
 

Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena i Frihamnen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.1 till Älvstranden Utveckling AB att genomföra 
ett fördjupat utredningsarbete och under förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i 
form av övertryckskonstruktion i Frihamnen, förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.2 till kommunstyrelsen att utreda 
finansieringsfrågan, förklaras fullgjort. 

3. Got Event får i uppdrag att, i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, utreda 
förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen. 

4. Got Event får uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige för ny hantering av frågan om 
temporär ersättningslösning ej kan se inom bolagets ekonomiska ramar. 

Yrkandet 
Älvstrandens utredning visar på flera betydande problem gällande en temporär hall i form av 
övertryckskonstruktion i Frihamnen. Lösningen bedöms inte lämplig med anledning av bland annat 
inomhusklimat, akustik, brand, räddningstjänstens insatser, komfort och utformning. Bolaget har inte 
heller funnit referensobjekt som motsvarar kraven för spel i handbollsligan. 

Inte heller de alternativa lösningar som presenteras kan bedömas som en framkomlig väg då de i stor 
utsträckning avviker mot flera av kommunfullmäktiges förbehåll gällande innehåll, referenser och 
ekonomi. En stålhall medför en investering om 110–115 mnkr och för en kompakt stålhall cirka 85–90 
mnkr, vilket kan jämföras med uppdragets ram på 70 mnkr. Till detta tillkommer en årlig hyreskostnad 
om ca 10,3 mnkr respektive ca 8,2 mnkr samt driftskostnader. 

Vi delar Älvstrandens bedömning att det inte är ekonomiskt försvarbart att kombinera elithandbollens 
rekommendationer och krav på publikkapacitet och tekniska lösningar med att bygga en temporär 
anläggning med kort ekonomisk livslängd. Det är därför angeläget att utreda förutsättningarna för 
annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen för att komma vidare i frågan. Utredningen ska 
se över hur behov hos elitidrotten och breddidrotten, inklusive behoven av hallar för cuper för barn 
och ungdomar, kan omhändertas. 
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