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Kommunstyrelsen  
 

   

Yrkande                                                                  Socialdemokraterna, Demokraterna 

Ärende nr 2.2.7   

5 februari 2020          

   

Yrkande angående Stadsutveckling evenemangsområdet 

 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

1. Inriktning för fortsatt arbete kring nya arenor, nytt centralbad och stadsutveckling i 

evenemangsområdet fastställs till: 

a. Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som 

ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan 

i anslutning till Svenska Mässan. Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska 

ligga i anslutning till de två nya arenorna. 

b. Nytt centralbad/simanläggning som ersättning till Valhallabadet ska som 

huvudförslag ligga norr om Valhallagatan. 

c. Området norr om Vallhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska 

bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder (utöver nytt centralbad.) 

d. Ny fotbollsarena som ersättning för Valhalla IP ska som huvudförslag ligga på 

Heden, primärt norr om Vasagatans förlängning. 

e. Marken där Scandinavium idag ligger bör utvecklas med blandstadsbebyggelse 

med kompletterande innehåll för idrotten och evenemangsområdets utveckling. 

f. Stråket utmed Skånegatans östra sida, väster om Burgårdsparken, bör förtätas 

med blandstadsbebyggelse. 

 

2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag, ta 

fram en initial studie om förutsättningarna för nya arenor och stadsutveckling i 

evenemangsområdet. I juni 2020 ska delrapport ges till Kommunstyrelsen innefattande 

preliminära bedömningar av: 

a. Preliminära investeringskostnader för de nya arenorna, idrottshallarna och 

centralbad samt kostnader för exploateringen i allmän plats och övrig 

infrastruktur. 

b. Möjliga exploateringsintäkter och kompletterande finansieringslösningar med mål 

om att finansiera investeringskostnaderna för nya arenor, nytt centralbad och 

infrastruktur så mycket som möjligt inom ett sammanhållet projekt. 

c. Olika alternativ för genomförande av ett samlat stadsutvecklingsprojekt med nya 

arenor mm i evenemangsområdet gällande stadens roll respektive andra aktörer. 

d. Driftsekonomi för nya arenor.  

e. Möjligt kompletterande innehåll i arenakvarteret för idrotten och 

evenemangsområdets utveckling. 

f. Utredningskostnader och tidplan, med stegvis beslutsprocess, för genomförande 

av nya arenor, nytt centralbad och stadsutveckling i ett samlat projekt. 
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3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om omfördelning och användning av 

kommuncentral budgetpost för stadsutveckling för evenemangsområdet för 2020. 

 

Yrkandet 

 

Vi från Socialdemokraterna och Demokraterna lägger nu fram ett skarpt förslag till 

Kommunfullmäktige för att få fart och rätt riktning på arenaplaneringen. 

Dörren är öppen för andra partier som vill ansluta sig till detta förslag som både ger en stor 

satsning på idrottsarenor och riktigt fin stadsutveckling. 
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Yttrande angående – Återrapport av delutredningar för projekt 
Stadsutveckling Valhallagatan evenemangsområdet. 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna har alltid varit positiva till en utveckling av idrottslivet i Göteborg. 
Stadens idrottsklubbar har vunnit stora framgångar och tjejhockeyn är på frammarsch.  

Tillväxten har varit god då ungdomarna ser upp till idrottarna och deras goda resultat. 
Framgången blir en morot för dem, en start på vägen mot en framtida karriär.   

Därför tycker vi det är beklagligt att arenafrågan återigen läggs på is. För idrotten är detta 
tragiskt, de får lida när de styrande inte har förmågan att ta ansvar på ett resolut och 
effektivt sätt. 

Det är hög tid att äntligen gå från ord till handling. 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Yttrande 
 
Datum 2020-02-03 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.7 
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Återrapport av delutredningar för projekt 
Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 62, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Ärendet besvarar de tre utredningsuppdragen som kommunstyrelsen gav 
stadsledningskontoret i uppdrag, 2019-01-30, § 62 i enlighet med vad som beskrivs i 
yrkande från S, D, M, L och C den 30 januari 2019, att genomföra avseende arbetssätt 
och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”.  

Det första uppdraget omfattar en av externa konsulter utförd fördjupad analys av för- och 
nackdelar med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt 
projektbolag. Konsulterna bedömer att förvaltningsformen ger uppdraget bättre 
förutsättningar att möta de krav som kommunstyrelsen ställt. 

Det andra uppdraget omfattar en av externa konsulter fördjupad analys av vilka 
exploateringsintäkter som är möjliga att inom ramen för projektet skapa i 
evenemangsstråket. Analysen inkluderar en studie av hur det genom successiv försäljning 
av mark är möjligt att över tid skapa en optimal exploateringsekonomi. Konsulterna pekar 
på att hög exploateringsnivå är möjlig men för med sig en mängd frågeställningar som 
måste djupanalyserats innan det går att avgöra vad som är som är möjligt att genomföra. 
Exploateringsnivåerna har legat till grund för en bedömning av exploateringsintäkter. 
Redovisade exploateringsintäkter är försiktigt uppskattade. Konsulterna rekommenderar 
att kommunen behåller marken och säljer den successivt.  

Det tredje uppdraget omfattar en analys av hur förutsättningarna ser ut för att tidigt i 
projektarbetet ta ombord en extern operatör för arenorna. En extern operatör har specifik 
kunskap som kommer att vara avgörande för utformning av arenorna och dess kontext. 
Staden måste först göra ett förberedande arbete för att tydligt kunna ställa krav på vad 
man vill ha ut av samarbetet med en extern operatör. En marknadsdialog kan starta 
relativt omgående för att få operatörernas syn på marknadsförutsättningarna.  

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-30 
Diarienummer 1149/18 
 

Handläggare 
Patrik Corswant 
Telefon:0313680242 
E-post:  patrik.corswant@stadshuset.goteborg.se 
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Ekonomiska konsekvenser 
Värderingen av den aktuella kommunala marken bedöms enligt följande: 

 

  ETAPPVIS FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING ”IDAG”  

  Löpande priser* Fasta priser*   

  Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

ALTERNATIV SMALL 6,3 12 700 5,2 10 500 3,1 6 200 

ALTERNATIV MEDIUM 11,9 14 500 9,8 11 900 5,5 6 750 

ALTERNATIV LARGE 18,8 16 600 14,9 13 100 7,8 6 900 
 
* Löpande priser: Markvärdet uppräknat med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) 2% fram till tidpunkt för bedömd 
försäljning som inträffar under perioden fram till 2040. Fasta priser: Markvärde EJ uppräknat med KPIF 2% fram till 
tidpunkt för bedömd försäljning som inträffar under perioden fram till 2040. Bostäder är beräknade utifrån fördelningen 
60% bostadsrätt och 40% hyresrätt. Försäljning ”idag” inkluderar mängdrabatt i och med att det inte finns en omedelbar 
efterfrågan på så stora markvolymer vid ett och samma tillfälle. 

För att kunna realisera redovisade byggrättsintäkter så krävs förutom investeringar i 
arenor, hallar och centralbad även investeringar i infrastruktur, allmän plats, offentlig 
service, omlokalisering etc. De förslag som nu presenteras är mer omfattande än det som 
presenterades i den tidigare förstudien som stadsledningskontoret avrapporterade till 
kommunstyrelsen 2017-12-13.  

Stadsledningskontoret har i tidigare tjänsteutlåtande äskat en finansiering av det 
inledande skedet av projektet på 30 mnkr som behöver tillskjutas för att kunna starta upp 
uppdraget. Stadsledningskontoret behöver politisk vägledning utifrån nuvarande 
fördjupningsuppdrag innan det är meningsfullt att revidera tidigare uppskattning.  

Avseende det finansieringsbehov som behövs för att genomföra hela uppdraget i enlighet 
med beslutet i kommunstyrelsen den 2018-05-23 § 472 så har de externa konsulterna 
uppskattat att omkring 70 procent av medlen är balansgilla, dvs de kan aktiveras i stadens 
balansräkning och sedan överföras på den huvudman som i samband med 
investeringsbeslut utses att genomföra de kommunala investeringarna. Upparbetade 
medel skrivs sedan av under byggnadernas bokföringsmässiga livslängd hos respektive 
huvudman. Det är endast om projektet läggs ner som utgiften redovisningsmässigt 
kommer att belasta stadens resultat. I annat fall belastar i storleksordningen 30 procent 
stadens resultat. 

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- och 
omvärldsperspektivet 
De olika perspektiven är belysta i tidigare kommunstyrelsehandling 2017-12-13 § 920. 
Utöver vad som framgår i denna handling har stadsledningskontoret inte funnit några 
ytterligare aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-01-30 § 62 
Bilaga 2: Yrkande S, D, M, L, C 2019-01-30  

Bilaga 3: Organisationsutredning - Metapraxis Nordic AB  

Bilaga 4:  Legal utredning - Front Advokater 

Bilaga 5: Volymstudie evenemangsområdet - Ramboll Sverige AB m fl  

Bilaga 6: Översiktlig intäktsanalys - Svefa AB/Fastighetskontoret 

Bilaga 7:  Tidigt engagemang extern operatör - Stadsledningskontoret  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen fattade 2019-01-30 beslut enligt yrkande § 62 från S, D, M, L och C. 
Stadsledningskontoret gavs genom detta beslut ett kompletterande uppdrag att genomföra 
och återrapportera de projektförberedelser som beskrivs i yrkandet. Stadsledningskontoret 
återrapporterar nu detta uppdrag.  

Beskrivning av ärendet 
Historik 
Bakgrunden till uppdraget är att Scandinavium är omodern och tappar stadigt i 
konkurrenskraft. Valhallabadet och dess sporthallar är slitna och har med tiden 
ackumulerat ett avsevärt eftersatt underhåll. Lisebergshallen är riven och någon form av 
permanent ersättning behövs. 

Kommunstyrelsen fattade 2016-05-18 § 344 beslut om att ta nästa steg för att ersätta 
Scandinavium. Därefter fattade kommunstyrelsen 2016-06-01 § 395 beslut om att ersätta 
Lisebergshallen. Stadsledningskontoret återrapporterade dessa uppdrag via 
tjänsteutlåtande, Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för 
Lisebergshallen, daterat 2017-11-30 dnr 0998/16, 0928/16, till kommunstyrelsen 2017-
12-13 handling § 920. Därefter fattade kommunstyrelsen 2018-05-23 § 472, beslut enligt 
yrkande från S, M, L och KD, som pekar ut färdriktningen för det fortsatta arbetet med de 
tidigare projektrapporterna som utgångspunkt. 

I yrkandet gavs stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till 
resursförstärkning för att kunna genomföra uppdraget. Stadsledningskontoret har via 
tjänsteutlåtande 2018-11-07 24§ 836 föreslagit ett arbetssätt och upplägg för att hantera 
uppdraget. I tjänsteutlåtandet framgår att det inte varit möjligt att göra en uppskattning av 
finansieringsbehovet för uppdragets genomförande. Initialt behövs genomföras en 
detaljerad planeringsfas. Syftet med att genomföra projektplanering är att minska risken 
att fatta felaktiga beslut såväl ekonomiskt som innehållsmässigt och konkretisera hur pass 
omfattande projektet kommer att bli, dess tidplan och vilka resurser/kompetenser som 
behöver tillföras. Stadsledningskontoret äskade i tjänsteutlåtandet en finansiering av det 
inledande skedet av projektet på 30 mnkr.  

Stadsledningskontoret bedömde att den föreslagna hanteringsordningen för finansiering 
av den tidiga planeringsfasen ger flexibla förutsättningar för projektorganisationen att 
komma vidare i sitt arbete samtidigt som det skapar tydlighet för berörda förvaltningar 
och bolag hur finansiering kommer att ske. 

Ovan beskrivna tjänsteutlåtande behandlades initialt av kommunstyrelsen 2018-11-07 - 
24§ 836 och bordlades tills kommunstyrelsen 2019-01-30 § 62 fattade beslut enligt 
yrkande från S, D, M, L och C. Genom detta beslut gavs stadsledningskontoret ett 
kompletterande uppdrag att genomföra och återrapportera de projektförberedelser som 
beskrivs i yrkandet. I yrkandet framgår bl a att det är av stor vikt att styrmekanismerna, 
särskilt ekonomistyrningen för projektet klargörs där projektorganisationen behöver vara 
kapabel att ta ett fast grepp över helheten.  
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Beskrivning av uppdrag nummer ett 
Uppdraget i yrkandet: 
”För det första behöver det med hjälp av en extern konsult, göras en fördjupad analys av 
för- och nackdelarna med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett 
specifikt projektbolag. Beslutsunderlaget i den frågan är i nuläget lite för tunt.” 

Metod för genomförande 
Stadsledningskontoret har upphandlat två konsultbolag som har fått i uppdrag att beskriva 
för- och nackdelar med att låta projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan, 
evenemangsområdet drivas i förvaltningsform (som del av stadsledningskontoret) eller av 
ett specifikt projektbolag. Konsultbolagen har arbetat självständigt. Stadsledningskontoret 
har säkerställt att konsulterna fått tillgång till relevant historiskt material och har 
förmedlat kontakter till tjänstepersoner i berörda organisationer inom staden. Konsulterna 
har självständigt genomfört intervjuer och workshops utan stadsledningskontorets 
medverkan. 

Sammanfattning av konsulternas rapport 
Konsulterna konstaterar att uppdraget utifrån kommunstyrelsen beslut 2018-05-23 är 
omfattande och komplext. Dess affärsmässiga innehåll inkluderande affärsmodeller för 
offentlig privat samverkan är unikt och saknas i stadens pågående 
stadsutvecklingsprojekt.  

För att möjliggöra värdestegring på mark i enlighet med exploateringsanalysen nedan bör 
organisationsformen vara robust och tätt sammanhållen för att stödja och utveckla 
förutsättningarna för att driva och styra uppdragets affärsutvecklings- och 
stadsutvecklingsfrågor på ett strukturerat sätt genom stadens olika medverkande 
organisationer. 

Den juridiska analys som genomförts visar att det inte finns några legala hinder att lägga 
uppdraget i varken bolags- eller förvaltningsform. Stora delar av uppdragets utgifter kan 
aktiveras och bokföras som tillgångar och senare skrivas av som en del av de framtida 
anläggningarnas livslängd. Finansiering av uppdraget kan ske antingen från stadens 
budget eller med medel från stadens bolagsverksamhet.  

Konsulterna bedömer att förvaltningsformen ger programmet bättre förutsättningar att 
möta de krav som kommunstyrelsen ställer. De rekommenderar att programmet läggs 
som en enhet inom stadsledningskontorets förvaltning. 

Beskrivning av uppdrag nummer två 
Uppdraget i yrkandet: 
”För det andra behöver det, med hjälp av en eller flera externa konsulter, göras en 
fördjupad analys av vilka exploateringsintäkter som i alla realistiska scenarier är 
möjliga att inom ramen för projektet skapa i evenemangsstråket. Hela stråket – med 
begränsningarna Skånegatan, Ullevigatan, Åvägen och Örgrytevägen – ska inkluderas 
fullt ut. Detta innebär exempelvis att förutsättningarna för och kring Nya Ullevi ska 
granskas. Analysen ska inte bara förhålla sig till nuvärden, utan ska – vilket är mycket 
viktigt – även inkludera en detaljerad studie av hur det genom successiv försäljning av 
mark skulle vara möjligt att över tid driva upp intäkterna. Redan i det förra yrkandet 
framgick det att projektet ska genomsyras av en offensiv hållning till alla de 
exploateringsmöjligheter som stråket erbjuder”. 
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Metod för genomförande 
Utifrån ovanstående kommunstyrelseuppdrag har stadsledningskontoret handlat upp tre 
samverkande arkitektkontor. Dessa fick i uppdrag att utifrån sex geografiska delområden 
med utgångspunkt i de tagna besluten, beaktande av stadens styrande dokument samt 
utifrån platsens förutsättningar ta fram en enkel struktur och volymstudie för respektive 
delområde. Marken ska prövas för en hög exploatering med hänsyn taget till 
kommersiellt innehåll, exploateringsekonomi och potentiell värdestegring på mark i 
närområdet. Områdena ska kunna byggas ut etappvis av flera aktörer och ett förslag på 
etappindelning ingick att beskriva. 

Arkitekterna har arbetat självständigt. Avstämningsmöten med stadsledningskontoret, 
fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och arkitekterna har skett i syfte att ge 
arkitektkontoren bakgrundsinformation och rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.  

Sammanfattning av konsulternas rapport 
Arkitekterna har tagit fram en innehållsmässig exploateringsstrategi. Analysen har 
fokuserat på vilken typ av verksamhetsinnehåll som över tid ökar områdets attraktivitet. 
Framtagen strategi innehåller en grov tidplan för successiv försäljning av marken i syfte 
att över tid maximera exploateringsintäkterna för staden.  

Då det aktuella området kan utformas på många olika sätt och med olika innehåll valde 
arkitekterna att arbeta utifrån tre olika scenarios avseende exploateringsvolym. Detta för 
att skapa en förståelse för vad olika tryck på exploatering av området innebär; Small, 
Medium och Large.  

Gemensamt för de tre redovisade förslagen är en grundkonfigurering bestående av 
förändrat och uppgraderat parkområde, arenor, sporthallar, centralbad, expansionsytor för 
Svenska Mässan samt ett upplevelsecenter med inslag av handel. En affärsmässig 
programmering för dessa ytor har genomförts av två internationella experter. 

Alternativ Small undviker rivning av skolorna utmed Skånegatan samt Ullevi, vilket 
medför mindre bostadsvolymer. Alternativet innebär relativt stora kontorsetableringar i 
områdets södra och norra delar.  

Alternativ Medium innebär framförallt att bostadsinslaget blir betydligt större vilket 
kommer att skapa en tydligare stadsmiljö, framförallt längs Skånegatan och axeln 
Levgrensvägen-Bohusgatan.  

Alternativ Large innebär en betydande exploatering av bostäder. Ullevi har i detta 
alternativ rivits. Kontorslägena är i stort de samma som i övriga alternativ med tydliga 
tyngdpunkter i områdets norra och södra delar. Bostadsutbyggnaden fokuseras i lägen 
längs med Skånegatan och den plats där Ullevi idag står.  

Arkitekterna gör bedömningen att det är rimligt att tro på en möjlig exploatering 
någonstans mellan alternativ Medium och Large men pekar också tydligt på att en hög 
exploateringsnivå för med sig en mängd frågeställningar som måste djupanalyserats innan 
det går att avgöra vilken exploateringsvolym som är möjlig att genomföra. 

Exploateringsintäkter 
Den exploateringsplan som arkitekterna tagit fram har legat till grund för en översiktlig 
analys av möjliga exploateringsintäkter över tid. Fastighetskontoret och konsultbolaget 
Svefa har var för sig bedömt nuvarande värde av marken. Utifrån den har de sedan 
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gemensamt gjort en bedömning av när i tiden som marken bör bebyggas och hur stora de 
framtida intäkterna kan förväntas bli. 

Värderingen av den aktuella kommunala marken har redovisats ovan under rubriken 
ekonomiska konsekvenser. Värdet över tid utvecklas med hänsyn till utvecklingen på 
fastighetsmarknaden generellt samt värdestegringseffekter som tidiga investeringar i 
området genererar för kvarvarande mark (placemaking). En etappvis försäljning innebär 
att marken säljs när efterfrågan finns och även kan räkna in reala värdestegringseffekter 
baserat på en ökad attraktivitet av tidigt genomförd byggnation, infrastrukturutbyggnad 
mm. Värderarna baserar sina antaganden på att marken säljs successivt fram till år 2040. 

Värdestegringseffekter 
Exploateringsanalysen har påvisat att det går att skapa stora tillkommande värden i 
området om marknadsmässig attraktivitet är en bärande tanke i den framtida 
exploateringsstrategin och under förutsättning att marken säljs i den takt som möter 
marknadens efterfrågan. 

Evenemangsområdet som destination i sig är i nuläget svag. Den föreslagna utvecklingen 
bedöms kunna etablera karaktären av ett modernt och nyutvecklat område. Ett varierat 
utbud både i form av rekreation och nöjen stärker området och adderar mångsidighet. 
Områdets image förbättras avsevärt och dess karaktär förväntas bli en modern och 
spännande besöksdestination för såväl boende, besökare och näringsliv. 

I värderarnas rapport framgår att deras bedömning baseras på försiktiga antaganden 
avseende värdeökningseffekter orsakade av ”placemaking” och stadsutveckling. Deras 
bedömning är att det genom lyckad ”placemaking” och stadsutveckling går att nå en 
högre värdetillväxt än den som redovisats i rapporten. Utöver de nya arenorna innebär en 
etablering av upplevelsebaserad handel i området ett komplement till dagens besöksmål 
och tillför området ett avgörande tillskott av besökare. Att denna etablering genomförs 
bedöms ha stor påverkan på det framtida markvärdet. 

Värderarna rekommenderar att kommunen behåller marken och säljer den successivt. 
Detta bedöms ge den i särklass högsta intäkten för marken samtidigt som kontrollen över 
den bibehålls. 

Beskrivning av uppdrag nummer tre 

Uppdraget i yrkandet: 
”För det tredje behöver det göras en fördjupad analys av förutsättningarna för att redan 
i den tidiga delen av projektarbetet ta ombord den privata operatör som enligt 
huvudscenariet i det förra yrkandet ska svara för driften av de båda nya arenorna. Hur 
ser den process ut – i tid och omfattning – som måste gås igenom för att detta ska kunna 
komma på plats?” 

Metod för genomförande 
Stadsledningskontoret har genomfört uppdraget tillsammans med externa konsulter, i 
samråd med Göteborg & Co, Got Event, Higab, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret. 

Tidigare rapporterad förstudie har varit utgångspunkt för arbetet. Ett advokatkontor har 
genomfört en separat juridisk analys som syftar till att ge vägledning om hur lagrummet 
ser ut för att kunna genomföra operatörsupphandlingen. En omvärldsanalys har 
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genomförts. En arbetsgrupp bestående av stadsledningskontoret, externa konsulter och 
Got Event har fördjupat sig i frågan. Intervjuer och research har genomförts. 

Sammanfattning av stadsledningskontorets rapport 
Att samverka med en extern operatör i tidiga skeden möjliggör att ett antal fördelar 
uppnås. Operatören har specifik kunskap om hur en arena på bästa sätt levererar en 
evenemangsupplevelse som attraherar nöjen, idrott och kultur och ger besökaren en 
högkvalitativ upplevelse. En extern operatör besitter specifik kunskap hur en arena bäst 
konfigureras när det gäller teknik och logistik. 

Vår bedömning är att staden först måste göra ett relativt omfattande förberedande arbete 
för att kunna ställa krav på vad man vill ha ut av samarbetet med en extern operatör. Inför 
en operatörsupphandling behöver relevanta strategiska dokument synkroniseras och 
konkretiseras. En operatörsupphandling kräver en stabil strategisk plattform med en väl 
förankrad målbild att utgå ifrån. 

I den bilagda rapporten finns ett utförligt resonemang kring när i tiden det är lämpligt att 
den privata operatören är på plats. I det juridiska PM som finns bilagt detta 
tjänsteutlåtande har ett advokatkontor gjort ett antal juridiska överväganden som påverkar 
hur en operatör kan och bör knytas till staden.  

En tidig marknadsdialog kan starta relativt omgående för att få operatörernas syn på 
marknadsförutsättningen. Innan det är vettigt att starta en formell upphandlingsprocess är 
det många beslut som ska fattas. En del av dem är det sannolikt att kommunfullmäktige 
behöver ta ställning till. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att bifogade rapporter svarar på de frågor som 
kommunstyrelsen ställt. 

En hög och tät exploatering i kombination med det föreslagna affärskonceptet genererar 
utmaningar som behöver analyseras på djupet. På den korta tid som konsulterna haft på 
sig (tre månader) så har de kunnat påvisa möjligheter som måste prövas på en annan 
detaljnivå innan genomförbarhet kan garanteras.  

Det nu genomförda uppdraget har omfattat ett större geografiskt område än tidigare. Med 
en eventuell rivning/omlokalisering av Ullevi, Burgårds- och Katrinelundsskolan samt 
förändring av Burgårdsparken ges möjligheten att ta ett helhetsgrepp över områdets 
utveckling. Det framgår av intäktsanalysen att om området bebyggs i enlighet med 
volymstudien och succesivt under perioden fram till 2040 bedöms fastighetsbeståndet 
kunna vara värt ca 38 mdkr (alternativ small) – 96 mdkr (alternativ large) +/- 20% i 
löpande priser.  

Kommunstyrelsen har i yrkandet givit stadsledningskontoret i uppgift att återkomma med 
en specifik delbudget för förberedelsefasen. Stadsledningskontoret äskade medel av 
kommunstyrelsen 2018-11-07 - 24§ 836. Stadsledningskontoret bedömer att det behövs 
ett politiskt tydliggörande avseende de nu återrapporterade tre fördjupningsuppdragen 
innan det är möjligt att svara på frågan.  

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut från 2018-05-23 § 472 är det beslut som hittills har 
fattats avseende evenemangsområdets utveckling. Kommunfullmäktige har inte tagit 
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ställning. För att komma vidare krävs ny politisk vägledning genom nytt politiskt beslut. 
Inriktning och omfattning på uppdraget bör preciseras och medel för att uppdraget ska 
kunna påbörjas måste avsättas. För att ge projektet rätt legitimitet och politisk förankring 
så bör kommunstyrelsen överväga att låta kommunfullmäktige fastställa önskvärd 
inriktning och finansiera projektet. 

