är stadsdirektören. 
 
Ansvar: • Inneha det yttersta ansvaret för projektets resultat 

 • Ansvara för uppföljning av projektets mål, ekonomiska ramar samt 
att resurser tillförs projektet 

• Rapporterar till politisk styrgrupp 

 

Befogenheter: • Utse och eventuellt byta ut medlemmar i styrgruppen 

 • Utse och eventuellt byta ut uppdragsansvarig och projektledare 

 • Initiera förändring av projektets inriktning för beslut i 
kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp för uppdraget enlig följande: 

• Utgör ett forum för politiska avstämningar under det fortgående arbetet 

• Initierar eventuella tilläggsuppdrag för beslut i kommunstyrelsen 

Styrgrupp tjänstemän 
Styrgruppen leds av stadsdirektören och därutöver ingår representanter som 
stadsdirektören utsett från berörda bolag och förvaltningar 

 
Ansvar: • Stödja projektägaren, uppdragsansvarig och projektledaren  
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• Säkerställa att linjeorganisationerna bidrar med erforderliga 
resurser och beaktar ”hela staden” – perspektivet i sitt arbete  

 • Säkerställa att projektets resultat fortlöpande är i linje med 
målsättningarna 

 • Stödja och förankra projektet och dess resultat i berörda 
verksamheter 

Uppdragsansvarig 
Uppdragsansvarig är adjungerad i- och rapporterar till styrgrupp. Uppdragsansvarig är 
även föredragande för KSAU tillsammans med styrgruppens ordförande. 

Projektledaren 
En projektorganisation bildas med bemanning från berörda verksamheter från staden 
samt kompletterande konsultstöd. En projektledare utses som rapporterar till 
uppdragsansvarig.  
Ansvar: • Säkerställa att projektet når överenskomna mål vilket också 

innefattar att leverera resultat med avseende på tidpunkt och 
kostnad. Resultatansvar inför styrgrupp 

 • Styra och leda projektet och ansvara för projektets struktur, 
planering och kommunikation 

 • Planera, samordna och följa upp projektet och rapportera till 
projektansvarig och vid behov projektägare och styrgrupp 

 • Utföra aktiv riskhantering 

Befogenheter: • Godkänna resurser till projektet, t ex i form av kompetens, 
utrustning eller lokaler inom tilldelade kostnadsramar 

 • Leda projektet mot överenskomna mål inom tilldelade ramar 

 • Utse eller byta ut projektmedlemmar efter samråd med 
uppdragsansvarig och projektägaren 

 • Anskaffa andra resurser till projektet inom tilldelade 
kostnadsramar 

 • Förankra projektresultat inom Göteborgs stad 

Referensgrupp  
Två referensgrupper knyts till projektet. 

Till den ena knyts intressenter från staden, såsom SDN centrum, Kulturförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen, Liseberg, Park & natur förvaltningen, Stadsteatern, 
Trafikkontoret m fl. 

Till den andra knyts externa intressenter. 

Referensgruppernas uppgifter: 

• Hålla sig informerade  

• Lämna förslag och synpunkter på det som projektet presenterar 

• Säkerställa en bred förankring av projektets slutsatser 
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Risker i projektet 

Risk för resursbrist 
Uppdraget är komplext och kräver engagemang och ett bra samarbete mellan en rad 
olika organisationer inom och utanför staden. Det pågår många andra resurskrävande 
projekt inom staden. Många av stadens organisationer har redan innan detta projekt en 
hög belastningsgrad. Pågående och kommande infrastrukturprojekt samt 
stadsutvecklingsprojekt konkurrerar delvis om samma resurser som detta projekt 
behöver få tillgång till. 

Under 2017 kommer bl a genomföras ett VM i hästsport utomhus. Stadens 
evenemangsbolag har ett stort ansvar för detta resurskrävande evenemang. 
Arenautredningen kommer behöva få tillgång till nyckelpersoner inom 
evenemangsverksamheten.  

Om det uppstår brist på kommunintern nyckelkompetens finns risk för att projektet 
antingen blir försenat eller att det får bemannas med icke finansierad extern kompetens. 

Risk för intressekonflikter mellan berörda intressenter 
Det finns en uppenbar risk för att intressekonflikt uppstår mellan olika inblandade 
intressenter. Eventuell omlokalisering av någon befintlig fastighet kan skapa problem 
för dem som berörs. Byggnation av bostäder och kontor kan stå i strid med en möjlig 
destinationsutveckling. Privata näringslivets eventuella medverkan kan komma att få 
effekter på stadens nuvarande organisation.  

Det är av avgörande betydelse att parter som ingår i projektet tar ett ”hela staden” 
ansvar och ser till att vald lösning blir den bästa för staden totalt sett.  

 

 

 

 

 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Patrik von Corswant Eva Hessman 

Planeringsledare Stadsdirektör 
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   Bilaga 2 

 

Utdrag ur protokoll 
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 Andrén 
 
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 intentionerna i detta yrkande. Resultatet av 
utredningen ska vara färdigt under hösten 2017. 2  
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 3 

Utdrag ur protokoll 
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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