 

 

 

 

Magnus Sigfússon 

Direktör stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Arbetssätt och initial finansiering för projekt 
”Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet”  
§ 62, 1149/18 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Göteborg & Co AB, 
Got Event AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, SDN Centrum samt externa konsulter och andra relevanta aktörer 
inom sex månader genomföra och återrapportera de projektförberedelser som 
beskrivs i yrkande från S, D, M, L och C den 30 januari 2019.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 7 november 2018, § 836, den 12 december 2018, § 958 och den 
16 januari 2019 § 32. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 oktober 2018. 
Yrkande från V den 12 december 2018. 
Yrkande från MP den 12 december 2018. 
Yrkande från S, D, M, L och C den 30 januari 2019. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 12 december 2018. 

Ann-Sofie Hermansson (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall 
till yrkande från S, D, M, L och C den 30 januari 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 12 december 2018. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från S, D, M, L och C bifallits. Omröstning begärs.  

Ordföranden antecknar yrkandet från S, D, M, L och C som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter proposition på återstående yrkanden och 
finner att yrkandet från V antagits som motförslag i huvudvoteringen.  

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-01-30 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från S, D, M, L och C och Nej 
för bifall till yrkande från V.” 

Ann-Sofie Hermansson (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson 
(M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (2). 

Karin Pleijel (MP) avstår från att rösta (1). 

Reservation 
Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Göteborg & Co AB 
Got Event AB 
Higab AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Trafiknämnden 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Park- och naturnämnden 
SDN Centrum 

Dag för justering 
2019-03-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 

 



 

 

 
Yrkande (S), (D), (M), (L), (C), (KD) 

Kommunstyrelsen 
                                   2019-01-30 

Ärende 2.2.3 
 

 

Yrkande om arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling 
Valhallagatan/ evenemangsområdet” 

 
Detta stadsbyggnadsprojekt – som går ut på att i en integrerad och sammanhållen utveckling 
av hela evenemangsstråket ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med nya arenor – är ett 
av de mer komplexa i stadens historia. 
 
En helt avgörande faktor för att det ska bli framgångsrikt är att styrningsmekanismerna – och 
särskilt ekonomistyrningen – utformas på ett klokt och ändamålsenligt sätt. 
Projektorganisationen kommer att behöva vara kapabel till att ta ett fast grepp om helheten 
och att i allt som görs vara fast förankrad i grundligt analyserade ekonomiska realiteter.  
 
I tjänsteutlåtandet från stadsledningskontoret är resonemangen i centrala styrningsfrågor 
alltjämt relativt vaga. Det talas om att i en fortsatt planeringsfas över ytterligare ca sex 
månader klargöra och precisera hur projektet ska drivas, tidsättas och finansieras. Först till 
sommaren 2019, är tanken, ska alla detaljer vara klara.  
 
Vi ser poängen i att vara grundlig och noggrann i projektförberedelserna. I och med att 
projektet, när det väl drar igång på allvar, är tänkt att vara intensivt och storskaligt redan från 
start blir det mycket viktigt att se till att hitta rätt i upplägg och ingångsvärden. Om 
felbedömningar byggs in i grundstrukturen för projektet skulle detta kunna bli omständligt 
och kostsamt att rätta till. 
 
Vi gör, i likhet med stadsledningskontoret, bedömningen att förberedelsefasen, när den 
kommit igång, behöver pågå ytterligare ca sex månader och att hela det konkreta 
projektupplägget därefter behöver klarläggas i ett nytt beslut. Detta blir en rimlig avvägning 
mellan att hålla ett högt tempo och att säkra kvaliteten i planeringsarbetet.  
 
Samtidigt menar vi att denna sexmånadersperiod i vissa avseenden behöver fyllas med ett mer 
substantiellt innehåll än vad stadsledningskontoret förefaller se framför sig. För att kunna 
skapa ett så bra projektupplägg som möjligt är det nödvändigt att omgående gå på djupet när 
det gäller vissa aspekter av styrningen – och särskilt ekonomistyrningen. Givet projektets 
komplexitet måste vissa faktorer, som i andra fall hade kunnat hanteras i själva 
genomförandefasen, redas ut i grunden redan innan projektet startas upp i full skala.  
 
Vi menar att tre saker – utöver det förberedelsearbete som stadsledningskontoret beskriver – 
behöver göras under förberedelsefasens ca sex månader.  
 
1. För det första behöver det, med hjälp av en extern konsult, göras en fördjupad analys av 
för- och nackdelarna med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett 
specifikt projektbolag. Beslutsunderlaget i den frågan är i nuläget lite för tunt.  



 

 

 
2. För det andra behöver det, med hjälp av en eller flera externa konsulter, göras en fördjupad 
analys av vilka exploateringsintäkter som i alla realistiska scenarier är möjliga att inom ramen 
för projektet skapa i evenemangsstråket. Hela stråket – med begränsningarna Skånegatan, 
Ullevigatan, Åvägen och Örgrytevägen – ska inkluderas fullt ut. Detta innebär exempelvis att 
förutsättningarna för och kring Nya Ullevi ska granskas. Analysen ska inte bara förhålla sig 
till nuvärden, utan ska – vilket är mycket viktigt – även inkludera en detaljerad studie av hur 
det genom successiv försäljning av mark skulle vara möjligt att över tid driva upp intäkterna.  
Redan i det förra yrkandet framgick det att projektet ska genomsyras av en offensiv hållning 
till alla de exploateringsmöjligheter som stråket erbjuder. 
 
3. För det tredje behöver det göras en fördjupad analys av förutsättningarna för att redan i den 
tidiga delen av projektarbetet ta ombord den privata operatör som enligt huvudscenariet i det 
förra yrkandet ska svara för driften av de båda nya arenorna. Hur ser den process ut – i tid och 
omfattning – som måste gås igenom för att detta ska kunna komma på plats? 
 
Alla tre utredningsuppdragen bör hanteras så att de, när processerna påbörjats, kan fullgöras 
inom sex månader. För att skapa en tydlighet i budgetförutsättningarna är det lämpligt att 
stadsledningskontoret så snart som möjligt återkommer med en specifik delbudget för vad 
förberedelsefasen – inklusive de fördjupade utredningarna – beräknas kosta. Det är viktigt att 
tillämpa ekonomisk restriktivitet. Delbudgeten får i sin tur hanteras i ordinarie budgetarbete.    
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
Att  uppdra åt stadsledningskontoret att i samverkan med Göteborg & Co AB, Got 

Event AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- 
och naturnämnden, SDN Centrum samt externa konsulter och andra relevanta 
aktörer inom sex månader genomföra och återrapportera de projektförberedelser 
som beskrivs ovan 
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Sammanfattning 
Göteborg stad har under de senaste 10 åren utrett frågan om att ersätta Scandinavium med 
en ny modern multiarena. 2018 vidgade Göteborg uppdraget och startade arbetet med 
stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet. Investeringsvolymen för hela pro-
grammet beräknas för Göteborg Stad uppgå mellan 5 till 7 miljarder sek1.  Om området 
bebyggs i enlighet med volymstudien och succesivt under perioden fram till 2040 bedöms 
fastighetsbeståndet inom området kunna vara värt ca 31 – 77 Mdkr +/- 20% i fasta priser och 
ca 38 – 96 Mdkr +/- 20% i löpande priser2. 
  
Utifrån kommunstyrelsen (KS) yrkande formulerade stadsledningskontoret (SLK) uppdraget3 
att med hjälp av extern konsult svara på följande tre frågeställningar. 
 

1. Beskriva hur respektive organisatorisk placering påverkar förutsättningarna för den 
politiska styrningen. 

2. Styrning av själva uppdraget (programmet och dess ingående projekt). Konsulten ska 
identifiera alternativa lösningar och värdera dessa avseende risker, för- och 
nackdelar. Ekonomistyrningen är en central fråga som ska beaktas särskilt i denna 
analys. 

3. Värdera den organisatoriska placeringens förutsättningar för projektets framdrift.  
 
Vår utredning och förslag avser Programmets planeringsfas som kommer att pågå i 4 till 5 år. 
Syftet med planeringsfasen är att ta fram ett skarpt investeringsunderlag som säkerställer 
stadsutvecklingen och samtliga finansiella värden. Organisering av Programmet efter 
planeringsfasen är ett beslut KF tar innan byggarbetet startas. 
 
När vi utvärderat Programmets framgångsfaktorer bedömer vi att en förvaltnings-
organisation ger programmet bättre förutsättningar att möta de krav som KS ställer. Vår ut-
värdering pekar tydligt på att en egen enhet för programmet har större möjligheter att 
lyckas med sitt uppdrag.  Vår bedömning är att programmet har goda förutsättningar att 
möta KS krav på politisk styrning och framdrift som en programenhet inom SLKs förvaltning. 
KF behöver bemyndiga KS roll / SLKs roll och de deltagande nämndernas roll i den tillfälliga 
programorganisationen. Samtliga politiska beslutande mandat i respektive roll behöver syn-
liggöras och beslutas i KF för en tydlig, transparent och tillitsfull rollfördelning i staden.  
 
Programmet skall följa Göteborg Stad ”Regler för ekonomisk planering och uppföljning”. Till 
det bör programmet komplettera med principer och modeller för styrning av program och 
projekt som verkar över flera förvaltningar och bolag. Programmet bör också ta fram en ex-
plicit ekonomistyrningsmodell för att säkerställa kapitalisering av underliggande finansiella 
värden. Programmet är i ett tidigt skede så investeringsuppskattningar bör ske stegvis i inter-
vall. Om Programmet avbryts kommer aktiverade kostnader belasta driftsbudgeten och 
detta bör löpande följas och riskbedömas.  
 
Programmet kommer att verka över två mandatperioder så ett brett beslut i KF är avgörande 
för att ekonomistyrningen skall bli effektiv och transparent.  

 
1 Slutrapport projekt Utvecklingsplan för evenemangsområdet, daterad 2017-11-30 
2 Rapport översiktlig intäktsanalys 
3 Yrkande (S) (D) (M) (L) (C ) (KD) KS 2019-01-30 Ärende 2.2.3 
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Kapitel 1 Förutsättningar 
Uppdrag 
Göteborg stad har under de senaste 10 åren utrett frågan om att ersätta Scandinavium med 
en ny modern multiarena. 2018 vidgade Göteborg uppdraget och startade arbetet med 
stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet. Investeringsvolymen för hela pro-
grammet beräknas för Göteborg Stad uppgå mellan 5 till 7 miljarder sek4. Det totala 
fastighetsvärdet för samtliga aktörer, utöver offentliga investeringar, kan komma att uppgå 
till 28 - 65 miljarder sek beroende på inriktningsalternativ5. 
 
Kommunstyrelsen (KS) tog ett inriktningsbeslut att starta arbetet med stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet i maj 2018. Stadsledningskontoret (SLK) påbörjade pla-
neringsarbetet i maj 20186 och yrkade i KS i december 2018 en budget på 25 mnkr för första 
årets arbete. KS beslutade i maj 2019 att genomföra ett antal utredningar innan det egentliga 
stadsutvecklingsarbetet startade. Skälet till organiseringsuppdraget med externt stöd beskrivs 
av KS enligt följande ” …göras en fördjupad analys av för- och nackdelarna med att låta 
projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt projektbolag. Beslutsunderlaget 
i den frågan är i nuläget lite för tunt”. 
 
 
Utifrån kommunstyrelsen (KS) yrkande formulerade stadsledningskontoret (SLK) uppdraget7 
att med hjälp av extern konsult svara på följande tre frågeställningar. 

1. Beskriva hur respektive organisatorisk placering påverkar förutsättningarna för 
den politiska styrningen. 

2. Styrning av själva uppdraget (programmet och dess ingående projekt). Konsulten 
ska identifiera alternativa lösningar och värdera dessa avseende risker, för- och 
nackdelar. Ekonomistyrningen är en central fråga som ska beaktas särskilt i denna 
analys. 

3. Värdera den organisatoriska placeringens förutsättningar för projektets framdrift.  
 
Vid sidan om ovanstående uppdrag har annan upphandlad extern part i uppdrag att analysera 
följande två frågeställningar: 
 

1. Översiktligt belysa för- och nackdelar ur ett redovisnings-, mervärdesskatte- och 
inkomstskatteperspektiv. 

2. Möjligheter och begränsningar att finansiera stadsledningskontorets uppdrag. 
 
Förhållningssätt och arbetsprocess 
Planer, idéer och förstudie av stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet med arenor 
dvs hela området har pågått och utvecklats över tid och omfattar nu en kraftfull vision för 
området. Arbetet har gått från att ”byta ut fysiska byggnader” till att se de fysiska 
investeringarna som en helhet genom social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling av 
en viktig del av Göteborgs Stad. 

 
4 Slutrapport projekt Utvecklingsplan för evenemangsområdet, daterad 2017-11-30 
5 Rapport översiktlig intäktsanalys 
6 Yrkande (S) (M) (L) och (KD) KS 2018-05-02 Ärende 2.1.7 
7 Yrkande (S) (D) (M) (L) (C ) (KD) KS 2019-01-30 Ärende 2.2.3 
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I Göteborgs Stads egen rapport med den historiska beskrivningen av utvecklingsarbetet inom 
stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet8 samt i de politiska yrkanden som ligger 
till grund för vårt uppdrag, framgår att planering och genomförande av evenemangsområdet 
är unikt och komplext. Detta är inte enbart ett byggprojekt, inte enbart ett fysiskt 
utvecklingsområde utan en önskan att uppnå hållbarhet ur flera perspektiv för staden, 
Regionen och Västsverige som livsplats och besöksmål. Lyfta ett av Göteborgs signum – till-
gängliga evenemang av olika slag- till såväl social, miljömässig som ekonomisk hållbarhet. 
 
Vår arbetsprocess har därför enligt det sista politiska yrkandet 9haft fokus på samarbete och 
delaktighet med så många berörda partners som möjligt. Detta för att redan i första 
planeringsskede säkerställa att alla perspektiv värderas i relation till en sammanhållen lång-
siktigt hållbar utveckling. 
 
Vårt mål i uppdraget har varit att finna en stark struktur för att uppnå ordning, uppföljning 
och ekonomisk kontroll.  Samtidigt vill vi skapa engagemang, delaktighet och mångfacetterad 
kompetens i arbetet. Vi menar att komplex utveckling kräver kompetens från olika perspektiv 
och gemensamt lärande. Allt detta ska fungera i en omvärld som ständigt utvecklas och 
förändras under en relativt lång planerings- och genomförandetid i staden. 
 
Organiseringen av arbetet ska möjliggöra en struktur för olika affärsmodeller och inte minst 
stödja gemensamma målbilder av vad ett beslut om ett nytt evenemangsområde kan innebära 
för Göteborgs Stads - Västsveriges utveckling på lång sikt. Staden vill utnyttja möjligheten att 
använda stadsdelens positiva potential på flera olika sätt där tillväxt kan stödja välfärd in i 
framtiden och sätta Göteborg på kartan. 
 
Vårt arbete har innefattat inläsning av fakta och beslut. Att skapa utrymme för för-
ståelse/inspel från olika perspektiv samt avstämning av vårt första skissade förslag med 
intressenter och experter innan rapporten slutfördes. Syftet har varit att uppnå bästa möjliga 
organisering som klarar komplexitet, politisk styrning, flexibilitet för långsiktig hållbarhet, 
förutsättningar för kontrollerat genomförande och ekonomisk styrning under fas ett i 
processen - planeringsfasen. 
 
I Göteborgs Stads beslutade budget beskriv under avsnittet ” Ett nyare och bredare 
evenemangsområde” majoritetens tydliga förväntningar på Programmet som ett större 
uppdrag än enbart nya arenor samt uppdragets konstruktion och finansiering. 
 
I bakgrundsmaterial, av historiska erfarenheter och pågående komplexa utvecklingsprojekt 
kan konstateras att det är svårt att få delaktighet, förståelse och styrning av de större 
utvecklingsfrågorna i en stor kommunal organisation som samtidigt driver ordinarie 
kommunal service, styrd och utförd i traditionella vertikala linjeorganisationer.  
 
Olika perspektiv, drivkrafter, ekonomiska modeller och /eller affärsmodeller ska inrymmas 
utöver det ordinarie arbetet. Det ställer höga krav på såväl de politiska ägarna som tjänste-
personsorganisationen att över lång tid, över mandatperioder, driva större utvecklingsfrågor 

 
8 Slutrapport projekt Utvecklingsplan för evenemangsområdet, daterad 2017-11-30 
9 Yrkande (S) (D) (M) (L) (C ) (KD) KS 2019-01-30 Ärende 2.2.3 
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och skapa kompetens utan att bli historielös och ha kontinuitetsförmåga över decennier. Det 
kräver både tydliga strukturer och hållbara politiska visioner för stadens utveckling. Det 
behövs ett gemensamt förhållningssätt på tjänstemannanivå där helheten för Göteborgs sätts 
i första rummet – ”laget före jaget” både organisatoriskt och på det personliga planet.  I 
stadens beslutade förhållningssätt10 ska alltid invånares, organisationers och företags förut-
sättningar ur ett systemperspektiv vara i fokus. Detta uttrycks som ”Vi vet vårt uppdrag och 
vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt”. 
 
I Rapporten har vi utsatt i uppdraget beskrivna alternativ (förvaltning eller bolag i olika former) 
för en riskanalys utifrån de framgångsfaktorer och utmaningar vi identifierat. Riskanalysen har 
kompletterats med juridisk värdering och fakta från arbetet med att finansiera utvecklingen 
via exploatering av mark i evenemangsområdet.  
 
Förutsättningar i omvärlden inför förslag på organisering 
Samhällets utveckling är komplex och utsätts hela tiden för nya utmaningar. De kommunala 
och regionala organisationerna är ofta designade i stuprör där var och en sköter sin del på 
bästa sätt. Det räcker inte idag för att möta komplexa utmaningar med knappa resurser, utan 
det horisontella arbetet är ofta viktigare för invånare och näringsliv.  
 
Det finns olika ”intressen” i olika intressenters ägande, mellan stuprör och drivkraft i arbetet. 
Privata aktörer har ekonomisk vinst som uppdrag och intresse. Offentliga skattefinansierade 
organisationer, vare sig de är aktiebolag eller nämnder, kan inte inrättas enbart i vinstsyfte 
enligt kommunallagen. Målet för Göteborgs Stads organisationer (nämnder med förvaltningar 
och bolag) är de politiskt beslutade målen för stadens utveckling. Organiseringen ska hantera 
och ha respekt för alla intressenters drivkrafter och resultera i ”win-win” utifrån vars och ens 
perspektiv. Transparens och att arbeta som partners istället för ”parter – i – förhandling”, blir 
en framgångsfaktor. 
 
Vårt arbete har utgått ifrån forskning11 och kunskap som är tillämpliga på komplext program-
arbete. Programmet skall hantera stora komplexa utvecklingsfrågor som berör många interna 
intressenter i olika stuprör och flera externa intressenter med verksamheter av olika karaktär. 
 
Vi har arbetat med organisering som möjliggör samarbete med sammansatta kompetenser 
från många aktörer, som trots alla inblandade, styrs och leds av ägaren Göteborgs Stad med 
ekonomisk kontroll. Organiseringens form ska härbärgera ekonomiskt samarbete över lång 
tid, olika affärsmodeller i privat regi till nytta för offentliga och privata intressenter och mot-
svara krav i kommunallagen på insyn, politisk styrning och kontroll. 
 
Principer och krav för politisk styrning, program- och ekonomistyrning 
Principer för politisk styrning  
Det demokratiska systemet styrs av bland annat kommunallagen (KL) som bygger på Kommun-
fullmäktiges (KF) roll att fatta beslut, styra med mål och prioritera skattemedel till olika 
ansvarstagande delar av stadens organisation dvs nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. 
Syftet är att nå de beslutade målen för staden med politiskt beslutade policydokument och 

 
10 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Göteborgs Stad 
11 Prof Mike Beer, Harvard Business School, Boston; Professor Bill Pasmore Colombia University NYC 
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riktlinjer som ”spelplan” för organisationen. Kommunstyrelsen (KS) har en utpekad roll i 
kommunallagen; Uppsiktsplikten dvs att utöva daglig styrning och kontroll i genomförandet 
av fullmäktiges beslut. Styrningen av detta program måste designas för att möta de rollerna. 
Det kan uppfattas som stelt och legalt fokuserat men är väsentligt i en politiskt styrd orga-
nisation som vilar på demokratiska grunder – lagstiftningen ska ytterst säkerställa en funge-
rande demokrati. 
 
Det kommande programmet för Valhallagatan / evenemangsområdet spänner över flera 
kommunala nämnder och bolag. En viktig princip är att någon ska ha rollen att hålla samman 
programmets första planeringsfas. Programarbetet ska gå att följa upp sammantaget och 
rapporteras ur ett ekonomiskt perspektiv till ”ägaren” dvs KS. KS ska regelbundet rapportera 
via UR-rapporter till KF som långsiktigt ska kunna styra resurser mot målen. Resultatet som 
helhet ska bli större än delarna, dvs alla delar hör samman och behöver samstyras politiskt 
och i tjänstepersonsorganisationen vad gäller beslut, planering och genomförande. Ingen 
nuvarande nämnd eller politisk styrelse ”äger” idag mandat eller perspektiv för helheten i 
programmet, det gör endast KS/KF. 
 
Olika intressenter utanför stadens organisation behöver delta i planering och genomförande, 
med respekt för deras affärsmodeller. Stadens värden i form av markresurser som ägs av KF – 
invånarna, ska användas optimalt för att värden inte ska ”försvinna” ur staden i ett långsiktigt 
perspektiv. Värden ska realiseras och bidra till finansieringen av stadsutveckling Valhalla-
gatan/evenemangsområdet12 
 
Dessutom ska den nya stadsdelen bidra till och motsvara invånarnas behov i flera perspektiv. 
Göteborg ska enligt KF vara EN stad13, varje satsning på stadsutveckling ska bidra till att ena 
staden och även anpassas till mellanmänskliga behov av möten mellan invånare och sociala 
grupper. Stadsdelen ska bidra till hållbar tillväxt och till en attraktiv storstadsregion att leva 
och verka i, samt att besöka. 
 
Allt detta måste hanteras transparent och förtroendefullt, på ett sådant sätt att alla perspektiv 
och kompetens tas tillvara såväl inom stadens organisation som hos samarbetspartners. 
 
Det finns idag flera större stadsutvecklingsprojekt som leds och styrs i staden. Vi har under 
arbetet vid intervjuer och möten uppfattat att det finns en oro att Stadsutveckling av Valhalla-
gatan/evenemangsområdet får en särställning i staden. En viktig förutsättning för 
programmet är att tydliggöra det unika i Programmets innehåll. Samtliga stora program inom 
staden befinner sig i senare skede än vad evenemangsområdet gör. Vissa av stadens program 
är komplexa men är av annan karaktär. De drivs av utpekade huvudmän och den kommunala 
utmaningen är mer att få ihop ekonomin kring infrastrukturinvesteringar. Evenemangs-
området är unikt genom att staden med egna investeringar bär en affärsmässig risk. 
Programmet skall dessutom säkerställa att potentialen i stora finansiella värden kan 
realiseras. Om programmet beslutas behöver programmets samspel med och prioriteringar 
mellan övriga pågående arbeten tydliggöras politiskt. 
 

 
12 Sidan 35 i RF beslutad budget 2019 för Göteborgs Stad 
13 Förord i RF beslutad budget 2019 för Göteborgs Stad 
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Principer programstyrning 
Programmet är komplext och består av flertalet definierade projekt av såväl karaktären fysisk 
byggnation, som att bedriva verksamhet och administrativa delar. På tjänstepersonsidan finns 
en nyligen beslutad struktur och metodik för Programarbete (XLPM-modellen) som ska 
användas i Göteborgs Stad. XLPM är en metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, 
program och projektportföljer i en projektbaserad verksamhet. XLPM ger stöd för 
projektverksamhet och Innehållet är utformat för att ge stöd till alla inblandade i såväl 
styrande som ledande och genomförande funktioner. I modellen regleras roller och ansvar för 
programarbetet. 
 
En beprövad metodik för programarbete är en viktig förutsättning för att driva program och 
projekt effektivt. Projektmetodik gör det möjligt för ledningen att sätta ramar för verksam-
heten, beställa de optimala uppdragen, projekten, programmen och att ge stöd i genom-
förandet så att hållbara effekter för verksamheten och samhället i stort uppnås på ett resurs- 
och kostnadseffektivt sätt. Ramverket gör det också möjligt att följa upp mot plan och att 
rapportera så att organisationens ledning kan fatta väl underbyggda beslut14. Det krävs att 
modellen anpassas till den egna verksamheten och att alla aktörer i systemet tar 
organisatoriskt ansvar för att skapa framdrift. En kultur och beteenden som stöttar ambit-
ionerna med program och projektstyrning är avgörande. Strukturen behöver bli en del av 
organisationens verktygslåda och medarbetarna behöver skapa en egen förståelse för vad 
som krävs av grupper och individer på olika nivåer. 
 
I programstyrning för en offentlig organisation är det avgörande att den politiska styrningen 
effektueras på ett sätt som stöttar och riktar in programmet. En organisation som under lång 
period arbetat i stuprör behöver anpassa organisationsdesign och arbetssätt så att resultaten 
av en effektiv programstyrning kan uppnås. 
 
Principer ekonomistyrning  
Ekonomiska principer för styrning följer traditionell kommunal styrning. Programägande orga-
nisation tilldelas budget från KF och avsätter budget enligt Göteborgs Stads budgetriktlinjer 
för planering av och efter beslut vid genomförande av Programmet. Dessutom fördelar 
Programägaren ekonomiska resurser till deltagande organisationer i Göteborgs Stad och 
behöver bemyndigas av KF i ett beslut att ha den uppgiften och ansvaret inom tilldelad ram 
för Programmet.  
 
Göteborgs Stad ekonomistyrning regleras i dokumentet ”Regler för ekonomisk planering och 
uppföljning”. Det beskriver förhållandet fullmäktige, nämnd/styrelse och förvaltningschef/ vd. 
Nämnder/ Styrelsen och förvaltningschefer / Vd skall vara välbekanta med regelverket för den 
ekonomiska styrningen och vad som skall göras om det uppstår avvikelser mot plan eller 
budet. Det gäller både den driftsbudget och investeringsbudget. Investeringsbudgeten styrs i 
praktiken på program och inte på delprojekt inom ett program. Det innebär att det kan 
förekomma både positiva och negativa avvikelser inom en förvaltning, bolag eller program 
och så länge avvikelsen inte i sin helhet avviket mot plan och budget krävs inga åtgärder för 
respektive projekt. 
 

 
14 XLPM on line https://xlpm-online.com 
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När regelverket skalI omsättas i praktik består ekonomistyrning av två delar. En formell del 
som utgår från policydokument, riktlinjer, modeller, strukturer och beslutsordning för att ta 
fram budget, skapa prognoser och följa utfall av en verksamhet. Den formella styrningen 
återfinns i instruktioner, uppföljningsmodeller, rapportplaner och ekonomisystemens kod-
planer. Modellen behöver i den här frågans speciella karaktär utvecklas för att öka förmågan 
att styra horisontalt dvs få ekonomisk kontroll över alla delar som blir helheten. Att koppla 
olika projekts kostnadsperspektiv till hela kostnaden när perspektiven finns i olika ansvars-
delar i staden är essentiellt för att få uppföljning av hög kvalitet. 
 
Den informella styrningen återspeglas i kultur och beteenden i en organisation. Målsättningen 
är att den formella och informella delen hänger ihop och skapar önskade beteenden. Det finns 
exempel på organisationer där det finns en formell modell som strävar efter hög effektivitet 
men där den informella delen stödjer bristande kontroll, låg effektivitet och osunt risktagande. 
Ekonomistyrningen får då låg effekt. Avgörande för att ekonomistyrningen skall ge önskad 
effekt är att den informella styrningen harmoniserar med den formella styrningen. 
 
Slutsats principer och struktur för styrning 
Göteborg Stad är en professionell tjänstepersonsorganisation där ledning och medarbetare 
har höga ambitioner. Vår slutsats efter samtal och inläsning är övergripande att organi-
sationen i större utsträckning behöver på ett adekvat sätt tillämpa det strukturkapital som 
finns. Parallellt behöver organisationen utveckla sin förmåga att arbeta professionellt i ett 
stort system och etablera en kultur och beteenden som stödjer de formella systemen. 
 
De strukturer i Göteborgs Stad som behövs för planering, genomförande och uppföljning av 
komplexa programarbeten finns, men utmaningen är att de inte tillämpas fullt ut och fram-
förallt inte över organisatoriska gränser. Vi ser dessutom att Göteborgs Stad behöver utveckla 
sin förmåga att arbeta med affärsmässigt orienterade program. 
 
Det finns en tendens eller vana att inte se sin roll (som bolag eller förvaltning) som en del av 
helheten vilket leder till suboptimering och bevakande av sin ”roll” i Göteborg. Detta är en 
kulturell fråga, den handlar både om förståelse och respekt för hela Stadens och dess demo-
kratiska styrning och om ovana att arbeta tillsammans strukturerat. I våra samtal internt i 
Göteborgs Stad finns en önskan hos ledande tjänstepersoner att utveckla förmågan att arbeta 
tillsammans och strukturen i programmet behöver stödja den utvecklingen. 
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Kapitel 2 Analys och utvärdering 
Verksamhet som skall organiseras 
Göteborg Stad gör bedömningen att stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet är 
ett omfattande och komplext program. Det finns flera program i staden som hanterar 
omfattande investeringsvolymer över lång tid. Skillnaden i stadsutveckling Valhalla-
gatan/evenemangsområdet är att ett antal nya affärsmodeller skall tas fram och att fleråriga 
affärsavtal skall slutas med en internationell driftoperatör. Dessutom skall programmet säker-
ställa att Göteborg kapitaliserar på värden i mark, byggrätter och affärsmodeller. I de analyser 
som gjorts under våren och sommaren 2019 framgår att området rätt exploaterat kan skapa 
betydande finansiella värden och finansiera stora delar av investeringarna.  
 
De personer vi intervjuat delar uppfattningen och pekar på att det krävs en robust organi-
sation för att kunna driva programmet framgångsrikt.  
 
Programmet spänner över många år och vägval och inriktningar kommer få stora 
konsekvenser för ekonomi och en framtida stadsbild.  Programmet kan förenklat delas in i tre 
faser där skillnaderna i vad som skall göras är stora.  
 
Figur 1 visar en schematisk beskrivning av Programmets tänkta faser 1-3. 
 

 
Figur 1 Schematisk bild över Programmets 3 faser 

 
Den första skarpa fasen startar hösten 2019 och beräknas avslutas 2024. Under den perioden 
är programmet en mindre organisation som skall skapa förutsättningar för ett antal stora 
byggprojekt. Organisationen kommer att bestå av en kärna av medarbetare kompletterade 
med projektanställda experter och konsulter. Programmet kommer inte äga mark eller andra 
anläggningstillgångar och kommer heller inte som egen part sluta några långsiktiga driftavtal. 
Arbetet kommer främst bestå av att skapa planering, program, förprojektering, utredningar, 
verksamhetsmodeller och samverkan. Huvuduppgiften är att ta fram ett kvalitativt underlag 
för att fatta ett skarpt investeringsbeslut. 
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Vår analys och förslag fokuserar på hur den första fasen kan placeras och organiseras på bästa 
sätt enligt det uppdrag KS gav SLK i maj 201815.  
 
Fas två är perioden 2025 till 2028 och kommer huvudsakligen bestå av stadens egen bygg-
nation av arenor, bad, sporthallar o parkering. Externa aktörer kommer bygga i stadsdelen 
fram till 204216. Hur programmet organiseras efter att arenorna är på plats är svårt att fastslå 
idag. Fas tre är en förvaltningsfas som startar 2029 och sedan pågår över tid. Då handlar det 
om att förvalta och vidareutveckla en ny stadsdel med dess byggnationer av olika karaktär.  
Kommersiella investeringar startas 2029 och kommet att pågå under 10 till 15 år. Från år 2029 
kommer det att skapas fastighetsvärden, beroende på inriktning, om 28 till 65 miljarder sek17. 
 
De två kommande faserna efter 2024, fas två och tre, kommer kräva en ny och utvecklad 
struktur och ingår inte i det här förslagets omfattning.  
 
Alternativa organisatoriska placeringar  
Kommunstyrelsen har gett SLK i uppdrag att beskriva hur respektive organisatorisk placering 
påverkar förutsättningarna för den politiska styrningen, styrning av själva uppdraget och 
förutsättningar för projektets framdrift.  
 
Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet kan organisatoriskt placeras antingen 
under stadsledningskontoret i förvaltningsorganisationen eller direkt under Stadshus AB i 
bolagsorganisationen som dotterbolag alternativt under ett av moderbolagen för ett kluster i 
Stadshus AB.  
 

1. Inom Stadsledningskontoret 
2. Inom Stadshus AB direkt dotterbolag eller under kluster 

 
Framgångsfaktorer för framdrift 
För att utvärdera organisatorisk hemvist jämför vi framgångsfaktorer med organisatorisk 
placering. Vi har under arbetet identifierat ett antal framgångsfaktorer för programmet. Det 
vill säga vad är det för förutsättningar som krävs för att programmet skall lyckas och ges 
möjlighet att genomföra den strategi som är framtagen. Vi baserar framgångsfaktorerna på 
aktuell forskning kring organisationer med en komplex uppgift 18och den återkoppling vi fått i 
workshops och intervjuer.  
 
Följande framgångsfaktorer bedömer vi som centrala. 
 

1. Programmet måste vara väl förankrat i kommunfullmäktige med kontinuerlig insyn och 
styrning från kommunstyrelsen. Den demokratiska transparensen är avgörande för 
legitimitet och kontinuitet. 

2. Stark status för att ha mandat att samordna av hela programmet 
3. Möjligheter att både kunna styra och samverka med berörda bolag och förvaltningar.  

 
15 Yrkande (S) (M) (L) och (KD) KS 2018-05-02 Ärende 2.1.7 
16 Rapport Ramboll, augusti 2019 
17 Rapport översiktlig intäktsanalys 
18 Prof Mike Beer, Harvard Business School, Boston; Professor Bill Pasmore Columbia University NYC 
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4. Delprojekten inom programmet behöver kunna fungera i en matrisorganisation med 
övriga bolag och förvaltningar. 

5. Möjlighet att rekrytera rätt kompetens och expertis som medarbetare, projekt-
anställda och konsulter. 

6. Skapa och kommunicera en helhetsbild av hur arbetet utvecklas oavsett var i Göteborg 
Stad aktiviteten sker. 

7. Säkerställa att Göteborg Stad kan kapitalisera på marktillgångar och andra finansiella 
värden för att investeringen skall bli så ekonomiskt fördelaktig för Göteborg Stad som 
möjligt. 

8. Skapa förutsättningar för att Göteborg Stad tar önskad strategisk position och blir en 
katalysator för besöksnäringen och genererar nya arbetstillfällen. 

9. Möjlighet att arbeta resurseffektivt och använda de förmågor och den kapacitet som 
finns inom Göteborgs Stad. 

10. Genomföra planeringsfasen med ett brett anslag, med ett entreprenöriellt förhåll-
ningssätt och arbeta med hög delaktighet och med befintliga intressenter och kom-
petenser. 

 
Utvärdering av organisatorisk tillhörighet 
Vi har valt att utvärdera utifrån vår kompetens och erfarenhet med stöd av intervjuer och 
samtal med medarbetare ur olika delar av staden. Vi utvärderar hur respektive framgångs-
faktor har möjlighet att realiseras i olika alternativ för organisatorisk placering. För respektive 
framgångsfaktor gör vi bedömningen om framgångsfaktorn har hög, medel eller låg chans att 
realiseras. Bedömningen görs för bolag respektive förvaltning.  
 
Detta ger sammantaget en bild av i vilken organisatorisk kontext programmet har bäst chans 
att möta de krav som ställs på politisk styrning och möjlighet att framgångsrikt genomföra 
arbetet under planeringsfasen dvs få framdrift. 
 

Index Framgångsfaktor Bolag Förvaltning 
SLK 

1 Demokratisk transpa-
rens 

Medel Hög 

2 Status och samordning Hög Hög 
3 Styra och samverka Medel Hög 
4 Arbeta i matris Medel Medel 
5 Rekrytera kompetens Medel Medel 
6 Kommunicera helhets-

bild 
Medel Hög 

7 Kapitalisera värden Hög Hög 
8 Strategisk position Hög Hög 
9 Arbeta resurseffektivt  Medel Hög 
10 Hög delaktighet Hög Hög 

 
 
Vår bedömning är att det är bättre för den demokratiska processen, programmets status, 
möjligheten att samverka, samordna och att arbeta resurseffektivt att programmet verkar i 
förvaltningsform.  
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Göteborgs Stads förvaltningar som arbetar med stadsutvecklingsfrågor har under åren 
genomfört komplexa projekt och arbetar aktivt med att samverka. Det är en fördel om Pro-
grammet kan arbeta nära de förvaltningarna och dra nytta av tidigare erfarenheter.  Det är 
också en fördel om programmet är en del av och bidrar till ökad samverkan över gränserna. 
 
Avgörande för att lyckas är att rätt kompetens kan attraheras. Vår bedömning är att det finns 
möjligheter att arbeta med alternativa modeller för anställningar och ersättningar i en 
förvaltning där programmet verkar självständigt. 
 
SWOT Analys för att belysa risker 
SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter (risker), 
möjligheter och hot (risker) vid en strategisk översyn. SWOT kommer från de engelska orden 
för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Styrkor och svagheter fokuserar på organisa-
tionens inre och påverkbara perspektiv, Hot och Möjligheter fokuserar på organisationens 
yttre faktorer som är svårare att påverka men som organisationen behöver förhålla sig till.  
 
Analysen bygger på att vi utvärderar att lägga programmet i en central förvaltning med pro-
grammet som en självständig enhet eller som ett eget bolag direkt under Stadshus AB. Oavsett 
om programmet placeras som en förvaltning eller som bolag kommer verksamheten vara 
tidsbegränsad och med relativt liten omfattning. 
 
Alternativ 1 I SLKs förvaltning som en egen enhet 
En SWOT analys av projektet i förvaltning som egen enhet stödjer tesen att placera pro-
grammet hos SLK. Förvaltningsformen ger ett antal uppenbara styrkor, de svagheter vi identi-
fierat går att hantera och möjligheter och hot är rimliga att förhålla sig till. 
 
Styrkor 

• Nära den demokratiska processen 
• Tydlig och hög status i organisationen 
• Renodlad uppgift som egen enhet 
• Skapa och kommunicera en gemensam bild 
• Politisk transparens genom närhet till KS och KF 
• Aktiebolagslagen behöver inte beaktas i styrningen 
• Kan nyttja alla upphandlade avtal och förvaltningsorganisationens kompetenser 
• Lätt att arbeta i samverkan med berörda förvaltningar 
• Tekniskt lätt att allokera resurser och enkel modell för styrning och uppföljning 
• Programmet varar över flera mandatperioder och behöver vara nära den yttersta 

politisk ledningen 
• SLKs förvaltning ger möjlighet till tät dialog med KF/KS 

 
Svagheter/risker 

• Svårt att attrahera rätt kompetens med rådande regelverk 
• Mindre naturlig kontakt med berörda bolag 
• Förvaltningsorganisationen har brist på internationell kompetens avseende affärs-

kunskap 
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• SLK har ett stort ansvar idag. Programmet kan bli nedprioriterat 
• Tillgång till och brist på erfarenhet av näringslivet 

Möjligheter 
• Programmet kan bana väg för ett nytt arbetssätt i exploateringsfrågor som kan dras 

nytta av framöver 
• Närhet och tillgång till liknande utvecklingsprojekt internationellt 

Hot 
• Balans och prioritering mellan Programmet och andra större program kan bli otydligt 

 
Alternativ 2 Bolag i Stadshus AB 
En SWOT analys av projektet i eget bolag direkt under Stadshus AB ger att det är möjligt alter-
nativ men svagare jämfört med att lägga programmet i en förvaltning. Ett bolag ger längre 
avstånd från KF/KS och programmet arbetar inte efter samma logik som bolagssektorn, utan 
mer som övriga förvaltningar med uppgifter inom stadsutveckling. 
 
Styrkor 

• Lättare att attrahera rätt kompetens med rådande regelverk 
• Nära till samverkan med berörda bolag 
• Fördel av att ingå i kluster med bolag med likartade uppgifter 

Svagheter 
• Längre från KF i den demokratiska processen.  
• Bolag längre ner i organisationen har mindre påverkan 
• Långt ifrån förvaltningar med likartade uppgifter 
• Risk för att inte komma tillräckligt nära förvaltningar med myndighetsutövning 
• Brist på politiskt mandat att fatta beslut om affärsuppgörelser för hela stadens räkning 
• Vid specifikt myndighetsbeslut i planprocessen ska kommunalt bolag behandlas som 

vilket privat bolag som helst detta kan försvåra samarbetet 
• Tid och administration för att sätta upp ett nytt bolag 

Möjligheter 
• Bolag är en naturligare samarbetsform med näringslivet 

Hot 
• Ett nytt bolag och varumärke kan uppfattas anonymt i samverkan med externa intres-

senter 
 
STAR-MODEL – test och analys av Förvaltningsformens framdriftsförmåga 
Utvärdering av framgångsfaktorer och SWOT analysen ger att programmet har bäst förut-
sättningar att styras effektivt och möjligheter att genomföra strategin om programmet drivs i 
förvaltningsform.  
 
För att utvärdera om det är möjligt att designa en organisation i förvaltningsform som får 
framdrift har vi valt att använda STAR-modellen.  Modellen är utformad för att användas som 
verktyg för att designa en ur ett systemperspektiv. Den bygger på att de olika komponenterna 
behöver hänga ihop för att systemet ska vara effektivt. Det betyder att vi utvärderar hur varje 
del bör designas i förhållande till de andra för att producera önskvärt resultat och leverera på 
de identifierade framgångsfaktorerna. Ramverket består av 5 kategorier av designperspektiv 
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som kan påverkas av ledning för att forma en organisation och beteendet hos medarbetarna 
i organisationen.  
 
Strategi 

• Huvudstrategin är att genomföra Stadsutveckling Valhallagatan / Evenemangsområdet 
inklusive internationella affärsuppgörelser för drift. Strategin innebär att utveckla en 
ny stadsdel och i stadsdelen uppföra två arenor för evenemang och ett antal 
anläggningar för idrott och fritid. 

Struktur 
• En centralt placerad förvaltning har goda möjligheter att skapa en verksamhets-

struktur som matchar de uppgifter som åligger programmet och verka med samarbets-
partners extern och internt. 

• Genom att programmet verkar som en enhet finns det möjlighet att skapa en renodlad 
organisation. Enheten kan ta till sig strukturer och arbetssätt som underlättar 
samverkan och att jobba i en matris med befintliga organisationer. 

• En ny enhet för programmet dras inte med en befintlig kultur, utan kan bygga upp en 
egen ny entreprenöriell kultur för uppgiften.  

• Programmet kommer att ha tillgång till den politiska organisation som har mandat att 
vara ytterst beslutande och med transparens mot medborgare 

Processer 
• Programmet kommer kunna ha tillgång till planerande myndigheter och förvaltningar 
• Programmet kommer ha tillgång till KS som har avgörande beslut och beslutskapacitet 

Belöningar och motivation – attraktionskraft medarbetare 
• En egen enhet för programmet kan arbeta nyskapande med en egen nomenklatur för 

en specifik uppgift som inte återfinns inom dagen struktur inom Göteborgs Stad 
• Att verka i en ny enhet i den centrala förvaltningen med utmanande, tidsbegränsat och 

specifikt uppdrag är attraktivt och kommer underlätta att attrahera kritiska kom-
petenser. 

• Programmet har ett högre syfte och en intressant uppgift med stora möjligheter att 
påverka och vara en del av samhällsutvecklingen 

Människor och förmågor 
• En egen enhet för programmet i förvaltningen ställer krav på förmåga till helhetssyn 

och strategiska perspektiv 
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Kapitel 3 Förslag 
 
Programmets tillhörighet organisatoriskt bygger på en ”tänkt funktion” dvs ett koncept för 
invånare, besökare och aktörer i området, som är beroende av att, de ingående projekten som 
fysisk planering, markaffärer och byggprojekt stärker funktionen på rätt sätt. 
 
Utifrån de styrande principer vi redovisat ovan, gällande lagstiftning samt historiska erfaren-
heter av större utvecklingsfrågor och roller i Göteborgs Stad rekommenderar vi följande 
organisering och övergripande roller av Programmet för stadsutveckling evenemangs-
området.  
 
Organisatorisk hemvist 
Vi gör bedömningen att programmet bäst drivs i förvaltningsform. När vi utvärderat de 
framgångsfaktorer som vi identifierat bedömer vi att en förvaltningsorganisation ger 
programmet bättre förutsättningar att möta de krav som KS ställer. Vi gör också bedömningen 
att Programmet skall drivas som en egen samlad enhet. Vår utvärdering av framgångsfaktorer 
pekar tydligt på att en egen enhet för programmet har större möjligheter att lyckas med sitt 
uppdrag. 
 
Vår bedömning är att programmet har goda förutsättningar att möta KS krav på politisk 
styrning och framdrift som en programenhet inom SLKs förvaltning.  
 
Programmet organiseras som en enhet inom SLK 
Programmet organiseras som en enhet inom SLK där programdirektören får sitt uppdrag 
direkt av KS och har Stadsdirektören som arbetsgivare och chef. Vi bedömer att programmets 
behov av att verka sammanhållet motiverar att skapa ett självständigt program som inte ligger 
inom den befintliga stadsutvecklingsportföljen.   
 
Politiska beslut om mandat för framdrift 
KF behöver bemyndiga KS roll /SLKs roll och de deltagande nämndernas roll i den tillfälliga 
programorganisationen. Samtliga politiska beslutande mandat i respektive roll behöver synlig-
göras och beslutas i KF för en tydlig, transparent och tillitsfull rollfördelning i staden. Avsnittet 
”Behov av beslut” längre fram i rapporten beskriver hur förutsättningar skapas genom ett 
antal beslut i framförallt KF. 
 
Enhetens ändamål ska enbart vara att verka under programmets planeringsfas. Program-
styrningen direkt under KS i SLK stärks av att ingående samarbetspartners internt består av 
såväl bolag som nämnder. Enligt Kommunallagen har KS rollen i lagstiftningen att bereda och 
samordna inför KFs beslut vilket gör det naturligt att planeringen organiseras direkt under 
dem så att nämnders och bolags politiska beslut värderas ur ett helhetsperspektiv av styrande 
politiker. 
 
Besluten som ligger till grund för tjänstepersonernas ledning fattas av KS . Rollernas mandat i 
tjänstepersonorganisationen behöver göras tydliga via delegation från KS. Vi bedömer att SLK 
bör få ett uppdrag under 6 månader att arbeta fram och konkretisera organisationsförslaget 
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och rekommenderade beslut. Tiden bör också användas för att räkna igenom tänkta behov av 
kompetens såväl inifrån Göteborgs Stad som extern kompetens (se bilaga behov av beslut) 
 
Principer för styrning av programmet 
 
Politisk styrning av programmet med syfte att skapa transparens 
De politiska övergripande besluten om innehåll, svåra frågor kring samarbete och samhälls-
utvecklande inriktningsbeslut för byggnation/mark hör på en övergripande nivå hemma hos 
KF och KS. KF äger de övergripande beslut som skapar förutsättningar för övriga lagstiftade 
beslutande nämnder. I kommunala organisationer tenderar det att bli tvärtom dvs myndig-
hetsbesluten styr i alltför stor utsträckning KFs övergripande roll och ansvar.  Detta innebär 
att de delbeslut som är lagbundna myndighetsbeslut behöver utkristalliseras för att beslutas i 
respektive lagbunden nämnd. Det är KFs lagbundna roll att ta ansvar för Göteborgs Stads 
utveckling som helhet. 
 
KF är stadens yttersta ägare av programmet. KF fattar beslut om övergripande budget och 
principer för programmet och behöver i den ordinarie uppföljningsstrukturen med månads 
och delårsrapporter kunna följa Programarbetets såväl innehållsmässiga utveckling som 
ekonomistyrning då programmet är en del i hela utvecklingen av staden. Uppföljnings-
rapportens innehåll styr om det finns behov av ytterligare KF beslut – dessa beslut ska då enligt 
formella krav beredas i KS. 
 
KS är stadens organ för uppsikt och styrning mellan KFs mötestillfällen. KS blir i princip den 
som utövar ägarstyrningen mellan KF möten. KS behöver i varje samlad uppföljningsrapport 
få ett speciellt avsnitt om programmets framdrift och ekonomi från Programmets ledande 
tjänstepersons egna månadsrapport.  KS ska kunna fatta beslut när så krävs ur ett styrnings-
perspektiv samt när så enligt Kommunallagen (KL) krävs kunna bereda och lyfta behov av 
beslut till KF. 
 
Det finns idag politiskt styrande beslut som blir ett ramverk runt Programarbetet. Stadshus AB 
arbetar sen en tid tillbaka, tillsammans med berörda bolag, med ett förslag till Evenemangs-
strategi. När den är beslutad kommer den tillsammans med andra styrande dokument utgöra 
en del av grunden för utvecklingen av evenemangsområdet. Strategin linjerar väl med de 
rapporter och underlag som utarbetats under åren som gått inför programmet. Det finns 
beslutade visioner för Kultur och Fritid samt i stadens beslutade budget som ska beaktas och 
programmets effektmål måste möta övriga politiska beslut.  
 
Det är viktigt att styrningen är balanserad utan konkurrens som ingång. Vi menar att det finns 
starka intressen inom olika perspektiv som vill ”äga helheten” men enbart genom att erkänna 
att ingen äger alla perspektiv i sin befintliga organisation med sitt av KF beslutade uppdrag, 
kan styrning ge ett resultat för helheten. Detta är en kulturell fråga som måste tydliggöras i 
styrande beslut i KF och följas upp. 
 
Stadsledningskontoret (SLK) har rollen att stödja kommunstyrelsen i samordning och ledning 
av staden, i genomförandet av fattade beslut, samt att samla all uppföljning för staden som 
helhet.  SLK stödjer inte som sakägare andra politiska nämnders ansvar utan ska i sin bered-
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ning av andra nämnders beslut bl.a. säkerställa att processen varit tillfredställande ur ett 
helhetsperspektiv för staden.  
 
Programmet behöver tillträde till KS för muntliga rapporter och frågestunder. Det valda 
arbetssättet kan sedan utvärderas och utvecklas till att gälla andra större komplexa program 
för KF beslutad utveckling av staden som helhet (dvs när större utvecklingsprojekt inte ägs av 
en eller två organisationsdelar i staden utan blir ett sammantaget programarbete) 
 
Programstyrning på tjänstepersonsnivå i syfte att få framdrift  
Tjänstepersonsstyrningen av politiskt fattade beslut och inför nya beslut måste baseras på alla 
perspektiv varför en tjänstepersonsreferensgrupp från inblandade nämnder och bolag med 
stort mandat inom beslutade ramar, bör tillsättas för Programmet. De externa intressenterna 
är flera och det bör därför bildas en tydlig intressentgruppering av externa aktörer där alla 
externa perspektiv finns representerade. Tjänstepersonsreferensgruppen bör ledas av 
ansvarig för Programmet. 
 
Ekonomistyrning av programmet ska skapa överblick och kontroll 
Göteborg Stad är en stor organisation uppdelad i en struktur för förvaltningar och en Stadshus 
AB som är en koncernstruktur för stadens bolag.  Göteborg Stad har totalt 55 000 anställda 
och en totalt kostnadsmassa på 34 miljarder sek.  De senaste 15 åren har Göteborg Stad 
intensifierat arbetet med att skapa en professionell styrmodell som säkerställer att stadens 
medel och investeringar används optimalt. Stadens ekonomistyrning i regleras i dokumentet 
”Regler för ekonomisk planering och uppföljning”. Det beskriver förhållandet fullmäktige, 
nämnd/styrelse och förvaltningschef/ vd. Programmet skall följa och omfattas av det 
regelverk som finns 
 
Programmet kommer främst att arbeta fram förslag för stadens utveckling, planering, 
verksamhetsmodeller och beställa arbete som är myndighetsutövning. En första uppskattning 
är att driftskostnaderna för programmet kommer att uppgå till cirka 150 mnkr19 jämnt fördelat 
över åren. Av de kostnader som programmet upparbetar bedöms cirka 70% vara möjlig att 
aktivera. Det innebär att 30% av kostnaderna för programmet, cirka 9 mnkr per år kommer 
belasta stadens driftsbudget. Övriga 70%, cirka 105 mnkr, kommer att aktiveras och efter 
programmet slut överföras till balansräkningar i berörda förvaltningar och bolag. 
 
Göteborg Stad har en ekonomistyrnings- och uppföljningsmodell som fungerar väl för enskilda 
förvaltningar och bolag. De befintliga modellerna bör användas för stadsutveckling 
Valhallagatan / evenemangsområdet och där delar behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Det är en aktivitet som bör göras direkt när programmet startas upp. 
Frekvensen av ekonomisk uppföljning bör vara något högre initialt och ett antal nyckeltal som 
speglar programmets utveckling och resultat bör tas fram och aktiveras. 
 
Programmet kräver administrativa stöd som HR, Ekonomi och administration. Detta stöd kan 
både hämtas hos SLK och hos Intraservice för att bli resurseffektivt. Programorganisationen 
behöver inte skapa nya specialistresurser och stödresurser. Det är viktigt att sakinnehållet i 
själva programmet inte ägs av någon enskild organisation utan styrs och leds av de utpekade 

 
19 Uppskattning gjord av dagens projektorganisation 
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roller och kompetenser som programmet fylls av. Till stöd och för samordning har 
programmet den beskrivna referensgruppen. Programmets chef som leder arbetet har 
beslutsmandatet på tjänstepersonssidan enligt KS beslutade delegation inom Programmet. 
 
Styrning och uppföljning av projekt som berör flera förvaltningar och bolag är utmanade. Det 
har visat sig vara svårt att följa stora initiativ där aktiviteter och kostnader uppstår i flera 
organisationer eller där det krävs att flera organisationer samverkar. Exempel på initiativ som 
vi uppfattar har varit utmanande att följa och planera har varit Stadsutvecklingen av 
Älvstranden och planeringen av Skeppsbron. I uppstarten av programmet behöver program-
ledningen komplettera med en modell som gör det möjlighet att följa program och projekt 
som genomförs och berör flera organisatoriska enheter. För att få till en tillräcklig robust 
ekonomistyrmodell bör Programmet designa en specifik ekonomistyrningsmodell som fångar 
att driva ett program med projekt och uppdrag i matris. 
 
Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet är ett omfattande investeringsprojekt 
där det är avgörande att Göteborg Stad kan kapitalisera på de värden som finns i mark-
tillgångar, byggrätter och affärsmodeller. I de analyser som gjort framkommer att det finns 
betydande finansiella värden som kan realiseras vid utvecklingen av stadsdelen. Ekonomi-
styrning av Programmet skall specifikt följa och säkerställa att de finansiella tillgångar som 
finns kan kapitalisera och säkerställas. Programmet behöver ta fram en modell som beskriver 
investeringen och möjlig avkastning och löpande kommunicera investeringen internt och 
externt. 
 
Programmet är i ett tidigt skede och även om ett omfattande planerings och analysarbete är 
genomfört kommer precisionen i kalkyler och beslutsunderlag öka med tiden. För att 
ekonomistyrningen skall vara effektiv är det avgörande att programmet tydligt indikerar på 
vilka investeringsspann som är rimliga och vilka underlag som krävs föra att kunna göra mer 
precisa bedömningar. För att ekonomistyrningen skall vara effektiv krävs att programmet 
kommunicerar tydligt med KF, SLK och externa samt interna intressenter. 
 
Programmet kommer att löpa över två mandatperioder och den politiska sammansättningen 
i KF kan komma att ändras. Det är avgörande att de beslut som riktar in Programmets arbete 
tas i KF och är utformade på ett sådant sätt att de kan verka stabilt över två mandatperioder.  
 
Programmet är ett utvecklingsprojekt och det är möjligt att Göteborg Stad vid något tillfälle 
väljer att avbryta eller strukturera om programmet. De driftskostnader som är aktiverade i 
balansräkningen kan då behöva återföras och belasta stadens driftsbudget. Detta bör löpande 
följas och riskbedömas. 
 
Bemanning och kompetens i programmet 
Kompetensfrågan är avgörande då programmet innehåller nya delar kring affärskompetens 
som ännu ej prövats i Göteborgs Stad. Det kommer att behövas olika kompetenser i olika 
omfattning under planeringsfasen. Bemanning kommer att behöva ske både via anställning av 
nya tillfälliga medarbetare, utlåning från Göteborgs Stads organisationer samt genom 
upphandlade specialister. En hel del kompetens behöver köpas av stadens egen organisation 
och kan då drivas i ett projekt som styrs inom programmet. Det kan tidsbegränsat vara 
attraktivt och lärorikt att få arbeta i Programmet utlånad från en annan organisation i staden. 
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Det kommer att vara av största vikt att tjänstepersonernas kompetens är omfattande, troligen 
finns inte all kompetens i staden idag. Programmet kommer att utmana stadens idag 
konforma modeller för lönesättning. Innehåll och ansvar kan preliminärt värderas till kanske 
det mest komplexa och ansvarsfulla program staden har framför sig. Det gör att man måste 
bemyndiga Programmet att få gå utanför befintliga ramar om nödvändigt, för att tids-
begränsat anställa de fåtal tjänstepersoner som behöver anställas i Programmet. Prioriterade 
kompetenser kan vara både formell expertkompetens som och framförallt förmåga att se 
komplexitet, ha systemförståelse samt god relationell kompetens för att facillitera intern, 
extern samverkan och pedagogisk kommunikation.  
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Bilaga: Behov av beslut 
 
Behov av beslut för genomförande av organiseringsförslaget. 
 
KS/KF beslut om att starta fas 1.  
I Beslutet behövs, utöver motiv för placering och val av placering ett beslut som ska beredas i 
KS vidare till KF där KS reglemente kompletteras med en särskild bilaga där det tillfälliga till 
uppdraget till KS beskrivs innehållande: 
 

• de tre faserna och specifikt planeringsfasen 
• unika behov i planeringsfasen 
• ansvar  
• mandat och befogenheter 
• rapporteringsprocess och övriga krav från KF till KS i det tillfälliga uppdraget 
• befogenhet att ha särskilda förutsättningar för lönesättning och rekrytering av med-

arbetare i vald organisation 
• Programmets roll, relation och mandat i relation till övriga förvaltningar och bolag 
• samverkansprocesser med övriga inblandade förvaltningar och bolag  
 

 
I beslutet behöver också hela processen för programmet schematiskt beskrivas för att ge KF 
kunskap om och trygghet i när KF står inför nästa skarpa beslut dvs att på planeringsunderlaget 
från fas 1 fatta beslut om genomförande dvs fas 2 och att till slut fatta beslutet om långsiktig 
drift - fas 3. I beslutet bör också samtliga av KS redan beslutade rapporter mm bifogas för att 
utöka kunskap och insyn hos KF. 
 
KS egna beslut om uppdrag, förutsättningar, styrning av och delegation till den tillfälliga 
organisationen för Programmet. 
Uppdraget till den tillfälliga Programorganisationen ska beskrivas tydligt. Förväntan på 
inrättandet av extern intressentgrupp samt en intern tjänstepersonsgruppering för sam-
ordning och förankring behöver vara tydligt beskrivet med gruppernas mandat och roll på 
tjänstepersonsplanet.  
 
Delegationen till organisationen av vissa beslut inklusive eventuella beloppsgränser behöver 
arbetas igenom för att säkerställa de politiska frågornas transparens men också minska risken 
för att detaljer läggs på politisk nivå när det inte är nödvändigt. KS behöver avlastas då detta 
är ett nytt, om än tillfälligt uppdrag. 
 
I beslutet behöver det strukturerade samarbetet och mandatet att döma av prioriteringar på 
tjänstepersonsnivå beskrivas. Ekonomiska mandat inom ramen för tilldelad budget för fas 1 
samt process för uppföljning och rapportering måste ingå  
 
Hur ser relationen ut mellan SLK och Programorganisationen, vad är tjänstepersonsgruppens 
roll, vilka mandat har den referensgruppen i relation till ansvarig tjänsteperson. 
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Angående Fördjupad arenautredning – vissa legala frågor; däribland val av 
organisationsform och möjligheter till tidig medverkan av framtida operatör. 

  

1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Göteborgs Stad (”Staden”) bedriver ett stadsbyggnadsprojekt, benämnt Stadsutveckling 

Valhallagatan/evenemangsstråket”(”Projektet”), som syftar till att utveckla en helt ny stadsdel i 

centrala Göteborg. Målsättningen med Projektet är att skapa en integrerad och sammanhållen 

utveckling av Stadens evenemangsstråk där nya ersättningsbyggnader för arenorna Scandinavium 

och Lisebergshallen ska utgöra centrala moment. Utöver dessa nybyggnationer omfattar Projektet 

en ny planläggning av hela de kringliggande kvarteren. Projektet bedöms som ett av de mer 

komplexa i Stadens historia. 

Inom ramen för Projektet har Staden, genom dess stadsledningskontor, under en tid bedrivit ett 

utredningsarbete avseende uppförande av en ny arena som ska ersätta den befintliga arenan 

Scandinavium. Som ett resultat av det arbetet beslutade kommunstyrelsen i maj 2018 att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att skapa ett förslag till helhetslösning för hur 

ersättningsbyggnader för Scandinavium, Lisebergshallen, ett nytt centralbad samt ett i övrigt 

utvecklat evenemangsstråk bör planeras och genomföras (”Uppdraget”). I januari 2019 fattade 

kommunstyrelsen beslut om att komplettera stadsledningskontorets uppdrag från maj 2018. Till 

grund för tilläggsbeslutet låg kommunstyrelsens identifierade behov av en fördjupad insikt om 

vilka styrmekanismer, och då särskilt de ekonomiska, som den tilltänkta projektorganisationen 

bör ha tillgång till för att tillförsäkras en fullgod helhetskontroll över Uppdraget.  
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Av kommunstyrelsens kompletterande beslut följer tre deluppdrag. Deluppdrag 1 syftar till att, 

utifrån ett antal konkretiserade frågeställningar, utreda eventuella för- och nackdelar med att 

organisera projektorganisationen i förvaltningsform eller genom ett projektbolag. Deluppdrag 2 

syftar till att, genom ett antal scenarion, få en fördjupad analys av vilka intäkter som kan 

tillskapas genom markexploatering av det aktuella geografiska området. Deluppdrag 3 syftar till 

att få en analys och beskrivning av förutsättningarna för att redan i ett tidigt skede låta en 

framtida operatör av arenan medverka i Uppdraget. 

1.1 Front Advokaters uppdrag 

Stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsens kompletterande uppdrag innebär 

behov av ett antal olika kompetenser och har beslutat anlita externt stöd i frågor avseende 

organisation och verksamhetsledning, stadsplanering och arkitektur samt juridik.  

Stadsledningskontoret har anlitat Front Advokater (”Front”), att svara för den legala analys som 

de tre deluppdragen omfattar samt att lämna löpande juridisk rådgivning vid 

Stadsledningskontorets utförande av det fördjupade utredningsarbetet.  

I förevarande promemoria behandlar Front legala frågeställningar hänförliga deluppdrag 1 och 3. 

Frågeställningar hänförliga deluppdrag 2 omfattas således inte av denna promemoria. 

Inom ramen för deluppdrag 1 behandlar promemorian de allmänna legala förutsättningarna för 

att bedriva Uppdraget i förvaltningsform eller genom ett projektbolag. Promemorian behandlar 

vidare de legala förutsättningarna för politisk styrning av uppdraget i de båda alternativen. I ett 

översiktligt avsnitt belyses för- och nackdelar ur ett redovisnings-, mervärdesskattemässigt samt 

inkomstskattemässigt perspektiv. Slutligen behandlas de legala förutsättningarna, och då särskilt 

ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, för att i ett tidigt skede låta en framtida potentiell operatör 

av en ny arena medverka i Uppdraget, i syfte att nå en så optimal arenalösning som möjligt. Det 

noteras att Front, efter att förutsättningarna klarlagts, även ska kunna bistå stadsledningskontoret 

i att utforma en lämplig process i den delen. 
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2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Kommunalrättsliga utgångspunkter 

Såväl förvaltning som aktiebolag är kommunalrättsligt tillåtna hemvister för 

projektorganisationen. 

Övriga offentligrättsliga regelverk 

Valet mellan förvaltning eller bolag medför ingen skillnad utifrån tillämpningen av 

offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn i verksamheten. Inte heller utifrån 

konkurrenslagens bestämmelser medför valet några skillnader. 

Upphandlingsjuridiska aspekter 

Ur ett upphandlingsjuridiskt perspektiv är bl.a. av vikt att säkerställa att valet av 

organisationsform inte vållar oönskad upphandlingsplikt för sådana avsedda interna köp inom 

Staden som involverar projektorganisationen som köpare eller säljare. 

Vi uppfattar att projektorganisationen i princip endast kommer att ha intäkter från Staden 

(förvaltningar) eller av Staden helägda bolag. På den premissen bör teckal-undantaget, om 

projektorganisationen läggs i bolagsform, kunna uppfyllas mellan Staden och bolaget. De 

upphandlingsjuridiska effekterna av förvaltning eller bolagsform framstår då som i princip 

neutrala. 

Om projektorganisationen däremot kommer att behöva uppbära betydande ”främmande 

intäkter” från tredje part, kan projektorganisationens möjlighet att i bolagsform uppfylla teckal-

kriterierna vara äventyrad. Försiktighetsskäl kan då tala för att placera projektorganisationen i 

förvaltningsform, eftersom i vart fall Stadens köp från projektorganisationen då fredas från 

upphandlingsskyldighet (köp inom samma juridiska person). 

Om bolagsformen väljs, och ett nytt aktiebolag tillskapas, finns en risk att bolaget från start står 

utan ramavtal. Om det bedöms viktigt att projektorganisationen har tillgång till Stadens befintliga 

ramavtal, eller i vart fall som en oacceptabel risk att bolaget kan stå utan sådan tillgång, bör 

projektorganisationen vid valet bolagsform placeras i ett befintligt bolag som är avropsberättigat 

från berörda ramavtal. 

Skatterättsliga aspekter 

Såväl projektorganisation som uppförande, drift och framtida avyttringar genom en kommunal 
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förvaltning ger minimala skatterisker. Vi förstår emellertid att det skulle kunna finnas 

ekonomiska och organisatoriska skäl att använda bolagsformen. Ett slutligt val av bolagsformen 

kräver enligt vår mening en fördjupad konsekvensutredning med avseende på skatte-, 

finansierings- och redovisningseffekter. 

Finansiering av Uppdraget 

Finansiering av Uppdraget kan ske antingen från Stadens budget eller med medel från Stadens 

bolagsverksamhet. Om Staden väljer att låta vinstutdelning från dess aktiebolag bidra till 

finansieringen har sådan utdelning som princip varit föremål för bolagsbeskattning hos det 

utdelande bolaget. 

Vid scenariot att Staden genomför Uppdraget i egen regi med dess egna budget kommer samtliga 

transaktioner att bokföras hos Staden. Delar av Uppdragets utgifter kommer att bokföras som 

kostnader medan andra kommer att bokföras som tillgångar i ett eller flera projektkonton hos 

Staden. Tillgångarna kan senare avyttras till annan, t.ex. fastighetsförvaltande bolag. Intäkten blir 

resultatpåverkande hos Staden. Eventuell vinst beskattas inte.  

Beställer Staden Uppdraget från annan kommer betalningen av Uppdraget att bokföras som en 

kostnad hos Staden. Leveransen kommer att bokföras som en tillgång, som senare kan avyttras 

till fastighetsförvaltande bolag. Eventuell vinst beskattas inte. 

Om Staden ger dess koncernbolag, Göteborg Stadshus AB (Stadshus), i uppdrag att vara 

huvudman för Uppdraget och finansiera detsamma - vilket förutsätter att bolagets ägardirektiv 

och bolagsordning stödjer det - kan medel i koncernen användas utan att bolagsbeskattning av 

medlen skett. Stadshus kan antingen genomföra Uppdraget inom den egna organisationen 

alternativt beställa det från ett dotterbolag eller från en förvaltning.  

Vid ett internt genomförande kommer Uppdragets utgifter delvis att bokföras som kostnader, 

men allt eftersom arbetet fortskrider kommer det kunna bokföras som en tillgång hos Stadshus. 

Tillgången kan senare avyttras till ett fastighetsförvaltande bolag. Eventuell vinst från avyttringen 

ska läggas till bolagets resultat, vilket kan bli föremål för bolagsbeskattning.  

Om Stadshus beställer Uppdraget från ett dotterbolag eller en förvaltning kommer betalningen 

utgöra en kostnad och samtidigt bokföras som en tillgång på ett projektkonto hos Stadshus. 
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Tillgången kan senare avyttras till ett fastighetsförvaltande bolag. Intäkten ska läggas till Stadshus 

resultat och kan bli föremål för bolagsbeskattning.  

Fronts bedömning är att en förvaltning har kommunalrättsliga förutsättningar att leverera 

Uppdraget. Dock erinras om att kriterierna för teckal-undantaget måste vara uppfyllda mellan 

Stadshus och förvaltningen. Detsamma förhållandet gäller vid leverans från ett dotterbolag. 

Fronts bedömning är att teckal-undantaget torde vara uppfyllt vid förvaltningsalternativet, medan 

det vid dotterbolagsalternativet måste utredas vidare huruvida både verksamhet- och 

kontrollkriteriet är uppfyllt. 

Framtida operatörs tidiga medverkan 

Möjligheterna till tidig medverkan skiljer sig åt beroende på om operatören slutligt ska utses 

genom offentlig upphandling eller inte. 

Ett rent lokalhyresavtal, med operatören som hyresgäst, skulle vara en upplåtelse som inte träffas 

av LOU (inget köp). Med ett rent hyresavtal avses att hyresgästens skyldigheter i princip 

inskränker sig till att erlägga hyra, att vårda lokalen och att inte använda lokalen utanför avtalat 

ändamål. Om och hur verksamhet (inom avtalat ändamål) konkret bedrivs bestäms fritt av 

hyresgästen. Staden kan förhandla med och ”utse” en sådan lokalhyresgäst i ett i princip hur 

tidigt skede som helst. Av vikt är att säkerställa att alla ingångna avtal, oavsett slag, följer 

marknadsmässiga villkor. Det kan vålla vissa utmaningar. 

Om Staden vid sidan om hyresförhållandet vill ålägga operatören skyldigheter såvitt gäller hur 

operatören ska bedriva sin verksamhet, och därmed bli hyresvärd och uppdragsgivare, kommer 

operatören att behöva upphandlas enligt antingen LOU (tjänstekontrakt) eller LUK (koncession). 

I det scenariot identifierar vi två principmodeller för tidig medverkan; dels en ”marknadsdialog” 

inför inledandet av en formell upphandling, dels en dialog om förfrågningsunderlagets 

utformning inom ramen för ett upphandlingsförfarande (s.k. konkurrenspräglad dialog). 

Möjligheterna att samla in inspel och förslag från marknadsaktörerna är relativt goda inom båda 

dessa modeller. Modellerna – som kan användas var för sig eller kombineras – har vissa 

respektive särdrag med för- och nackdelar. Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog 

har fördelen att medge en mer skarp dialog om förfrågningsunderlaget med en begränsad krets 

utvalda och förhoppningsvis välmotiverade leverantörer, men brukar allmänt betraktas som 

mycket tids- och resurskrävande för både upphandlande myndighet och leverantörer (ofta förs 

dialogen muntligt vid ett stort antal möten). 
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Ingen av modellerna medger att medverkan inriktas på en specifik leverantör i ett tidigt skede (i 

betydelsen före genomförd upphandling) eftersom båda modellerna bygger på att vinnaren ska 

utses efter en annonserad offentlig upphandling. I själva anbudsfasen i upphandlingen, då 

bindande anbud ska lämnas och värderas mot utvärderingskriterierna för att utse bästa anbud, 

måste förfrågningsunderlaget vara definitivt fastställt på ett sådant uttömmande sätt att en 

operatör kan lämna en bindande anbudsuppgift om pris/hyra/kostnad/ersättning eller 

motsvarande.  

3 DISPOSITION / INNEHÅLL 

Den fortsatta framställningen har följande disposition: 

Punkt 4 Kommunalrättsliga utgångspunkter 

Punkt 5 Offentligrättsliga aspekter i övrigt (handlingsoffentlighet, konkurrens, upphandling) 

Punkt 6 Allmänna överväganden (styrning och kontroll, övrigt) 

Punkt 7 Skatterättsliga aspekter 

Punkt 8 Möjligheter och begränsningar att finansiera uppdraget  

Punkt 9 Framtida operatörs tidiga medverkan 

Punkt 4-8 avser deluppdrag 1, dvs. valet av organisationsform för projektorganisationen. 

Punkt 9 avser deluppdrag 3, dvs. förutsättningarna för en framtida operatörs tidiga medverkan i 

Projektet. 

4 KOMMUNALRÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

En kommun får, i enlighet med 2 kap. 1 § kommunallagen, ha hand om angelägenheter av 

allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 

medlemmar. Den verksamhet som nu är aktuell – att inom Staden i vid mening leda och 

samordna utvecklingen av en ny stadsdel i evenemangsområdet – utgör enligt vår uppfattning 

tydligt en angelägenhet av allmänt (kommunalt) intresse. Att inrätta en projektorganisation för 

detta ändamål är således en tillåten kommunal uppgift.  

En kommunalrättslig grundsats är att en kommun är fri att överlämna skötseln av en kommunal 

angelägenhet till en direkt eller indirekt helägt aktiebolag (3 kap. 11 § kommunallagen). Som 
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central begränsning gäller att skötseln av myndighetsutövning endast får överlämnas om det finns 

uttryckligt lagstöd.  

Den nu aktuella verksamheten innefattar enligt vår bedömning inga aktiviteter som utgör 

myndighetsutövning. Projektorganisationen ska inte överta några uppgifter inom exempelvis 

planläggning eller någon annan myndighetsutövning som kan bli aktuell med anledning av 

stadsutvecklingen. 

Slutsatsen i denna del är således att såväl förvaltning som aktiebolag är kommunalrättsligt tillåtna 

hemvister för projektorganisationen.  

5 OFFENTLIGRÄTTSLIGA ASPEKTER I ÖVRIGT 

5.1 Handlingsoffentlighet 

Regelverket om handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagen gäller för såväl verksamheter i kommunal förvaltning som i helägda kommunala 

bolag. Huruvida förvaltningsform eller bolagsform väljs medför således ingen skillnad utifrån 

tillämpningen av offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn i verksamheten. 

5.2 Konkurrensrättsliga aspekter 

Konkurrenslagen innehåller bestämmelser som gäller för alla verksamheter som utgör företag i 

konkurrensrättslig mening, oavsett organisationsform och om ägandet är offentligt eller privat. 

Vidare innehåller lagen bestämmelser som endast träffar offentlig sektor, nämligen regelverket 

om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Det har i princip ingen betydelse vid 

tillämpningen av dessa regler, om den offentliga/kommunala verksamheten bedrivs i förvaltning 

eller bolag. 

5.3 Upphandlingsrättsliga aspekter 

Upphandlingsjuridiska aspekter behöver ofta övervägas noga vid valet av organisationsform för 

en kommunal verksamhet. I regel är avsikten att det, mellan den aktuella verksamheten och 

andra förvaltningar och bolag inom den aktuella kommunen, i någon utsträckning ska köpas och 

säljas tjänster eller andra nyttigheter. Moment att överväga är då: 
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a) Vilka inköp i upphandlingsjuridisk mening kommer att ske, som involverar den aktuella 

verksamheten (som köpare eller säljare) och ett annat kommunalt organ (som köpare eller 

säljare)? 

b) Leder den organisatoriska hemvisten för den aktuella verksamheten – förvaltning eller 

bolag – till någon skillnad i till vilken grad inköpen enligt a) kommer att omfattas av 

upphandlingsplikt? Om sådana skillnader identifieras är det ofta angeläget att förorda den 

organisationsform för verksamheten som till lägst grad skapar upphandlingsplikt för de 

aktuella interna inköpen. 

Vi kommer i det följande att behandla de tänkbara interna inköp som vi identifierar i detta fall, 

samt beskriva om och hur respektive förvaltningsform påverkar frågan om upphandlingsplikt. 

Även vissa angränsande upphandlingsjuridiska aspekter kommer att beröras. 

A. Projektorganisationen som köpare 

Projektorganisationen kommer att vara skyldig att tillämpa LOU vid sina inköp, dvs. vara en 

upphandlande myndighet, oavsett om den ligger i förvaltning eller i ett helägt kommunalt bolag 

(offentligt styrt organ). I denna fråga är således valet av organisationsform konsekvensneutralt. 

B. Göteborgs stad som köpare/uppdragsgivare – förvaltningsform 

Om projektorganisationen ligger i förvaltningsform kommer Göteborgs stads åtgärd att tillskapa 

projektorganisationen – innefattande att ge den ett uppdrag med åtföljande finansiering – inte att 

vara en transaktion som träffas av LOU. Åtgärden sker i detta scenario inom en och samma 

juridiska person, varför någon karakterisering av åtgärden utifrån LOU inte blir nödvändig. 

Upphandlingsplikt råder inte.1 

B. Göteborgs stad som köpare/uppdragsgivare – bolagsform 

Om projektorganisationen ligger i bolagsform aktualiseras en bedömning av om Stadens åtgärd 

att tillskapa projektorganisationen – innefattande att ge den ett uppdrag med åtföljande 

finansiering – är en åtgärd som innebär att Staden köper/anskaffar någonting enligt LOU. Den 

 
1 Den gängse uppfattningen är att en överenskommelse inom en och samma juridiska person inte kan träffas av LOU. 



 

  9 (28) 

frågan har inget enkelt juridiskt svar, men det finns vid första anblick en viss risk att skulle kunna 

anses vara fallet.2  

Huruvida Stadens åtgärd faller inom LOU, som ett köp av tjänster, saknar emellertid betydelse om 

det går att säkerställa att det s.k. teckal-undantaget (3 kap. 11-16 §§ LOU) skulle vara tillämpligt 

vid Stadens köp från bolaget. Teckal-undantaget medför att vissa normalt sett 

upphandlingspliktiga köp, som sker mellan närstående juridiska personer, undantas från LOU:s 

tillämpningsområde. Styrande för undantagets tillämpning är teckal-kriterierna, som båda måste 

uppfyllas (kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet). 

Kan bolaget inrättas på ett sätt som uppfyller teckal-kriterierna? 

Mycket talar enligt vår mening för att det är möjligt att tillse att teckal-kriterierna är uppfyllda i 

relationen mellan staden och bolaget. Denna bedömning grundar sig främst på följande: 

• Kontrollkriteriets uppfyllande kan i regel säkerställas genom en korrekt tillämpning av de 

sedvanliga kontrollmekanismer som påbjuds av kommunallagen. Bolaget kommer att 

vara helägt, kommunfullmäktige kommer att utse samtliga styrelseledamöter och ett 

kommunalt ändamål kommer att fastställas i bolagsordningen. Det finns vidare möjlighet 

att i bolagsordning och ägardirektiv ge bolaget ett väl avgränsat uppdrag, där det 

tydliggörs att bolaget endast ska verka mot stadens förvaltningar och bolag. Det bör 

vidare framgå att bolagets verksamhet ska finansieras endast med medel från ägaren 

och/eller ersättningar från stadens förvaltningar och bolag, enligt ingångna 

överenskommelser. 

• Verksamhetskriteriets uppfyllande bör vara möjligt att säkerställa, under förutsättning att 

bolaget endast kommer att ha intäkter från sin ägare Göteborgs stad (inkl. förvaltningar) 

och från sådana juridiska personer som Göteborgs stad kontrollerar i enlighet med 

kontrollkriteriet. En rimlig utgångspunkt bör vara att Göteborgs stad får anses kontrollera i 

princip alla sina direkt och indirekt helägda bolag på ett sätt som uppfyller 

kontrollkriteriet.3 

 
2 Gränsdragningen mellan köp och finansiering i upphandlingsrättslig mening är inte helt juridiskt klarlagd. Eftersom 

emellertid teckal-undantaget i princip bedöms kunna tillämpas, har vi inte funnit skäl att i denna promemoria djupdyka 

i frågeställningen. 
3 Det finns möjligen en viss osäkerhet kopplad till bolag som har en utpräglat marknadsmässig inriktning, eftersom EU-

domstolen uttalat att även graden av marknadsmässig inriktning kan ha betydelse vid bedömning av kontroll-kriteriet 
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• För att uppnå säkerhetsmarginal i förhållande till kontroll- och verksamhetskriteriet bör 

bolaget i princip förbjudas från att uppbära intäkter från andra än ägaren och stadens 

kontrollerade bolag. All finansiering bör således vara ”intern”. 

Såvitt vi förstår kommer bolagets verksamhet inte aktualisera ett behov av att uppbära intäkter 

från externa parter. Mot den bakgrunden är vår slutsats att det framstår som fullt möjligt att 

säkerställa att bolaget uppfyller teckal-kriterierna. Det står i ett sådant läge Staden fritt att köpa 

tjänster av bolaget utan föregående upphandling (ingen upphandlingsplikt). 

Kan ett befintligt bolag användas? 

Om projektorganisationen ska placeras i ett befintlig kommunalt bolag, är det – i linje med 

ovanstående – av vikt att säkerställa att detta befintliga bolag uppfyller teckal-kriterierna relativt 

sin ägare Göteborgs stad. Det kan därför av försiktighetsskäl vara klokt att placera 

projektorganisationen i ett bolag där den bedömningen framstår som enkel att landa i, 

företrädesvis i bolag vars intäkter i det närmaste helt består av medel som erläggs a) av ägaren 

Göteborgs stad eller b) av bolag som staden kontrollerar i enlighet med kontroll-kriteriet. 

B. Slutsats – Göteborgs stad som köpare/uppdragsgivare 

Stadens åtgärd att inrätta projektorganisationen i bolagsform med åtföljande finansiering, skulle 

kunna vara att betrakta som ett köp av tjänster från bolaget i upphandlingsrättslig mening. Något 

sådant köp uppkommer inte, om projektorganisationen förläggs i förvaltningsform. 

Mycket talar dock för att bolaget kan inrättas på ett sätt som gör att teckal-undantaget kan 

tillämpas vid Stadens köp från bolaget. Vår slutsats är därmed att organisationsvalet även i denna 

del framstår som konsekvensneutralt utifrån LOU. 

C. Stadens bolag som köpare av specifika tjänster från projektorganisationen – förvaltningsform 

Såvitt vi förstår är det främst Göteborgs stad som juridisk person som ska köpa tjänster av 

projektorganisationen, dvs. förse den med intäkter/finansiering. Om även vissa av Stadens bolag 

ska betala för tjänster som utförs av projektorganisationen kan följande kort sägas. 

 
(mål C-458/03, Parking Brixen). Vi vill understryka att en bedömning av huruvida kontrollkriteriet är uppfyllt i relation 
till ett specifikt bolag måste göras i det enskilda fallet, och att vi inte inom ramen för vår utredning har företagit någon 

sådan bedömning. 
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Om projektorganisationen ligger i förvaltningsform, och ett bolag ska köpa tjänster av 

förvaltningen, krävs för teckal-undantagets åberopande att det köpande bolaget uppfyller såväl 

kontroll- och verksamhetskriteriet relativt ägaren Göteborg stad (3 kap. 14 § LOU).  

C. Stadens bolag som köpare av specifika tjänster av projektorganisationen – bolagsform 

Om projektorganisationen ligger i bolagsform, och ett annat av stadens bolag (systerbolag) ska 

köpa tjänster av bolaget/projektorganisationen, gäller följande. I detta scenario krävs för det 

första att båda bolagen står under Stadens kontroll enligt kontroll-kriteriet, vilket är en 

förutsättning som typiskt sett bör kunna uppfyllas. För det andra krävs att det köpande bolaget 

uppfyller verksamhetskriteriet relativt Göteborgs stad. Sagda två förutsättningar framgår av 3 kap. 

15 § LOU. 

C. Slutsats – Stadens bolag som köpare av specifika tjänster av projektorganisationen 

Även när det gäller andra kommunala bolags möjligheter att köpa tjänster från 

projektorganisationen enligt teckal-kriterierna, är valet av organisationsform konsekvensneutralt. 

I båda fallen, dvs. oavsett om projektorganisationen ligger i förvaltning eller bolag, krävs att 

respektive köpande bolag för egen del uppfyller verksamhetskriteriet relativt Göteborgs stad. 

D. Projektorganisationen som köpare – behov av gemensamma funktioner – förvaltning 

Projektorganisationen kan förväntas ha ett behov av att använda gemensamma funktioner i sin 

verksamhet, snarare än att på egen hand göra inköp inom ekonomi, IT och liknande overhead-

funktioner. Om projektorganisationen ligger i förvaltning kan sådana nyttigheter, utan att 

upphandlingsfrågor aktualiseras, köpas in internt inom stadens förvaltningar. Eftersom det kan 

antas handla om en relativt liten volym(ökning) relativt den ursprungliga volymen, förefaller det 

osannolikt att detta skulle ge upphov till någon LOU-problematisk förändring av eventuella 

befintliga ramavtal inom staden som används för ändamålet. 

D. Projektorganisationen som köpare – behov av gemensamma funktioner – bolag 

Om projektorganisationen placeras i ett nytt eller befintlig bolag, och får en 

koncern/klustertillhörighet, kommer bolaget sannolikt kunna ansluta till de gemensamma 

funktionerna i samma utsträckning som det aktuella bolaget, alternativt befintliga klusterdöttrar, 

redan använder sådana gemensamma funktioner. Det behövs i det konkreta fallet göras en teckal-

bedömning av den aktuella relationen, men projektorganisationens anslutning till samordningen 
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kommer förmodligen inte ge upphov till nya sådana frågeställningar relativt de som i så fall redan 

finns med hänsyn till befintlig delning av koncernfunktioner inom klustret. Eftersom det även i 

detta fall kan förväntas handla om en relativt liten volym(ökning) relativt den ursprungliga 

volymen, förefaller det osannolikt att projektorganisationens anslutning till funktionerna skulle ge 

upphov till någon LOU-problematisk förändring av de befintliga avtal som aktuell koncern 

använder hänförligt till funktionerna. 

D. Slutsats – Projektorganisationen som köpare – behov av gemensamma funktioner 

Det framstår inte som troligt att valet av organisationsform har någon egentlig påverkan på 

projektorganisationens möjligheter att ansluta till en samordning av gemensamma funktioner 

som sker där den placeras. Det framstår vidare som rimligt att anta att det, under alla 

förhållanden, kommer handla om inköp till relativt begränsade beloppsvärden. Det finns dock 

skäl att analysera frågan mer konkret om bolagsformen ska väljas, i ett läge då det är känt med 

vilka juridiska personer samordningen ska ske. 

Något om alternativet nytt bolag ur perspektivet tillgång till befintliga ramavtal 

Den upphandlingsrättsliga utgångspunkten är att upphandlande myndigheter inte kan ansluta till 

befintliga ramavtal i efterhand, dvs. utan att ha angetts som avropsberättigad i 

ramavtalsupphandlingens förfrågningsunderlag. Om ett nytt bolag bildas per idag, indirekt helägt 

av Staden, uppstår således frågan om ett sådant bolag får göra avrop från befintliga ramavtal. Detta 

kan bli något av tolkningsfråga, som ytterst måste avgöras utifrån bl.a. ordalydelsen i respektive 

ramavtal, men det finns åtminstone en risk för att en sådan anslutning kan ses som 

upphandlingsjuridiskt tveksam. Konsekvensen är då en risk för att avrop kan ses som otillåtna 

direktupphandlingar. Ett nytt bolag kan således, i ett värstafalls-scenario, dag ett stå helt utan 

ramavtal. Ett sådant utgångsläge kan vara kostnadsdrivande och därmed ej önskvärt, jämfört 

med att ha tillgång till befintliga ramavtal.  

Om det ur ett verksamhetsperspektiv bedöms viktigt att projektorganisationen har tillgång till alla 

befintliga ramavtal, eller i vart fall som en oacceptabel risk att bolaget kan stå utan sådan tillgång, 

bör projektorganisationen vid valet bolagsform placeras i ett befintligt bolag som är 

avropsberättigat från berörda ramavtal. 

Sammanfattande slutsats – upphandlingsrättsliga aspekter 
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Den mest centrala frågan att ta ställning till ur ett LOU-perspektiv, är om projektorganisationens 

verksamhet kommer att behöva innefatta ”främmande intäkter”, dvs. intäkter från någon extern 

part som inte är Göteborgs stad (förvaltningar) eller de bolag som staden kontrollerar enligt 

kontroll-kriteriet. Vi uppfattar att sådana intäkter inte kommer att vara aktuella för 

projektorganisationen att uppbära. På den premissen finns det i princip inga 

upphandlingsjuridiska skäl som talar för eller emot förvaltning kontra bolagsform. De 

upphandlingsjuridiska effekterna av förvaltning eller bolagsform framstår istället som i princip 

neutrala. 

Om bolaget däremot kommer att behöva uppbära betydande främmande intäkter (i 

storleksordningen 20 procent eller mer av total omsättning), kan projektorganisationens möjlighet 

att uppfylla teckal-kriterierna som utgångspunkt vara äventyrad. Försiktighetsskäl kan då tala för 

att placera projektorganisationen i förvaltningsform, eftersom den hemvisten gör att någon teckal-

prövning ej blir aktuell (köp inom samma juridiska person). 

I den mån andra bolag inom staden ska köpa tjänster av projektorganisationen, har det ingen 

egentlig betydelse om projektorganisationen ligger i bolag eller förvaltning. Vid sådana köp är 

det, oavsett hemvist för projektorganisationen, det köpande bolagets uppfyllande av 

verksamhetskriteriet som kan förväntas bli den kritiska frågeställningen. 

Det finns en risk för att ett helt nybildat bolag skulle sakna rätt att göra avrop från (vid bildandet) 

befintliga ramavtal inom staden. Om det ur ett verksamhetsperspektiv bedöms önskvärt att 

projektorganisationen har tillgång till alla befintliga ramavtal – eller i vart fall som en oacceptabel 

risk att bolaget kan stå utan sådan tillgång – bör projektorganisationen vid valet bolagsform 

placeras i ett befintligt bolag som är avropsberättigat från berörda ramavtal. 

6 ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN 

6.1 Styrning och kontroll 

Det finns enligt vår mening, legalt sett, fullgoda möjligheter att utöva styrning och kontroll över 

ett kommunalt aktiebolag på i huvudsak motsvarande sätt som kan ske över verksamhet i 

förvaltningsform. Bolagsordning och ägardirektiv är de viktigaste styrmekanismerna, vid sidan 

om att kommunfullmäktige utser styrelsen. Det finns möjlighet att definiera vilket mandat bolaget 

ska ha, inklusive att om önskvärt detaljreglera de fall där ställningstagande måste inhämtas av 
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ägaren/kommunfullmäktige (eller annan, exempelvis kommunstyrelsen, för frågor som inte är av 

principiell beskaffenhet). Aktiebolagsformen ger förutsättningar för att skapa ett tydligt uppdrag 

och ett precist gränssnitt mellan aktiebolaget och ägarkommunen. 

Kommunala aktiebolag kan ibland upplevas som i praktiken mer självständiga än kommunala 

nämnder. En orsak kan vara att distansen mellan en bolagsstyrelse och kommunfullmäktige kan 

uppfattas som längre än avståndet mellan en nämnd och kommunfullmäktige. I linje härmed kan 

möjligen ett kommunalt bolag ibland betraktas som något mer svårstyrt än en verksamhet i 

nämnd. Det kan krävas relativt sett mer arbete och större resurser för att åstadkomma en 

motsvarande kontroll av ett kommunalt aktiebolag. När bolagsformen aktivt väljs är orsaken ofta 

att den uppfattas ha andra fördelar, som kompenserar och överväger det faktum att utmaningarna 

hänförliga till kontroll och styrning kan öka.  

6.2 Övriga aspekter 

En allmän fördel med aktiebolagsformen är att verksamheten tydligt avgränsas i både ekonomiskt 

och juridiskt hänseende.  

Ibland framhålls som en fördel med aktiebolagsformen den förutsebarhet som aktiebolaget har i 

relationerna med privata aktörer, vilka typiskt sett har en större vana att hantera företeelser som 

bolagsstyrelse och vd jämfört med den ibland lite mer svårtillgängliga kärnkommunala 

organisationen. 

Ett annat argument som ibland lyfts till förmån för bolagiserad verksamhet, är 

rekryteringsaspekter. Argumentet vilar på uppfattningen att personer med arbetslivserfarenhet 

främst från näringslivet kan se det som mer attraktivt att ta steget till ett kommunalt aktiebolag 

jämfört med kommunal förvaltning.  

De ur ett allmänt perspektiv mest centrala fördelarna med förvaltningsformen kan sägas vara den 

intimare relationen till kommunen och kommunfullmäktige. Möjligen är också beslutsvägarna 

kortare, i vart fall om avsikten är att beslut inom Projektet vid väldigt många olika hållpunkter 

ska tas i kommunfullmäktige. Det är dock regelmässigt mer effektivt att försöka begränsa antalet 

fullmäktigebehandlingar till de få verkligt principiella vägvalen, och om så sker behöver den 

längre beslutsvägen inte medföra några mer betydande nackdelar. 
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7 SKATTERÄTTSLIGA ASPEKTER 

7.1 Allmänt 

Vid bedömningen av lämplig organisationsform står i huvudsak två alternativa former till buds. 

Den ena är att Staden förlägger projektorganisationen till en kommunal förvaltning. Det andra 

alternativet är att Staden väljer att låta ett kommunalt bolag bli projektadministratör. I det 

följande belyser vi fördelar och nackdelar med respektive organisationsform utifrån dels ett 

inkomstskattemässigt, dels ett momsmässigt perspektiv. 

7.2 Projektorganisation i förvaltningsform 

7.2.1 Inkomstskatt 

Staden är inte inkomstskatteskyldig till inkomstskatt vilket leder till att några 

inkomstskatteeffekter inte uppstår hos Staden. 

Värt att notera är att Staden vid avrop av tjänster från kommunala bolag måste tillämpa 

marknadsmässig prissättning i syfte att undvika s.k. uttagsbeskattning hos varu- och 

tjänsteproducerande kommunala bolag. 

7.2.2 Mervärdesskatt 

Projektering i förvaltningsform innebär en påtaglig fördel momsmässigt jämfört med en 

aktiebolagslösning. Staden får löpande ersättning för ingående moms för varor och tjänster enligt 

den s.k. Ludvikamodellen och kan därigenom minska likviditetseffekten av momsen. 

7.3 Projektorganisation i aktiebolagsform 

7.3.1 Inkomstskatt 

Om Staden väljer att bedriva Uppdraget i aktiebolagsform uppkommer skattskyldighet till 

inkomstskatt. Detta innebär att prissättningen på de tjänster som ett projektbolag utför måste 

beräknas utifrån marknadsmässiga villkor. Projektbolaget ska redovisa en rimlig vinst för att inte 

inkomstskatteintresset ska urholkas. 

Projektbolaget ska uteslutande bedriva projektutveckling för annans räkning och inte äga och 

förvalta egen fastighet. 
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Härigenom elimineras risken för s.k. byggsmitta, vilket i annat fall skulle innebära påtagliga 

negativa skattekonsekvenser avseende beskattning av utdelning, koncernbidragsrätt m.m. 

Projektredovisning görs för varje kund vid fördelning på aktiverbart respektive direkt avdragsgillt 

upparbetat och sedermera fakturerat belopp. 

7.3.2 Mervärdesskatt 

I momshänseende är det viktigt att projektbolaget utför renodlade projektutvecklingstjänster 

gentemot beställarna som kan vara Staden, något av Staden ägt eller möjligen även ett privat 

bolag. 

På så sätt får projektbolaget avdrag löpande för ingående moms som belöper på 

projektkostnaderna eftersom dessa avser projekteringstjänsten utan anknytning till någon egen 

fastighetsförvaltning i projektbolaget. 

7.4 Sammanfattning; skatterättsliga aspekter 

Sammanfattningsvis kan konstateras att såväl projektorganisation som uppförande, drift och 

framtida avyttringar genom en kommunal förvaltning ger minimala skatterisker. Vi förstår 

emellertid att det kan finnas ekonomiska och organisatoriska skäl att använda bolagsformen. Ett 

slutligt val av bolagsformen kräver en fördjupad konsekvensutredning med avseende på skatte-, 

finansierings- och redovisningseffekter. 

8 MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR ATT FINANSIERA 

UPPDRAGET 

Inom ramen för Fronts uppdrag ingår att översiktligt även redovisa vilka möjligheter och 

eventuella begränsningar det kan finnas avseende Stadens finansiering av Uppdraget. 

8.1 Förutsättningar 

Utgångspunkten för Uppdraget är att dess organisation - oavsett om valet faller på att bedriva det 

i förvaltnings- eller bolagsform - ska ha en projektledande, samordnande roll och 

beställarfunktion. Uppdraget kommer endast att ha en ”beställare” - Staden. 
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Ett genomförande av Uppdraget kommer innebära ett behov av likvida medel, primärt till 

betalning av löner och arvoden till anlitade konsulter, men även till betalning av administrativa 

utgifter. Resultatet av Uppdraget ska bli en utvecklad plan för Projektet och dess förverkligande. 

Målsättningen är att resultatet av Uppdraget ska skapa en tillgång hos Staden. Denna tillgång ska 

kunna överlåtas till en eller flera parter, vilka själva eller i sin tur ska kunna exploatera den 

förvärvade tillgången. Målsättningen är således att Uppdraget, över tid, ska lämna ett positivt 

ekonomiskt resultat till Staden. 

8.2 Finansiering av kommunal verksamhet 

Kommunal verksamhet finansieras genom skatteintäkter från kommunmedlemmarna och 

intäkter från egen verksamhet, primärt genom avgiftsuttag och försäljning av diverse kommunala 

tjänster. Därutöver kan kommunal verksamhet också vara lånefinansierad.  

Inte sällan har kommuner viss verksamhet förlagd till aktiebolag. I de fall sådana bolag genererar 

vinst kan kommuner erhålla medel genom vinstutdelning från bolaget, vilka kan läggas till den 

kommunala budgeten. Här ska uppmärksammas att ett utdelande bolag som princip är belagt 

med 21,4 procent bolagsskatt, vilket innebär att innan dess att utdelning skett har det utdelande 

bolaget betalat nämnda skatt. Kommuner är befriade från inkomstskatt. 

8.3 Finansiering av Uppdraget med Stadens ordinarie budget 

Staden kan välja att låta Uppdraget ingå som ett projekt i den årliga budgeten. De budgeterade 

medlen kan sedan disponeras av en förvaltning (egen regi) eller användas för inköp av Uppdraget 

från annan leverantör.  

8.3.1 Egen regi 

Om Uppdraget genomförs i egen regi (förvaltning) kommer Uppdragets samtliga ekonomiska 

transaktioner, såsom inköp och löner m.m., att bokföras hos Staden. Delar av Uppdragets utgifter 

kommer att bokföras som kostnader medan andra kommer att bokföras som tillgångar i ett eller 

flera projektkonton hos Staden. Fördelningen av detta bestäms med utgångspunkt i hur 

Uppdragets resultat bokföringsmässigt värderas. När tillgången senare avyttras till ett 

fastighetsförvaltande bolag kommer betalningen utgöra en intäkt hos Staden. Då kommuner är 

befriade från inkomstskatt kommer en vinst hos Staden inte att beskattas. 
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8.3.2 Beställning från annan 

Om Staden beställer Uppdraget från annan är det alltjämt med Stadens medel som betalning 

kommer att göras.  

Vid beställning från annan kommer Staden att erhålla faktura/or för det utförda Uppdraget. 

Betalningen utgör då Stadens kostnad för att få Uppdraget utfört. Uppdragstagarens leverans 

kommer att utgöra en tillgång på ett projektkonto hos Staden. På samma sätt som i egen regi-

scenariot, kan Staden därefter avyttra tillgången. Den förvärvande partens betalning av tillgången 

blir då en intäkt hos Staden. Intäkten är inte belagd med skatt hos Staden. 

8.4 Finansiering med medel från Stadens koncernbolag 

Som redovisats ovan kan Staden stärka dess årliga budget med vinstutdelning av ett positivt 

resultat från bolagskoncernen Stadshus. Här påminns dock om att utdelande bolag som princip 

belagda med bolagsskatt om 21,4 procent. Det innebär således att den vinstutdelning som i så fall 

delas ut till Staden har beskattats med bolagsskatt hos utdelande bolag. 

8.4.1 Uppdraget förläggs inom Stadshus 

Som ett alternativ till att finansiera Uppdraget inom ramen för den kommunala budgeten skulle 

Staden kunna tilldela Stadshus Uppdraget. Stadshus skulle då svara för dess finansiering med 

medel från den egna verksamheten, dvs. inom koncernen. 

Stadshus skulle vidare i sin tur kunna organisera Uppdraget på ett antal olika sätt: internt inom 

den egna organisationen, beställa Uppdraget från ett bolag inom koncernen eller från en 

förvaltning inom Staden.  

8.4.1.1 Intern organisation 

I scenariot med en intern organisation kommer Uppdragets löpande behov av likvida medel att 

tillgodoses av Stadshus. Uppdragets utgifter kommer delvis att bokföras som kostnader, men allt 

eftersom arbetet fortskrider kommer det även att kunna bokföras som en tillgång på ett 

projektkonto. När Uppdraget är slutfört kommer tillgången kunna avyttras till annan och 

betalningen utgör då en intäkt hos Stadshus. Intäkten kommer att läggas till bolagets resultat.  
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Målsättningen med Uppdraget är att generera en vinst, ytterst för Staden. Sådan vinst hos 

Stadshus är i princip belagd med bolagsskatt. Det innebär att om Staden önskar tillgodogöra sig 

Uppdragets ekonomiska resultat genom vinstutdelning kommer de medlen ha varit föremål för 

bolagsbeskattning hos Stadshus. Samtidigt, en vinst hos Stadshus kan även användas inom 

koncernen, t.ex. för att uppnå en resultatutjämning mellan koncernbolagen eller för finansiering 

av verksamhet inom densamma. 

8.4.1.2 Beställning från ett dotterbolag 

I scenariot att Stadshus beställer Uppdraget av ett dotterbolag ikläder sig Stadshus rollen av 

beställare och dotterbolaget rollen av leverantör. Scenariot kan jämföras med det ovan där Staden 

direkt beställer Uppdraget från annan. Stadshus betalar här för Uppdraget med bolagets medel. 

Betalningen av Uppdraget kommer att bokföras som en tillgång på ett projektkonto. Denna 

tillgång kan senare avyttras till ett fastighetsförvaltande bolag. Även här kommer en vinst hos 

Stadshus som princip vara föremål för bolagsbeskattning innan den kan tillskiftas Staden genom 

vinstutdelning.  

Samtidigt, precis som i scenariot med en intern organisation, kan vid beställning av Uppdraget 

från ett dotterbolag koncerngemenskapen innebära fördelar, däribland möjligheten att ge ut och 

erhålla koncernbidrag samt ge ut och uppbära lån inom koncernen. 

8.4.1.3 Beställning från förvaltning 

Stadshus kan slutligen beställa Uppdraget från en förvaltning. De bokföringsmässiga 

konsekvenserna blir här desamma som i scenariot där Stadshus beställer från ett dotterbolag. 

Förvaltningens fakturering kommer att betalas av Stadshus och där bokföras på relevant 

projektkonto. Denna tillgång kan senare avyttras till ett fastighetsförvaltande bolag. Intäkter från 

försäljningen läggs även här till Stadshus resultat, vilket kan bli föremål för bolagsbeskattning. 

8.5 Kort om finansiering genom lån 

Målsättningen med Uppdraget, och senare Projektet, är att det ska generera ett överskott till 

Staden. De utgifter som Staden kommer att ha i anledning av Uppdragets genomförande, oavsett 

hur detta organiseras, är således utgifter för att skapa framtida intäkter. Staden kan alltså sägas 

egentligen endast ha ett behov av likvida medel fram till den tidpunkt Uppdragets tillgångar är 

avyttrade.  
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En ytterligare möjlighet att finansiera Uppdraget, utöver de som behandlats ovan, är genom 

upptagande av lån. Det kan ske antingen genom att Staden upptar lån eller att om Uppdraget 

genomförs av ett eget bolag, det aktuella bolaget upptar motsvarande lån inom ramen för Stadens 

koncernkontosystem. Den låneränta som låntagaren kommer att betala kommer då att utgöra en 

kostnad för Uppdraget som kommer att påverka det slutliga ekonomiska resultatet för Uppdraget. 

Under Uppdragets löptid, fram till dess att en avyttring skett, kommer lånet att belasta 

låntagarens balansräkning. Samtidigt, allt eftersom Uppdraget fortskrider kommer även en 

tillgång att kunna bokföras hos Staden alternativt hos Stadshus. 

8.5.1 Kommunal borgen 

Om Uppdraget ska utföras av ett kommunalt aktiebolag och finansiering ska ske genom lån finns 

möjligheten att erhålla lån mot säkerhet ställd genom kommunal borgen. Staden ska då erhålla en 

marknadsmässig borgensprovision. 

8.6 Juridiska förutsättningar för Stadshus att utföra Uppdraget 

En kommunalrättslig förutsättning för att Stadshus ska kunna tilldelas ett dylikt uppdrag är att 

det faller inom ramen för vad bolaget har ägarens uppdrag att göra såsom det angivits i dess 

ägardirektiv och bolagsordning samt eventuellt ytterligare styrande dokument. Om det inte ligger 

inom ramen för bolagets ägaruppdrag att bedriva den typ av uppdrag som Uppdraget innebär, 

måste styrdokumenten justeras till att omfatta det. En sådan justering förutsätter 

kommunfullmäktiges beslut.  

Fronts bedömning är att Stadshus, ur ett kommunalrättsligt perspektiv, sannolikt skulle kunna 

tilldelas ett huvudmannaskap för Uppdraget, givet att bolagets ägardirektiv och bolagsordning 

omfattar att driva dylika projekt.  

Avslutningsvis vill vi även uppmärksamma att om Staden väljer att låta Stadshus beställa 

Uppdraget från ett dotterbolag eller en förvaltning, förutsätter ett köp av tjänster att kriterierna för 

teckal-undantaget är uppfyllda mellan Stadshus och den som har att leverera Uppdraget. Vår 

bedömning är att så torde vara fallet vid beställning från en förvaltning, medan i fallet med ett 

dotterbolag det måste utredas vidare att såväl verksamhets- som kontrollkriteriet i så fall är 

uppfyllt. 
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9 FRAMTIDA OPERATÖRS TIDIGA MEDVERKAN 

9.1 Måste/ska valet av operatör ske genom offentlig upphandling? 

En central inledande fråga att lyfta är om utseendet av en operatör kommer att träffas av 

upphandlingsskyldighet. Om svaret på den frågan är ja, kommer de juridiska ramarna för att 

åstadkomma en ”tidig medverkan” främst att utgöras av upphandlingsregelverket. Vem som 

slutligt utses till operatör ska då avgöras genom någon form av annonserad offentlig upphandling. 

Om en operatör emellertid kan utses utan att upphandlingsregelverket behöver tillämpas, 

aktualiseras inte upphandlingslagarna i något skede. Då råder istället, kortfattat uttryckt, 

sedvanlig avtalsfrihet för Staden i affärsrelationerna med en eller flera intressenter. De yttre 

ramarna för denna avtalsfrihet utgörs – som alltid när det offentliga gör affärer – främst av 

kommunallagen och EU:s statsstödsregler. De regelverken innebär dock huvudsakligen att 

transaktioner ska ske på marknadsmässiga villkor. Om så är fallet, saknas i princip krav på att 

valet av affärspartner ska ha följt någon viss procedur.  

Sammanfattningsvis gäller således följande principiella utgångspunkter: 

1. Om avtalet med operatören träffas av LOU 

➔ En tidig medverkan kan ha potential att påverka den slutliga upphandlingens 

förenlighet med LOU. En leverantör får bl.a. inte ha erhållit någon otillbörlig 

konkurrensfördel. 

2. Avtalet med operatören ligger utanför LOU 

➔ Stor frihet att ingå olika former av avtal i vilket skede som helst, så länge innehållet i 

avtalen följer marknadsmässiga villkor.  

 

9.2 Att anlita en operatör (upphandling) kontra att upplåta rätten till en lokal 

(upplåtelse)  

Den naturliga utgångspunkten är nog att Staden kommer att vilja ge en operatör i uppdrag att 

sköta driften av arenan enligt detaljerade föreskrifter/ramar. Ett sådant upplägg ger Staden, som 

uppdragsgivare, ett inflytande att på olika sätt ställa krav på hur operatören ska utföra uppdraget. I 

ett sådant upplägg kommer operatören ha flera skyldigheter gentemot Staden, där skyldigheten 

att erlägga hyra/ersättning är en bland flera. Ett sådant uppdragsupplägg kommer som 
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utgångspunkt att vara upphandlingspliktigt såsom antingen ett tjänstekontrakt eller en 

tjänstekoncession. 

Ett uppdragsupplägg kan ställas i kontrast till en ren uthyrning, där ”operatörens” skyldigheter är 

de som åvilar en lokalhyresgäst – att betala avtalad hyra och att vårda hyresobjektet på avtalat 

sätt. Ett sådant upplägg, där ”operatören” alltså inte är operatör av en arena utan lokalhyresgäst, 

skulle som utgångspunkt inte träffas av upphandlingsplikt. Att hyra ut en lokal till en hyresgäst 

utgör inget köp av någonting enligt LOU, utan en rättighetsförsäljning/upplåtelse. Detta upplägg 

ger hyresgästen en rad rättigheter beträffande nyttjandet av lokalen/arenan – inklusive att agera 

som operatör av den – men någon skyldighet att nyttja lokalen får inte finnas. Så länge hyran 

betalas, och hyresgästen i övrigt inte bryter mot sedvanliga hyresrättsliga förpliktelser, har 

hyresvärden ingenting att säga till om. 

Sammanfattningsvis finns således i denna del två principalternativ: 

a) Staden ger någon i uppdrag att vara operatör. Bland operatörens avtalsrättsliga 

skyldigheter ingår att bedriva en verksamhet enligt vissa riktlinjer och att betala 

hyra/ersättning. Att underlåta att bedriva avtalad verksamhet utgör ett avtalsbrott. Detta 

upplägg innebär att operatören måste upphandlas enligt LOU (tjänstekontrakt) alternativt 

LUK (koncession). 

b) Staden hyr ut en arena till en hyresgäst. Hyresgästens primära skyldighet är att erlägga 

avtalad hyra. Även andra sedvanliga hyresrättsliga skyldigheter kan finnas, såsom att 

vårda hyresobjektet och förbud mot att använda lokalen utanför avtalat ändamål. 

Hyresgästen har ingen skyldighet att bedriva viss verksamhet i lokalen. Detta upplägg 

utgör en upplåtelse av en lokal och behöver inte upphandlas. 

 

Alternativet ”ren lokalupplåtelse” skulle kunna vara attraktivt om Staden inte ser något behov av 

att ålägga hyresgästen några andra skyldigheter är rent hyresrättsliga. Det ligger förstås i sakens 

natur att en lokalhyresgäst har ett eget intresse av att använda lokalen; utan sådan användning 

blir det svårt att finansiera hyran. Stadens inflytande begränsar sig i detta fall till att bestämma för 

vilket ändamål lokalen får användas.4  

En betydande fördel med lokalupplåtelsealternativet är förstås den frihet som följer att av inte 

behöva tillämpa LOU/LUK. En lämplig hyresgäst kan därmed involveras i ett tidigt skede, 

 
4 Det bör nämnas att en lokalhyresgäst i vissa fall, via hyresnämnden, kan framtvinga en ändrad användning av en 

lokal under avtalstiden (12 kap. 23 § andra stycket hyreslagen). 
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genom lämpliga former av avtal, utan hinder av upphandlingsregler. En utmaning kan dock vara 

att säkerställa att innehållet i avtalen följer marknadsmässiga villkor. Den aspekten säkerställs per 

automatik när LOU/LUK tillämpas, eftersom det mest träffsäkra sättet att fastställa 

marknadsnivån är att ta in anbud i konkurrens. Förfaranden utanför LOU kräver att nivån 

fastställs på andra sätt. Oberoende värderingar och utlåtanden är ett tillgängligt alternativ; ett 

annat att genomföra en offentlig ”oreglerad” anbudstävling utanför upphandlingslagarna (lokalen 

hyrs ut till högstbjudande). Nackdelen med en oreglerad anbudstävling är att den kommer att 

behöva ske i ett relativt sent skede av projektet, när lokalen m.fl. villkor och förutsättningar är så 

pass klarlagda att det är möjligt att lämna definitiva och bindande anbud som är jämförbara. Det 

är i så fall viktigt att den tidiga medverkan som initieras med marknadsaktörerna sker på 

premissen att det i ett senare skede kommer att ske ett val av hyresgäst genom en anbudstävling. 

En sådan modell omöjliggör således per definition att någon aktör, på vissa premisser, utlovas 

ensamrätt till lokalen redan i ett tidigare skede. 

9.3 Operatören ska upphandlas enligt LOU/LUK – möjligheter och begränsningar 

till tidig medverkan 

Vi ser framförallt två principmodeller för att åstadkomma tidig medverkan från operatörer, i ett 

scenario där operatören slutligt ska utses efter offentlig upphandling.  

Huruvida en upphandling skulle falla under LOU (tjänstekontrakt) eller LUK (koncession) gör 

ingen större skillnad för utrymmet för tidig medverkan/dialog. De resonemang som förs nedan 

äger samma principiella giltighet för båda alternativen. 

A. Dialog inför ett upphandlingsförfarande  

Den första modellen utgörs av en dialog inför ett upphandlingsförfarande. Möjligheterna till 

sådan dialog, som alltså sker före tidpunkten för annonsering och således före tidpunkten för en 

upphandlings formella inledande, är vidsträckta. Viktigt är att dialogen offentliggörs publikt, förs 

brett och att den är öppen för alla marknadsaktörer som är intresserade. Principerna om 

likabehandling och öppenhet måste hela tiden iakttas med vaksamhet. Ett viktigt moment i detta 

är att samtliga marknadsaktörer ska erhålla samma information vid samma tillfälle.  

Det finns endast få specifika bestämmelser i upphandlingslagarna som avser hur en förberedande 

dialog får bedrivas. Den kan, mot den bakgrunden, vara skriftlig eller muntlig och involvera 

möten, både kollektiva och enskilda. Av kommunicerat underlag bör bl.a. framgå att det senare 
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avses genomföras en annonserad upphandling, hur dialogen ska gå till och vad som är syftet med 

den. Dialogen bör och kan således bl.a. gå ut på att få marknadsaktörernas synpunkter på 

affärsupplägg, både vad gäller operatörsuppdraget och beträffande den arena som operatören ska 

hyra och förvalta. 

Den största faran med en förberedande dialog är att någon leverantör, kanske av misstag, erhåller 

mer information än någon annan, och därmed får en konkurrensfördel i den kommande 

upphandlingen genom informationsövertag. Stor vaksamhet krävs för att undvika detta. Det 

effektivaste sättet att hantera saken är ofta att dokumentera all information som härrör från den 

upphandlande myndigheten skriftligen, och att kontinuerligt publicera denna öppet på en 

hemsida eller liknande. Om ytterligare uppgifter/detaljer lämnas av den upphandlande 

myndigheten under exempelvis enskilda möten med leverantören, bör även dessa uppgifter 

dokumenteras och offentliggöras. 

När ett skarpt förfrågningsunderlag sedermera tas fram, måste det redovisas i 

förfrågningsunderlaget att det skett en dialog med marknaden inför upphandlingen. Vidare krävs 

att samtliga upplysningar av relevans för upphandlingen som lämnats till marknadsaktörerna 

under dialogen återges i förfrågningsunderlaget (se 4 kap. 8 § LOU). Att så sker på ett 

uttömmande sätt är oerhört viktigt för att neutralisera eventuella informationsövertag mellan 

leverantörerna. 

B. Dialog inom ramen för ett upphandlingsförfarande  

Den andra modellen utgörs av en dialog med leverantörerna inom ramen för ett annonserat 

upphandlingsförfarande. Det enda upphandlingsförfarande som medger fullständig sådan dialog 

– i betydelsen att dialog och förhandling kan ske inte bara om innehållet i anbuden utan även om  

förfrågningsunderlagets utformning – är konkurrenspräglad dialog.5 Detta 

upphandlingsförfarande är i detta avseende unikt och består något förenklat av följande 

principiella faser: 

1. Urvalsfas (kvalificering). Fasen avslutas med att ett antal leverantörer väljs ut för fortsatt 

deltagande i upphandlingen. 

 
5 Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog återfinns inte inom LUK, men bör enligt vår mening i praktiken 

kunna användas vid upphandling enligt den lagen. 
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2. Dialogfas. I denna fas sker en dialog, individuellt med respektive leverantör, om hur 

förfrågningsunderlaget ska/bör se ut. Nästan alla delar av förfrågningsunderlaget kan 

omfattas av dialogen. Fasen avslutas med att den upphandlande myndigheten slutligt 

bestämmer förfrågningsunderlagets utformning.  

3. Anbudsfas. I denna fas sker anbudsgivning på sedvanligt sätt. Utgångspunkten är att 

samtliga leverantörer som deltagit i dialogen får lämna anbud. 

Förfarandet konkurrenspräglad dialog får användas i fyra olika situationer (6 kap. 21 § LOU):  

1. den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av 

lättillgängliga lösningar, 

2. upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar, 

3. kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda 

omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska 

utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa 

omständigheter, eller 

4. den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska 

specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam 

teknisk specifikation eller teknisk referens. 

Det bör, enligt vår mening, sannolikt vara möjligt att uppfylla kraven i någon av punkterna 1-3 

när det gäller en operatörsupphandling. Fråga är om ett komplext och kostsamt projekt, där ett 

mycket centralt intresse är hitta kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningar. Det är i vanlig 

ordning viktigt att, inför ett beslut om att inleda ett upphandlingsförfarande som bygger på att 

omständigheter av något slag måste föreligga, noga dokumentera vilka konkreta skäl som 

åberopas. 

Det går till viss del att uppnå samma slags effekter och resultat med en dialog inför inledandet av 

en upphandling, som med en dialog inom ramen för en upphandling (konkurrenspräglad dialog). 

Vissa betydelsefulla skillnader finns, varav följande kan lyftas: 

  



 

  26 (28) 

Dialog inför inledandet av en upphandling 

• Förfarandet är i princip oreglerat (avsaknad av detaljbestämmelser i LOU), vilket 

medför en stor frihet och flexibilitet för den upphandlande myndigheten. Förfarandet 

kan vara skriftligt (då populärt benämnt ”Request for information”/RFI) eller delvis 

muntligt. Det är möjligt att ha individuella möten med leverantörer som vill delta i 

dialogen.  

• Dialogen kan bli resurskrävande om enskilda möten ska hållas och ett väldigt stort 

antal leverantörer önskar delta. Likabehandlings- och försiktighetsskäl talar ofta för 

att träffa alla aktörer som efterfrågar detta. 

• Leverantörerna kan uppleva att den konkreta affären framstår som avlägsen, eftersom 

dialogen sker i ett tidigt skede. Det kan ibland vara en utmaning att få rätt 

leverantörer att engagera sig tillräckligt i dialogen. 

• Skriftligt material som skickas/lämnas till den upphandlande myndigheten blir som 

utgångspunkt inkomna allmänna handlingar. Detaljerade uppgifter av ett slag som 

hemlighålls för konkurrenter bör i normalfallet skyddas av sekretess enligt 31 kap. 16 

§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Även andra sekretessgrunder kan vara 

tänkbara (19 kap OSL). Eftersom information inhämtas som en direkt 

upphandlingsförberedande åtgärd bör sekretessintresset normalt sett betraktas som 

starkt. Leverantörer behöver heller inte avkrävas skriftliga handlingar, eftersom 

enskilda möten med endast muntliga genomgångar är fullt möjliga. Sådana möten bör 

protokollföras, men full detaljnivå krävs inte när det gäller uppgifter som lämnas av 

leverantören (däremot bör redovisningen av ev. uppgifter som lämnas av den 

upphandlande myndigheten vara uttömmande). 

• Dialogen är inget upphandlingsförfarande. Dialogen kan avslutas och återupptas fritt, 

efter behov. Den upphandlande myndigheten förfogar över spelreglerna. 

 

Dialog inom ramen för en upphandling (konkurrenspräglad dialog) 

• Eftersom dialogen sker inom ramen för ett upphandlingsförfarande är de grundläggande 

principernas krav på transparens och likabehandling väldigt strikta. Det är mycket viktigt 

att dokumentera och protokollföra dialogen, för att kontinuerligt kunna visa att alla 

leverantörer likabehandlats och erhållit samma information samtidigt. Muntlig dialog 

anses ofta fördelaktigt, men är omvittnat ofta oerhört tids- och resurskrävande.  

• Leverantörerna som valts ut vet att de ingår i en begränsad krets och har därför större 

incitament att lägga resurser på att medverka i en konkurrenspräglad dialog jämfört med 
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en mer allmän dialog inför en upphandling. Det finns också möjlighet att föreskriva att 

deltagarna i dialogen ska ha rätt till viss ekonomisk ersättning. Det är viktigt att ta höjd 

för att leverantörer kan hoppa av under dialogen. 

• Leverantörerna kan ofta vara mer öppna med sina förslag och idéer, eftersom vägen till 

affär är kortare och innehållet i respektive leverantörs ”anbud” i princip omfattas av 

absolut sekretess under förfarandets gång. Det är dock mycket viktigt att på förhand 

definiera och avgränsa vad som ska utgöra hemliga uppgifter, enligt villkoren för 

dialogen. En central poäng med förfarandet är att den upphandlande myndigheten 

åtminstone indirekt måste kunna ”använda” den input som leverantörerna kommer med, 

för att utforma ett optimalt förfrågningsunderlag. En tydlig gränsdragning mellan genuina 

affärshemligheter och mer allmänt hållna idéer/förslag/önskemål är mot den bakgrunden 

mycket central. 

• I dialogfasen i en konkurrenspräglad dialog finns det möjlighet att ta in (ej bindande) 

preliminära/indikativa anbud från leverantörerna. Sådana kan ha ett värde, för att i 

dialogfasen värdera olika uppläggs lämplighet. Det finns visserligen inget hinder mot att 

efterfråga indikativa prisuppgifter i en dialog som sker i form av en RFI, men detta hör 

inte till vanligheterna och risken är att leverantörerna i det skedet uppfattar avståndet till 

ett eventuellt kontrakt som för långt för att det ska vara mödan värt. I en 

konkurrenspräglad dialog finns det därmed större möjligheter att under dialogen skapa sig 

en bild av vilka moment/villkor etc. som enligt leverantörerna är kostnadsdrivande 

genom jämförelser mellan olika alternativ. 

 

Ingenting hindrar att båda dialogalternativen tillämpas med avseende på en och samma 

upphandling. En förberedande dialog kan alltid användas, oavsett vilket upphandlingsförfarande 

som den upphandlande myndigheten sedermera bestämmer sig för. 

Att notera är att ingen av nu aktuella dialogformer medger att en enda leverantör i ett tidigt skede 

(i betydelsen före genomförd upphandling) utlovas rollen som operatör. Gemensamt för 

dialogmodellerna är att dialogen är bred, och att syftet är att sedermera fastställa ett 

förfrågningsunderlag som flera leverantörer får lämna anbud på i konkurrens. I själva 

anbudsfasen, då bindande anbud ska lämnas och värderas mot utvärderingskriterierna för att utse 

bästa anbud, måste förfrågningsunderlaget vara definitivt fastställt på ett sådant uttömmande sätt 

att en operatör kan lämna en bindande uppgift om pris/hyra/kostnad/ersättning eller 

motsvarande. 
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9.4 Sammanfattning – operatörs tidiga medverkan 

Möjligheterna till tidig medverkan skiljer sig åt beroende på om operatören slutligt ska utses 

genom offentlig upphandling eller inte. 

Ett rent lokalhyresavtal, med operatören som hyresgäst, skulle vara en upplåtelse som inte träffas 

av LOU (inget köp). Med ett rent hyresavtal avses att hyresgästens skyldigheter i princip 

inskränker sig till att erlägga hyra, att vårda lokalen och att inte använda lokalen utanför avtalat 

ändamål. Om och hur verksamhet inom avtalat ändamål konkret bedrivs bestäms fritt av 

hyresgästen. Staden kan förhandla med och ”utse” en sådan lokalhyresgäst i ett i princip hur 

tidigt skede som helst. Av vikt är att säkerställa att alla ingångna avtal, oavsett slag, följer 

marknadsmässiga villkor. Det kan vålla vissa utmaningar. En anbudstävling är dock möjlig 

(utanför upphandlingslagarna). 

Om Staden vid sidan om hyresförhållandet vill ålägga operatören skyldigheter såvitt gäller hur 

operatören ska bedriva sin verksamhet, och därmed bli hyresvärd och uppdragsgivare, kommer 

operatören att behöva upphandlas enligt antingen LOU (tjänstekontrakt) eller LUK (koncession). 

I det scenariot identifierar vi två principmodeller för tidig medverkan; dels en ”marknadsdialog” 

inför inledandet av en formell upphandling, dels en dialog om förfrågningsunderlagets 

utformning inom ramen för upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Möjligheterna 

att samla in inspel och förslag från marknadsaktörerna är relativt goda inom båda dessa modeller. 

Modellerna – som kan användas var för sig eller kombineras – har vissa respektive särdrag med 

för- och nackdelar. Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog har fördelen att medge en 

mer skarp dialog om förfrågningsunderlaget med en begränsad krets utvalda och förhoppningsvis 

motiverade leverantörer, men brukar allmänt betraktas som mycket tids- och resurskrävande för 

både upphandlande myndighet och leverantörer (ofta förs dialogen vid ett stort antal muntliga 

möten). 

Ingen av modellerna medger att medverkan inriktas på en specifik leverantör i ett tidigt skede (före 

genomförd upphandling) eftersom båda modellerna bygger på att vinnaren ska utses efter en 

annonserad offentlig upphandling. I själva anbudsfasen, då bindande anbud ska lämnas och 

värderas mot utvärderingskriterierna för att utse bästa anbud, måste förfrågningsunderlaget vara 

definitivt fastställt på ett sådant uttömmande sätt att en operatör kan lämna en bindande 

anbudsuppgift om pris/hyra/kostnad/ersättning eller motsvarande. 
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Sammanfattning 
Uppdraget att utföra en volymstudie för evenemangsområdet i Göteborg 
har utförts under perioden maj-augusti 2019 av en konsultgrupp som letts 
av Ramboll Sverige AB med Erik Giudice Architects och Voodoo architects 
som underkonsulter. Beställare har varit Stadsledningskontoret i Göteborg. 
 
Uppdraget inleddes med inventering av förutsättningarna i området samt 
studier av tidigare utredningar för evenemangsområdet. Särskilt viktig har 
utredningen Evenemangsområdet, strategier för arena- och stadsut-
veckling, Vintern 2017, Göteborgs Stad/Erik Giudice Architects varit då 
kommunstyrelsen efter denna utredning lade fast en placering av arenorna 
norr om Valhallagatan utmed Mölndalsån. Det nya i nu utfört uppdrag är 
att en ytterligare koncentration av arenorna föreslås ske mot söder, men 
fortfarande norr om Valhallagatan. Detta för att öka sambanden mellan det 
föreslagna upplevelsecentrat, som bör få visst inslag av handel och kan 
etableras på de nuvarande arenatomterna. Nya förutsättningar är också att 
ett nytt centralbad, som ska ersätta Valhallabadet, föreslås i anslutning till 
de nya arenorna liksom uppgiften att studera möjligheterna att bebygga 
Ullevitomten både före och efter en eventuell rivning i framtiden. Detta ger 
helt nya och bättre förutsättningar att dels knyta samman Göteborgs 
centrala delar i öst-västlig riktning, samtidigt som det ger goda möjligheter 
till stora exploateringsvolymer inom evenemangsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En stor exploatering med höga hus i den norra delen av evenemangsom-
rådet ligger också i linje med de riktlinjer som redovisas i det 
planeringsunderlag som Stadsbyggnadskontoret tagit fram i december 
2015 beträffande Höga hus i Mölndalsåns dalgång. Under uppdragets gång 
har utredningsområdet utökats något i söder genom en inkludering av 
Focushus tomten öster om Mölndalsån, eftersom denna tomt är avgörande 
för att lösa åtkomst och parkering för evenemangsområdet. Tre alternativ 
med olika byggnadsvolymer har testats för att skapa en förståelse för vad 
olika tryck på exploatering av området innebär, Small, Medium och 
Large. Dessa alternativ skall inte ses som regelrätta exploateringsförslag, 
utan som ett underlagsmaterial för att kunna föra diskussioner om för-och 
nackdelar, ekonomi samt olika typer av effekter/konsekvenser. 
Alternativstudierna ska också ses som en metod att finna en 
exploateringsnivå som kan fungera väl både i staden och i förhållandet 
med de planerade arenorna. Ambitionen med denna första studie är också 
att ligga till grund för fortsatta studier inom ett flertal områden och kan 
därför också ses som ett första steg mot framtiden för evenemangs-
området!  
 
I alternativ Small och Medium är Ullevi kvar i sin nuvarande utformning 
och då uppnås volymer på 496 000 m2 BTA respektive 820 000 m2 BTA, 
medan alternativet Large, då Ullevi rivs ger plats för 1 132 000 m2 BTA.  
  

Tre utbyggnadsalternativ med olika volymer har studerats:  
Small m 496 000 m2 BTA, Medium m 820 000 m2 BTA samt Large m 1 132 000 m2 BTA. 
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Utbyggnadsalternativen bygger på studier för respektive delområde inom 
det ca 35 hektar (350 000 m2) stora evenemangsområdet. De sex 
delområden som studerats är 1. Scandinavium & Valhallatomten,  
2. Valhalla IP/Burgårdsparken, 3. Bergakungentomten, 4 Ullevitomten,  
5. Fastigheterna utmed Skånegatan samt 6. Focushustomten. 
Delområdena är olika stora och har helt olika förutsättningar, varför helhet 
och samband har studerats parallellt genom att sammanfatta 
programmering för olika aspekter på området.  
 
Målinriktad programmering 
Arbetet i uppdraget har bedrivits med syftet att ytterligare utveckla det 
politiska yrkandet som ligger till grund för denna studie och därmed kunna 
formulera en målinriktad strategi för att omvandla och stärka 
evenemangsområdet till att bli en integrerad del i Göteborgs stadsväv och 
en komplett destination för både göteborgarna och besökare från när och 
fjärran. Ett utkast till målbild för evenemangsområdet har därför 
formulerats för att området ska bli: 
‐ Bästa upplevelsedestinationen i Norden – för idrott på både bredd- 
och toppnivå, stora evenemang, festivaler och konserter, stora mässor 
samt festliga och mysiga klubbar och restauranger. 
‐ Sveriges mötesplats – förankrad kring Svenska Mässan och dess 
utvidgning. 
‐ En del i kunskapsstaden ‐ skapa ett attraktivt läge för lokalisering av 
kunskapsintensiva företag som söker sig till spännande stadsmässiga och 
kreativa miljöer – nya och attraktiva kontorshus kopplade till Mässan, 
arenorna, upplevelsecentrat och evenemangstorget. Denna del av 
Göteborg kan bli ett fint komplement inom marknad/handel till de mer 
tekniskt inriktade Lindholmen och Johanneberg Science Park 
‐ En attraktiv bostadsmiljö – genom utveckling av Burgårdsparken och 
miljön runt Stora Katrinelunds landeri samt miljöerna längs Mölndalsån 
erhålls en ny grön oas för alla kringboende i denna del av staden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skapa en ny urban stadsdel i centrala Göteborg 
‐ Programmeringen kring arenorna och andra funktioner som t.ex. handel, 
upplevelser, hotell, kontor och bostäder bör planeras först och främst för 
att skapa en ny spännande och betydelsefull destination i centrala 
Göteborg för alla göteborgare samt besökare till staden.  
‐ Stadsmiljön har därvidlag största prioritet. Ett urbant, väl utformat torg 
kan fungera som hjärtat i det nya kvarteret som kopplar ihop arenorna, 
handeln, gatulivet och som gör det till ett levande och tryggt kvarter att 
arbeta, leva och trivas i. 
‐ Området måste integreras med omgivande stadsdelar och därmed 
utvecklas till att bli en aktiv och naturlig del av Göteborgs centrum. Detta 
kan ske genom en vidareutveckling av några viktiga knutpunkter, 
huvudsakligen längs Skånegatan: vid Korsvägen, Valhallagatan, 
Engelbrektsgatan och Ullevigatan, samt genom en uppgradering av 
Örgrytevägen till en stadsboulevard. I det sammanhanget är de öst-
västliga relationerna av största vikt varför flera nya stråk med broar över 
Mölndalsån måste tillskapas. 
 
Viktiga funktioner som tillgänglighet genom kollektivtrafik och 
parkeringsmöjligheter har studerats liksom olika alternativ för att nå 
området med transporter. Möjligheter till samordning mellan Mässans, ett 
framtida upplevelsecenters och arenornas logistikbehov bör studeras 
vidare för att finna en optimal lösning. Denna fråga har stor betydelse för 
hur området kommer att upplevas med hänsyn till störningsaspekter. 
 

 
 

Ett sammanhängande upplevelseområde skapar unika förutsättningar till att bli ”Bästa upplevelsedestination i Norden och ”Sveriges mötesplats”. 
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      Utvärdering/Analys av alternativen 
Gemensamt för alla de tre presenterade alternativen är: 

• Utbyggnad av nya arenor norr om Valhallagatan  
• Ett nytt upplevelsecentrum med inslag av handel söder om 

Valhallagatan  
• Kontors- och parkeringsbyggnation på Focushustomten 
• Bostadsbyggande längs Skånegatan  
• Kontorsetableringar vid Ullevitomten  
• Omdaning av Burgårdsparken 

 
Samtliga framtagna alternativ kommer att förändra området i grunden 
och skapa en ny silhuett och en helt annan stadsmiljö jämfört med 
dagens situation. Alternativ Small kommer alltså inte att upplevas som 
en mindre förändring eller mindre förtätning av Göteborg. Området 
kommer få ett utbud av handel, nöjen och aktiviteter som inte finns att 
uppbåda någon annanstans, vilket med stor sannolikhet kommer att 
förändra bilden av det vi idag betraktar som ”centrala Göteborg”. De 
förändringar som föreslås, även i det minst exploaterade alternativet, 
kommer att skapa en ny centrumkärna, en ny tyngdpunkt och införliva 
området i det som idag betraktas som den inre delen av staden.  
Volymmässigt finns en hel del likheter mellan alternativen. Arenorna är 
identiska, men även volymerna för upplevelsecentrum, mässan, hotell 
och parkering är i stort sett de samma. Skillnaderna är volymen 
bostäder och kontor. Bostadsvolymerna påverkar behovet av skolor 
och annan kommunal service vilket ställer krav på att tillgodose dessa 
behov. 
 
Alternativ Small har en ambitionsnivå som uppfyller kraven på 
upplevelsecentrum med inslag av handel, men undviker rivning av 
skolorna utmed Skånegatan samt Ullevi, vilket medför mindre 
bostadsvolymer, 96 000 m2 BTA, vilket motsvarar ca 1 100 lägenheter 
á 85 m2. Alternativet innebär relativt stora kontorsetableringar i 
områdets södra och norra delar. Sammanfattningsvis ger alternativet 
ej den täthet som bedöms behövas för att knyta samman staden 
österut.  
 
 
 
 
 
 

Alternativ Medium innebär framförallt att bostadsinslaget blir 
betydligt större, 318 000 m2 BTA (ca 3 700 lägenheter á 85 m2), vilket 
kommer att skapa en tydligare stadsmiljö, framförallt längs 
Skånegatan och axeln Levgrensvägen-Bohusgatan, vilket knyter 
samman stadsdelarna Gårda och Heden på ett bättre sätt än i 
alternativ Small. Den ökade densiteten ökar också förutsättningarna 
för nya samband mot andra delar av omgivningen och ökar 
möjligheterna till levande bottenvåningar genom viss handel, 
caféer/restauranger m m inom området. 
Alternativ Large innebär en relativt stor kontorsexploatering samt en 
betydande exploatering av bostäder, 519 000 m2 BTA (ca 6 100 
lägenheter á 85 m2). Nya Ullevi har i detta alternativ rivits. 
Kontorslägena är i stort desamma som i övriga alternativ med tydliga 
tyngdpunkter i områdets norra och södra delar, även om volymerna i 
detta alternativ ökas. Bostadsutbyggnaden fokuseras i lägen längs med 
Skånegatan och den plats där Nya Ullevi idag står, men i förslaget 
finns även en del bostadsinslag ovanpå upplevelsecentrat. Skalan på 
volymerna kopplar till området i framtiden, då stora projekt i 
närområdet finns på plats. 
 
Analys- och konsekvensbedömning för de tre alternativen görs 
kortfattat i slutet av rapporten och vissa slutsatser samt fråge-
ställningar inför fortsatt utredning formuleras. Bedömningen görs att 
det är rimligt att tro på en möjlig exploateringsvolym någonstans 
mellan alternativ Medium och Large, efter fortsatt analys och framtida 
politiska avvägningar.  
 
Kostnader för utbyggnad av allmän plats 
Utifrån tidigare utredningar samt de förslag som volymstudien presen- 
terar har kostnadsbedömningar för utbyggnad av allmän plats tagits 
fram. Kostnaden bedöms till mellan ca 1 000 – 2 000 mnkr i 2019 års 
prisnivå beroende på vilket alternativ som väljs. I bedömningen har ej 
medtagits några poster för en eventuell ersättningsarena för Nya Ullevi 
eller omlokalisering av skolverksamheterna på Skånegatan. Vidare 
arbete krävs för säkrare bedömning av kostnaderna.  

 
 
 
 
 

  

Sammanfattande tabell som visar fördelningen av exploateringsvolymer för de olika alternativen Small, Medium och Large. 
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1.Uppdraget 
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Kommunstyrelsen i Göteborg har givit stadsledningskontoret i uppdrag att 
ta fram en helhetslösning för hur skapandet av ersättarna för 
Scandinavium, Lisebergshallen, nytt centralbad mm, samt ett i övrigt 
utvecklat evenemangsområde ska planeras och genomföras. Uppdraget 
definieras som ett av de mer komplexa uppdragen i stadens historia och 
finns beskrivet i politiskt yrkande som kommunstyrelsen fattade beslut om 
under 2018-05-23.  Kommunstyrelsen har 2019-01-30 fattat beslut om att 
uppdraget ska kompletteras med fördjupade analyser inom tre områden 
varav detta uppdrag omfattar framtagandet av volymstudier som underlag 
till en av analyserna. Uppdraget syftar till att skapa underlag för att kunna 
fullfölja en del av kommunstyrelsen uppdrag till stadsledningskontoret i 
enlighet med yrkande från S, D, M, L och C ”Arbetssätt och initial 
finansiering för projekt ”Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet”.  
 
Underlaget ska bestå av volymstudier för olika delar av 
evenemangsområdet som baseras på ett resonemang kring vilka 
exploateringsintäkter som är möjliga att inom ramen för projektet skapa i 
området. Volymstudier och resonemang kring exploateringsintäkter ska 
utgå ifrån platsernas förutsättningar och hittills fattade beslut.  
 
På kommunstyrelsens uppdrag genomförde stadsledningskontoret under 
2017 en förstudie avseende evenemangsområdets framtida utveckling och 
innehåll. Denna rapport ligger till grund för kommunstyrelsens aktuella 
beslut och återfinns i rapporten ”Slutrapport-utvecklingsplan för 
evenemangsområdet”. Rapporten utgör en väsentlig grund för detta 
uppdrag. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen, i enlighet med 
yrkande från S, M, L och KD, beslut om att gå vidare med projektet och 
färdriktningen för det fortsatta arbetet. Detta yrkande som styr det 
fortsatta arbetet innehåller en mängd deluppdrag som tillsammans ska 
uppfylla kommunstyrelsens mål med området. Här aktuellt uppdrag utgör 
ett av dessa deluppdrag. 
 
Projektet ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet” nuvarande 
huvudfokus är att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, skapa rätt 
förutsättningar för att starta och driva uppdraget som går ut på att i en 
integrerad och sammanhållen besöksintensiv kommersiell kontext utveckla 
evenemangsområdet.  

Evenemangsområdet är ett begrepp i Göteborg.  
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1.2 Tidsperspektiv 
Utbyggnaden av evenemangsområdet måste kunna ske på ett mycket 
flexibelt sätt, där stor anpassning måste ske till de behov som uppkommer 
och beslutas. Nuvarande verksamheter i arenor och hallar måste kunna 
fortgå under utbyggnadstiden fram till dess att de nya anläggningarna står 
klara. Detsamma gäller för Svenska Mässans verksamhet. Etappindelningar 
är därför helt avhängiga av i vilken ordning evenemangsområdet ska 
förnyas, samt omfattningen av valda utbyggnadsalternativ. Ett möjligt 
scenario är följande produktionstider (se även kap. 6): 
 
Etapp 1 - 2024-2027: Tre arenor + bad byggs utefter Mölndalsån på 
nuvarande Valhalla IP. Parallellt måste en ombyggnad av Focushustomten 
ske med syfte att ersätta p-ytor som tas i anspråk, så snart det 
provisoriska resecentrum som krävs under bygget av Västlänken, kan 
avvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapp 2 - 2027-2031:  Scandinavium, hallar o Valhalla rivs. 
Upplevelsecentrum med inslag av handel och bostäder byggs. 
Evenemangstorget färdigställs. 
 
Etapp 3 - 2029-2031: Bergakungens salar omvandlas. Ny entré till 
evenemangsområdet. 
 
Etapp 4 - 2031-2037: Ullevitomten exploateras. Denna kan också 
inledas tidigare genom byggande på de delar som inte inkräktar på 
nuvarande verksamhet och genom förändrad logistik kring arenan. Om 
rivning av Ullevi sker kan fortsatt exploatering ske. 
 
Etapp 5 - 2038-2043: Burgårds- och Katrinelundskolorna flyttas och 
tomterna kan bebyggas med i första hand bostäder. Om alternativet att 
endast bygga på skolorna väljs, så kan detta utföras omgående. 
  

Översiktsbild som visar evenemangsområdet sett från väster. (Flygfoto: Göteborgs Stad) 
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2. Förutsättningar 
 
2.1 Övergripande områdesbeskrivning 
Utredningsområdet för denna studie omfattar den del av 
evenemangsområdet och avgränsas av Ullevigatan, Skånegatan, Åvägen 
samt Örgrytevägen. Det ligger ca 1,5 kilometer sydost om Göteborgs 
centrum. Huvudstråk i öst-västlig riktning i området är i dagsläget 
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 år 2026 att kompletteras med en underjordisk 
pendeltågsstation, Västlänkens station Korsvägen.  
Inom området ligger i dagsläget flera byggnader och anläggningar för 
evenemang, elit- och breddidrott, bland annat Ullevi, Scandinavium, 
Valhallabadet och Valhalla sporthallar, Valhalla IP:s fotbollsplan samt 
kultur- och parkmiljön kring Stora Katrinelunds landeri som i söder övergår 
i Burgårdsparken. Mölndalsåns västra slänt avgränsar området mot öster. 
Inom området finns även flera gymnasieskolor och förskolor. Dessutom 
ligger Filmstaden Bergakungen och Norges Hus inom området samt en 
aktivitetspark mitt uppe i Burgårdsparken. Marken inom området 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.  
I detta uppdrag ingår att analysera delområdena enligt nedan och skapa 
en väl fungerande helhet utifrån kommunstyrelsens beslut.  
 
Delområde 1 – Scandinavium & Valhalla-tomten 
(rosa område i söder på kartan på sid 9) 
Utgörs av ytan mellan Svenska Mässan och Valhallagatan (Heden 34:17 
och 34:20). Ytan ska innehålla ett upplevelsecentrum med inslag av handel 
och möjliggöra expansionsyta för Svenska Mässan. Övrigt tänkbart innehåll 
kan utgöras av kontor, hotell och till viss del bostäder.  
 
Delområde 2 – Valhalla IP/Burgårdsparken 
(gult område i söder på kartan på sid 9) 
Utgörs av P-plats, Valhalla IP samt grus- och asfaltsplaner som gränsar 
mot Levgrens väg och avgränsas av Mölndalsån (Heden 705:7, 705:8). 
Ytan ska innehålla arenor, sporthallar, logistiklösning och centralbad i 
enlighet med fattade politiska beslut. Uppdragsgivaren äger frågan kring 
dessa byggnaders placering. Området ska innehålla kvalitativa  

 
 

 
Delområdesindelning inom evenemangsområdet för uppdraget  
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rekreationsmöjligheter i form av parkmiljö och å-stråk. I övrigt kan 
området prövas fritt för eventuell kompletterande exploatering.  
 
Delområde 3 Bergakungentomten 
(rött område i mitten på kartan på sid 9) 
Utgörs av nuvarande Filmstaden Bergakungen (Heden 37:4). Området kan 
prövas fritt för lämpligt innehåll, sannolikt med dominerande inslag av 
bostäder.  
 
Delområde 4-Ullevitomten (rosa område i norr på kartan på sid 9) 
Utgörs av Ullevis tomt mellan Levgrensvägen, Skånegatan, Ullevigatan och 
Mölndalsån (48:2). Huvudscenariot är att Ullevi inte ska vara kvar. Det 
centrumnära läget öppnar för hög exploatering och nytt tänk vad gäller 
användning av mark, tak, integration mellan funktioner och 
samutnyttjande. Resonemang ska även översiktligt föras kring möjligheter 
att bibehålla Ullevis funktion och exploatera i arenans närhet. Som 
utgångspunkt ska området prövas för bostadsbebyggelse med 
komplettering av kontor. Där så är kommersiellt efterfrågat kan 
kommersiella lokaler bli aktuellt. Den parkeringsanläggning som finns 
belägen under nya Ullevi (595 parkeringsplatser) ska om möjligt bevaras. I 
nuläget begränsande faktorer såsom buller, emissioner kan omprövas med 
utgångspunkten att en eventuell omvandling av området bedöms ligga 
bortom tio år eller längre. 
 
Delområde 5 – Fastigheter utmed Skånegatan 
(blå områden i söder på kartan på sid 9) 
Det ingår att mer översiktligt ur ett långsiktigt perspektiv analysera 
potentialen avseende tomterna där Burgårdens- och Katrinelunds 
gymnasium samt Norges Hus är beläget (Heden 37:5, 37:6, 37:7,37:2). 
Områdena kan planeras fritt utifrån respektive tomts förutsättningar.  
 
Övrigt  
Dessutom ingår det att påvisa eventuella möjligheter med en utveckling 
längs Skånegatan givet möjliga förändringar i kollektivtrafikens framtida 
behov utmed gatan. Fastigheten Heden 38:1 (Stora Katrinelunds landeri) 
med omland är kulturminnesmärkt och dess kvaliteter ska bevaras och 
förstärkas med omgivande stadsutveckling.  
 

 
 

Hela utredningsområdet inklusive Focushustomten är ca 350 000 m2 stort,  
d v s ca 35 hektar. Evenemangsområdet utan Focushustomten är ca 
330 000 m2. 
 
Under arbetets gång har indelning och färgmarkeringar för respektive 
delområde reviderats något. Se karta på sidan 11. 
 
Det gäller framförallt en förfinad benämning av fastigheterna utmed 
Skånegatan samt tillägget av delomåde 6, Focushustomten. 
 
Delområde 5 – Fastigheter utmed Skånegatan 
Denna har indelats enligt nedan. 
 
Delområde 5a – Katrinelundsskolan 
 
Delområde 5b – Norges Hus 
 
Delområde 5c1 – Burgårdsskolan (förskolan) 
 
Delområde 5c2 – Burgårdsskolan (gymnasiet) 
 
 
Delområde 6 – Focushustomten 
Detta område har medtagits eftersom det har en viktig funktion som 
parkering både idag och än mer i framtiden, då bl a parkeringen vid 
Valhalla IP måste tas i anspråk och måste ersättas. Det är därför viktigt att 
utreda hur tomten kan disponeras. Befintlig byggnad består till största 
delen av ett parkeringshus i 4 plan med 1072 p-platser som i första hand 
betjänar Svenska Mässan och bottenplanets handelsytor.  
En mindre del kontorsytor finns utefter den södra fasaden och på taket.  
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Delområde 5b – Norges Hus. 
 

 
Tabell med ytor för respektive delområde. 

 
Förfinad delområdesindelning med benämning och ytor. 
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Topografi och geotekniska förhållanden 
 
Topografin i området framgår väl av kartan på sidan 13. De högsta delarna 
i området, med nivåer runt 20 m ö h, återfinns på de båda bergskullar som 
sträcker sig som en nord-sydlig rygg genom Burgårdsparken. Öster om 
denna ligger Valhalla IP utmed Mölndasån där nivåerna i huvudsak ligger 
mellan 2-3 m ö h. Skånegatan i väster ligger något högre. På mitten ligger 
nivåerna mellan 7-8 m ö h, medan nivåerna i norr och söder ligger runt 4-
5 m ö h. Följaktligen faller t ex Valhallagatan något mot öster. Broarna 
över Mölndalsån har nivåer runt 3,5 m ö h.  
 
Jordjupen, eller snarare lerdjupen, är som störst, 30-50 m, utmed 
Mölndalsån i norr och söder. På avsnittet kring ån mellan Levgrensvägen 
och Blekeallén är djupen endast 5-10 m. Längs Skånegatan varierar 
djupen från 0-1 m på mitten till 20-30 m i norr repektive söder. 
 

 
Jorddjupskarta för evenemangsområdet (SBK/Lantmäteriet/SGU)   
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Parkmark och vegetation 
 
Burgårdsparken och parken kring Stora Katrinelunds landeri hyser en hel 
del äldre ädellövträd (det vita på kartan här intill) med stora värden. En del 
av vegetationen särskilt i öster och söder består av alm, som genom sin 
känslighet för almsjuka, har mindre värden. 
Mölndalsån kantas på den västra sidan av täta bestånd av klibbal som har 
stora värden för upplevelsen av natur mitt i staden och för de många 
människor som rör sig på gång-och cykelvägen utmed åns västra sida. 
 
Skånegatan upprustades i samband med skapandet av Evenemangsstråket 
för ett 20-tal år sedan. Då planterades flera rader med körsbärsträd, 
framförallt på den östra sidan av gatan upp till Levgrensvägen. Norr därom 
vidtar en äldre rad med mycket välvuxna lindar. Dessa trädrader har ett 
stort värde i Skånegatans breda trafikmiljö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mölndalsån sedd från bron för Levgrensvägen. 

 

Skolkarta över Burgårdparken som visar dess innehåll väl. (Göteborgs OF) 
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Stora Katrinelunds landeri sett från Levgrensvägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Den norra bergskullen i Burgårdsparken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I denna vy från öster syns vegetationen i evenemangsområdet väl. (Flygfoto: Göteborgs Stad) 
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Åvägen vid Focushuset sedd norrut. 
 

 
Bergakungens baksidor stör upplevelsen i Burgårdsparken. Det är också 
svårt att nå gräsytorna på taket. 
 
 
 

 

 
Burgårdens skatepark ligger centralt mellan kullarna i parken. 
 

 
På Skånegatans östra sida finns flera fina rader med körsbärsträd.  
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Social service/Förskolor  

Tre förskolor finns idag inom utredningsområdet. 

Förskolan Skånegatan 18. 

 
Förskolan har fem avdelningar och ingår i en större förskoleenhet 
tillsammans med förskolan Valhallagatan. (Foto: Göteborgs Stad) 
 
Förskolan Valhallagatan 4 

 
Förskolan har fyra avdelningar och ingår i en större förskoleenhet 
tillsammans med förskolan Skånegatan. (Foto: Göteborgs Stad) 
 
Förskolan Levgrensvägen 

 
Förskolan Levgrensvägen är indelad i fem hemvister. På förskolan finns 
också tre ateljéer och en samlande s k ”Piazza”. (Foto: Göteborgs Stad) 

 
Tre förskolor finns idag i utredningsområdet. 
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2.2 Tidigare utredningar 
Under det senaste decenniet har ett flertal omfattande utredningar berört 
evenemangsområdet och närliggande miljöer. Nedan tas några aspekter 
upp ur respektive utredning. 
 
Framtiden Arena, Underlag Förstudie, Del Trafikutredning,  
Koncept 2011.01.31, SWECO 
I denna utredning studeras flera alternativa placeringar av en stor 
ersättningsarena, främst i lägena för Burgårdsgymnasiet alternativt 
Valhallabadet. Tanken på ett ”Arenatorg” och en omdaning av 
Valhallagatan till en s k ”shared space” introduceras här. Intressanta är 
också de studerade alternativa lösningarna för trafiksystem och logistik för 
arenorna. I flera av dessa finns tankar på kopplingar till E6 med broar över 
Mölndalsån. Flera av förslagen innehåller också tunnlar under 
Burgårdsparken för att undvika konflikter i existerande trafiksystem. 
Ett av förslagen visas i avsnitt 3.6 för att visa kopplingar till i denna 
rapport framförda förslag. 
Kapacitetsstudier för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik är också 
intressanta underlag för fortsatt utredning av evenemangsområdet. 
Kostnadsbedömningar för offentliga investeringar vid exploatering av 
området har också gjorts. 
 
Framtidenarena som attraktiv mötesplats,  
En förstudie av stadsmiljö och stadsliv till vardag och fest 
2011.04.01, Spacescape 
Denna studie kompletterar Framtiden Arena Underlag Förstudie ovan och 
fokuserar på att fördjupa kunskaperna om de rumsliga förutsättningarna 
för stadsliv inom evenemangsområdet. Detta görs genom noggranna 
studier av befintlig gång- och cykeltrafik vid olika tidpunkter på dygnet 
samt bedömer potentialen för utveckling/förändring i relation till de 
framtagna alternativen i förstudien. Studien fördjupar också kunskapen om 
befolkningsunderlag, närhet till kollektivtrafik m m. 
 
Höga hus i Mölndalsåns dalgång (December 2015), SBK, Göteborg 
Med anledning av det tryck som finns att bygga högre och tätare i 
Mölndalsåns dalgång har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett 
planeringsunderlag. Mer om denna studie i avsnitt 2.6. 
 
 
 
 

Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet,  
Januari 2016, Göteborgs Stad 
Detta program berör i första hand Korsvägen och dess omgivning, men 
innehåller också information som är viktig för förståelsen av 
evenemangsområdets kopplingar till sin omgivning. Särskilt intressant är 
det att se tankar kring Korsvägens stations uppgångar och kopplingar till 
Skånegatan. Likaså finns principer för Örgrytevägens framtida omvandling 
till stadsgata illustrerade, förslag till omvandling kring Mölndalsån mellan 
Mässan och Focushuset samt förslag till högre bebyggelse och resecentrum 
kopplade till Örgrytemotet. 
 
Evenemangsområdet, strategier för arena- och stadsutveckling,  
Vintern 2017, Göteborgs Stad/Erik Giudice Architects 
Denna rapport tar tag i tidigare studier och fokuserar på två alternativa 
placeringar av ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen 
samt tre hallar i nuvarande Valhallanläggning. De två placeringar som 
jämförs är ett läge parallellt med och söder om Valhallagatan samt ett läge 
parallellt och väster om Mölndalsån, norr om Valhallagatan. För båda 
alternativen studeras ingående hur arenorna kan samverka med varandra 
och samutnyttja ytor maximalt. I båda alternativen studeras också 
möjligheterna till exploatering av de kringliggande tomterna. För nu 
pågående utredning om evenemangsområdet är det framförallt allmänna 
principer för integrering av arenorna samt det norra alternativet för 
arenaplacering som är intressant att ta del av. På följande sidor 
presenteras därför några utdrag med citat ur detta material. 
 
Slutrapport projekt ”Utvecklingsplan för evenemangsområdet” 
2017-11-30, Stadsledningskontoret, Göteborg 
Denna rapport sammanfattar studien av EGA ovan och redogör för de 
rekommendationer som följt på denna. Därmed är den också utgångspunkt 
för nu genomfört uppdrag. 
 
Svenska Mässa Parkering och angöring, Nuläge och 
framtidsscenarion 
Koncept 190522, SWECO 
Denna utredning är under arbete och ger en bra bild av 
parkeringssituationen runt evenemangsområdet, även på lite längre 
avstånd från arenorna. Rapporten innehåller också vissa analyser av 
parkeringskapacitet inför framtida utveckling av Svenska Mässan och 
evenemangsområdet.  
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”Att bygga ihop arenorna under samma tak innebär en möjlighet att skapa 
dubbelutnyttjande av ytor och verksamheter. Från traditionellt instängt till 
öppet och inbjudande. Att bygga flera flexibla arenor under ett tak och 
skapa tillgänglighet i alla ytor även under icke-evenemang, bidrar till att 
Göteborg blir en stark aktör i den framtida arena- och 
evenemangsmarknaden. Man skapar också en identitet i 
evenemangsområdet samt genererar en konkurrensfördel med övriga 
europeiska arenor om de stora och prestigefyllda evenemangen.  
Huserandet av två elitlag i olika sporter kombinerat med konserter, andra 
evenemang samt den flexibilitet som möjliggörs genom att bygga arenorna 
under samma tak gör evenemangsområdet nytt och speciellt. Den 
kombination av små och stora arenor som projektet föreslår byggs under 
ett och samma tak skapar konkurrensfördel.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy med arenorna placerade norr om Valhallagatan.  
(Ur: Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. EGA. 
Vintern 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslag med placering av arenorna norr om Valhallagatan. 
(Bild ur: Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. 
EGA. Vintern 2017).  
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Transparens från allmänna stråk in i arenarummen, 
inspirerar barn och ungdomar som passerar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koppling över arenorna med utsikt ner mot ån och öppna gemensamma 
ytor. 
 

  

Inspirationsbild, arenorna integrerade i sin omgivning, från fristående solitär till en integrerad och levande del av staden med 
genomtänkt arkitektur. (Bilder och figurer ur: Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. EGA. Vintern 2017). 
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2.3 Riksintresse för kulturmiljövård och byggnadsminnen 
I direkt anslutning till evenemangsområdet finns ett riksintresse. 
Gårda/Åvägen (O 2:4 på kartan nedan t h samt kartan på sid 21) utgör 
riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset utgör den södra delen av 
”Gårda fabriks- och arbetarsamhälle”. Det avgränsade området omfattar 
fyra helt eller delvis bevarade industrikvarter samt ett relativt intakt 
bostadskvarter med landshövdingehus från 1920-talet - alla belägna 
utefter Mölndalsån. Öster därom, i anslutning till riksintresset, kvarstår ett 
par ”halva” kvarter med bevarade landshövdingehus utefter Fabriksgatan. 
I motiveringarna för riksintresset lyfts bl a fram att den frodiga grönskan 
på den västra åbrinken bidrar till den ålderdomligt särpräglade stadsbilden. 
 
Gårda är idag främst ett område för privat och delvis offentlig förvaltning, 
men här finns fortfarande en stor andel bostäder.  
I Planeringsunderlag Södra Gårda (2002) påpekas särskilt vikten av att se 
södra Gårda i sin kontext och helhet, vilket är viktigt för att öka förståelsen 
för industrimiljöns framväxt och områdets identitet. Planering för 
stadsdelen fortgår ännu och ett nytt program håller för närvarande på att 
tas fram av Stadsbyggnadskontoret. På vidstående sida visas området där 
också byggnadsminnen inom Gårda och evenemangsområdet framgår. 
Inom evenemangsområdet är det främst Stora Katrinelunds landeri som 
kräver omfattande hänsyn. Värt att notera är också några byggnader är 
uppmärksammade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eftersom de 
representerar det moderna Göteborg nämligen Ullevi, Scandinavium, 
Valhallabdet och framförallt Norges hus. 
 
I nära anslutning till utredningsområdet finns ytterligare ett 
riksintresseområde för kulturmiljövård nämligen Göteborgs innerstad  
(O 2:1-5 på kartan t h). De delområden som ligger närmast är (som 
inkluderar delområdena Staden inom vallgraven och 
Stenstaden/Vasastaden. I motiveringarna helheten sägs: 
 
”Storstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges port mot väster" och 
det för sjöfart, handel och försvar strategiska läget vid mynningen av Göta 
älvs vattensystem. Rikets främsta sjöfartsstad samt residensstad, 
domkyrko- och universitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristokrati. 
Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och 
befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen. Den 
göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. 
(Skolstad, Universitetsmiljö, Stiftsstad)”. 

Man beskriver också uttrycket för de delar som ligger närmast 
utredningsområdet enligt nedan: 
”Utanför den gamla stadskärnan den trädkantade kanalen Fattighusån.” 
”Bostadsbebyggelse för olika samhällsskikt och som uttryck för olika 
stilepoker, och anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv. Övre 
Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i parkmiljö och 
stenstadskvarter med inslag av landshövdingehus.” 
 

 
Översiktskarta för riksintressen för kulturmiljön i Göteborg. 
Gränserna för Södra Gårda och delområdena inom Göteborgs innerstad 
syns här tydligt. (Ur: Miljöansökan för Västlänken)   
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Kulturmiljöskydd                                                                                                              Stora Katrinelunds landeri är byggnadsminne. 
(Ur: Gårda och evenemangsstråket, Kulturmiljörapport, Stina Ekberg 2016)   
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2.4 Begränsningar/normkrav för bostäder/kontor 
 
Vid en tät exploatering i en stadsmiljö är det extra viktigt att beakta de 
krav och rekommendationer som finns för den svenska byggmarknaden 
oftast formulerade i Boverkets Byggregler (BBR) och i Plan-och Bygglagen 
(PBL). Dessa är omfattande och berör många olika områden. I denna 
utredning uppmärksammas framförallt några aspekter som berör 
exploateringen av evenemangsområdet: Luftkvalitet, buller, 
ljusförhållanden, parkering och krav på förskolor/skolor. 
 
Luftkvalitet och buller 
Evenemangsområdet exponeras ej direkt mot väg E6 så området har 
bättre förutsättningar för bostäder med hänsyn till luftkvalitet och buller än 
t ex Gårda. Däremot gränsar området i norr mot den kraftigt trafikerade 
Ullevigatan som även fortsättningsvis kommer att vara en viktig infartsled 
till centrala Göteborg. Troligen är bostäder därför olämpligt i direkt 
anslutning mot Ullevigatan. Skånegatan har idag också relativt mycket 
trafik, men planeringen strävar mot en minskad trafik i detta stråk, varför 
förutsättningarna för bostäder bedöms vara mycket bättre längs med 
denna gata. 
 
Ljusförhållanden 
Ljus är en av bebyggelsens grundläggande kvaliteter, både för byggnader 
och utomhusmiljö och omfattar dagsljus, solljus och belysning. Regler om 
ljus finns i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:3 Ljus, som även innehåller 
ett avsnitt om utblick i rum där människor vistas mer än tillfälligt.  
Krav på ljus i byggnader är en teknisk egenskap enligt plan- och 
bygglagen, PBL 8 kap. 4§ punkt 3, som anger att ett byggnadsverk ska ha 
de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till 
hygien, hälsa och miljö. Dagsljus och belysning har också betydelse för att 
reglera vår dygnsrytm.  
I bostäder är dagsljus viktigt för flera olika grupper. Genom 
föräldraledighet är familjer med små barn hemma under långa perioder, 
även daghemsverksamhet i familjedaghem och med dagbarnvårdare 
bedrivs i bostaden. Allt fler arbetar tillfälligt eller periodvis på distans 
hemifrån, många vistas också hemma under olika ledigheter och semestrar 
liksom barn under skolloven. För äldre är idag kvarboende med hemtjänst i 
bostaden den helt dominerande boendeformen och för många äldre är 
möjligheten att komma ut begränsad.  
Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring av lokaler med arbetsplatser 
gäller allmänna krav på dagsljus enligt PBL och BBR avsnitt 6:3 Ljus. För 

arbetsmiljön finns krav på dagsljus och belysning enligt arbetsmiljölagen 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2.  
I BBR avsnitt 6:33 Utblick anges som allmänt råd att minst ett fönster i 
rum eller avskiljbara delar av rum, där människor vistas mer än tillfälligt, 
bör vara placerat så att utblick för att följa dygnets och årstidernas 
variationer är möjlig, samt att takfönster ej bör vara den enda 
dagsljuskällan i rum där människor vistas mer än tillfälligt i bostäder. 
 
Parkering 
Den övergripande parkeringsproblematiken för arenor, Mässan och handel 
behandlas under ett eget avsnitt, 2.7. För bostäder och arbetsplatser 
regleras krav på parkeringar enligt en parkeringsnorm som befästs i 
kommande detaljplaner. I denna utredning studeras boendevolymer på 
mellan 100 000 och 600 000 m2 BTA. I grova drag betyder detta 1 000 – 
6 000 bostäder som med t ex ett parkeringskrav på 0,3 genererar ett 
parkeringsbehov på mellan 300 och 1 800 parkeringsplatser (låga p-tal 
tillämpas i innerstaden och osäkerheten om p-behov är stor före ett 
byggande som ligger långt fram i tiden). Med ca 25 m2 per p-plats betyder 
detta ytbehov på mellan 7 500 och 45 000 m2. I denna studie har inga ytor 
medtagits för parkeringsändamål ovan mark utan studien förutsätter att 
parkeringar för bostäder och arbetsplatser kan anordnas under mark 
genom t ex utökningar av Burgårdens p-garage mot Scandinavium, 
omdaning av Filmstaden Bergakungen, utvidgning av Ullevigaraget m m. 
 
Krav på förskolor/skolor 
Planeringsnormer räknar med 0,5 barn (0–15 år) per lägenhet. Detta 
betyder att ca 1/3 av dessa är i förskoleåldern. Spannet på 1 000–6 000 
lägenheter enligt ovan ger 500 – 3 000 barn, varav ca 170 – 1 000 barn 
uppskattas vara i förskoleåldern. 
En förskola med 8 avdelningar à 18 barn innebär 144 barn och ett behov 
av en byggnad på ca 1 800 m2 (15 m2/barn) och en gård på ca 5 000 m2 
(35 m2/barn). Med en tvåvåningsbyggnad krävs en tomt på ca 6 000 m2. 
Behovet av förskolemark för evenemangsområdet kan alltså variera mellan 
2 - 12 förskolor à 6 000 m2 = 12 000 m2 till 72 000 m2.  
Till detta kommer behov av mark för skolor som dock kräver mindre 
utemiljö per barn (20 m2 /barn). Det är svårt att spekulera i hur många 
barnfamiljer som kommer att välja ett central stadsboende, men siffrorna 
ovan visar att mängden möjliga bostäder kan begränsas av bristen på 
mark för förskolor/skolor även om man i vissa fall kan integrera dessa vid 
bostadsgårdar och på takterrasser.
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2.5 Exploateringstal – typer och jämförelser 
 
I en volymstudie som denna är det viktigt att ha en god förståelse för vad 
olika exploateringsgrader innebär och hur dessa upplevs. Det är då också 
viktigt att förstå att man diskuterar rätt sorts exploateringstal. 
Man bör skilja på: 
 
Exploateringstal, BTA/ totalyta (Utredningsområdet är ca 35 ha) 
Exploateringstal, BTA/totalyta exkl parkmark+vatten (35-8= 27 ha) 
Exploateringstal, BTA/kvartersmark (27-7 (Mässan mm =23 ha) 
 
Vid studier av de olika delområdena är det i första hand det senare 
exploateringstalet som är av intresse och har beräknats i tabeller i kapitel 
4. Beräkningar ev exploateringsvolym vid e= 3 resp e=6 har då 
presenterats. 
 
För att förstå vad detta innebär ges nedan exempel på e-tal på 
kvartersnivå i några befintliga respektive planerade projekt: 
 

• Kvillebäcken, Göteborg med 4-16-våningshus, e-tal ca 3,5. 
• Öster om Heden, Göteborg med 7-11 våningshus, e-tal ca 3,5. 
• Region City, Göteborg, kontorshus 15-25 våningar, e-tal ca 7,5. 
• Partille Port, 9-våningshus under byggande, e-tal ca 3,7. 
• Krämaren, Örebro, köpcentrum med 17-våningshus, e-tal ca 6. 
• Friends Arena, Solna,5 st 22-våningshus, e-tal ca 6,8. 
• Liljeholmskajen, Stockholm, 4-26 våningshus, e-tal ca 5,1 
• Barcode-projektet, Oslo, 8-18-våningshus, e-tal drygt 4. 

 
När man bedömer exploateringsgraden är det också viktigt att titta på 
utnyttjandegraden (byggnadsarea/fastighetsarea enligt Boverkets 
definition). Exempel på en utnyttjandegrad på 2/3 (66%) är t ex 
bebyggelsen i gamla kvarter på Kungshöjd eller de relativt nybyggda 
kvarteren på Prippska tomten utmed Fattighusån. Som jämförelse kan 
nämnas att de nya kvarteren i Östra Kvillebäcken har en utnyttjandegrad 
på ca ½ (50%). Barcode-projektet i Oslo visar på en extremt hög 
utnyttjandegrad. Planbilderna här intill för de två sistnämnda projekten 
visar tydligt skillnaderna i utnyttjandegrad. 
 
På de följande sidorna visas några bilder på de ovan nämnda projekten. 

 
Planillustration, Kvillebäcken, Göteborg. (Göteborgs Stad) 

 
Principplan, Barcode-projektet, Oslo. (Illustration: Barcode.no) 
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Östra Kvillebäcken, Göteborg, 9 hektar, 4-16 vån, 1 600 lgh, 170 000 m2 

BTA, e-tal (totalyta) ca 1,8, e-tal (kvartersmark), ca 3,5. 

 
Öster om Heden, Göteborg, drygt 2 hektar, 7-11 vån, 700 lgh + p-hus,  
75 000 m2 BTA, e-tal (kvartersmark), ca 3,5.  
(Flygfoto båda bilderna ovan: Göteborgs Stad) 

 
Region City, Göteborg, ca 1,6 hektar, 8-30 vån, 120 000 m2 BTA kontor m 
inslag av bostäder, e-tal (kvartersmark), ca 7,5. 

 
Partille Port, ca 8 hektar, 8-10 vån, 700 lgh +30 000 m2 BTA handel + 
arenor + p-hus, e-tal (totalyta) ca 2, e-tal (kvartersmark), ca 3,7. 
(Illustration: Jernhusen överst respektive Partille kommun nederst) 



                                                                                    EGA Erik Giudice Architects                                             Evenemangsområdet, Göteborg – Volymstudie 2019-09-06 

25(110) 
 

 
Krämaren, Örebro, ca 0,6 hektar, 4-17 vån, 160 lgh +11 000 m2 BTA 
handel + p-hus, totalt ca 38 000 m2 BTA, e-tal (kvartersmark), ca 6. 

 
Friends Arena, Solna, drygt 1 hektar, 5 hus à 22 vån, ca 730 lgh,  
ca 73 000 m2 BTA, e-tal (kvartersmark), ca 6,8 
(Foto: Hitta.se överst) 
 

Barcode-projektet, Oslo, ca 3,5 hektar, 8-18vån, 145 000 m2 BTA kontor + 
bostäder, e-tal (kvartersmark), ca 4,1.  

Liljeholmskajen, Stockholm, ca 1,5 hektar, 4-26 vån, ca 800 lgh,  
Ca 80 000 m2 BTA, e-tal (kvartersmark), ca 5,1.  
(Foto: J. Eriksson, Wikipedia Commons överst)  
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2.6 Befintliga och planerade höga hus 
 
Evenemangsområdet ligger i Mölndalsåns dalgång och har idag en hel del 
högre byggnader i omgivningen. Detta är en viktig förutsättning att ta 
hänsyn till när den framtida exploateringsgraden i evenemangsområdet 
ska bedömas.  
 
Redan på 1990-talet byggdes det s k Canonhuset i Gårda, liksom det första 
av de tre tornen på Hotell Gothia vid Korsvägen. Därefter har flera högre 
hus tillkommit som t ex: 
 

• Skanskas kontorshus i Gårda 
• WSP:s kontorshus vid Skånegatan 

 
I nedanstående sektion i ett öst-västligt snitt genom Burgårdsparken syns 
ett flertal av husen som omnämns ovan. 
Ytterligare höga hus är under byggande och planering, t ex: 
 

• Gårda Vesta i Norra Gårda av Peab (100 m) 
• Technopolis norr om Ullevigatan (ca 100 m) 
• Citygate vid Ullevimotet av SKANSKA (ter hus varav det högsta 

140 m) 
• PlusOne, det fjärde tornet på Hotel Gothia (ca 120 m) 
• Högre byggnad söder om Örgrytemotet (ca 80 m) 

 
De flesta av dessa syns på den 3d-bild som tagits ur 
Stadsbyggnadskontorets visionsmodell där planerad bebyggelse visas. 
I denna bild syns också några volymer som representerar ett ungefärligt 
läge för dess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
WSP:s kontor utmed Skånegatans västra sida har 16 våningar och är ca 6o 
m högt. 
  

Elevation sedd norrut genom utredningsområdets centrala del som visar högre hus i omgivningen idag. Den röda linjen följer de högsta punkterna i snittet. 

T v syns ett hörn av Hotell Opalen, i mitten Filmstaden Bergakungen, därefter Burgårdsparkens vegetation och t h Mölndalsåns strandskog och Gårda.  
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Peabs 100 m höga Gårda Vesta är under uppförande i Norra Gårda.  
(Illustration: PEAB) 
 

 

 

 

 

 

 

Citygate, 140 m höghus vid Fabriksgatan i Gårda. 
(Illustration: Skanska) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Modell över dagens område med föreslagna höga hus vid Örgrytevägen och Gårda. 
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Arkitekttävling pågår om Svenska Mässans 4:e torn PlusOne (ljusblått t v).  
 

 
Technopolis studie för ett högre hus norr om Ullevigatan i Norra Gårda. 
(Illustration: Gårda Park, Krook&Tjäder, för NIAM) 
 

Med anledning av det tryck som finns att bygga högre och tätare i 
Mölndalsåns dalgång har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett 
planeringsunderlag:  
Höga hus i Mölndalsåns dalgång (December 2015) 
I denna står följande:  
”Syftet med studien är att utreda hur tillkommande höga byggnader är 
lämpliga längs Mölndalsåns dalgång i Göteborg och vilka stadskvaliteter 
som ska säkerställas. Studien ska fungera som underlagsmaterial 
i pågående och kommande planarbeten i området. Det kan med fördel 
fungera som ett levande arbetsmaterial som uppdateras efterhand som 
området utvecklas.” 

 
I denna studie finns vissa riktlinjer som sammanfattas i form av en karta 
och några principiella sektioner. Se vidstående sida. Kartan visar områden 
med olika lämplighet för höga hus enligt nedanstående förklaring: 
 
”Området delas in i fem bedömningsnivåer. Två är grå och ska tolkas som 
olika grader av att höga hus inte är lämpligt. Den mörkare innebär att 
höghus bedöms olämpligt och den ljusare att belysta aspekter inte ger stöd 
för höga hus. Tre är röda och ska tolkas som att belysta aspekter ger olika 
grader av stöd för höga hus. Den ljusaste innebär generellt att vissa 
aspekter talar för medan andra emot, den mellanljusa innebär att stöd 
bedöms finnas för höga hus och den mörka innebär att höga hus bedöms 
kunna bli ett klart positivt inslag i stadsbilden. Höjden av de nya 
byggnaderna måste särskilt studeras om de överskrider den totala höjden 
på bergen i omgivningen, ca + 70 meter (RH 2000).” 
 
I föreliggande utredning för evenemangsområdet är det svårt att 
tillmötesgå dessa riktlinjer om en hög exploatering ska uppnås i 
utredningsområdet, särskilt om goda kvaliteter i form av parkmiljöer etc 
ska kunna bevaras. I vidare arbete blir det viktigt att Höga hus-studien 
uppdateras efterhand som området utvecklas, vilket föreslås i studien. 
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Sektion väst-öst vid Ullevimotet 

  
Sektion nord-syd längs E6 
 
 

 

 
Karta som visar förslag till områden där höga hus förordas i Mölndalsåns 
dalgång (röda områden). Förklaring t h. (Ur Stadsbyggnadskontorets 
planeringsunderlag: Höga hus i Mölndalsåns dalgång, december 2015) 
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2.7 Logistik 
Idag finns behov av transporter till Mässan, Scandinavium inklusive 
Valhallabadet samt Ullevi. Till största delen sker transporter till dessa 
anläggningar helt separerade av varandra. 
 
Mässan 
Idag kommer ca 15 000 lastbilar om året till Mässans logistikhantering. De 
flesta passerar igenom avlastningshallen på ca 2 700 m2 på ett övre plan 
intill Scandinavium och fortsätter ner på Valhallagatan. Ca 75% av dessa 
kommer koncentrerat under 60 dagar på året. 
Ca 1 000 mindre lastbilar för renhållning angör miljöcentralen i södra delen 
av Mässan och kör ut på Örgrytevägen igen. 
 
Scandinavium 
Inlastning till Scandinavium sker från Valhallagatan. Då vändmöjlighet 
saknas vid intaget, förutsätts alla lastbilar att backa i prånget mellan 
Scandinavium och Valhallabadet, vilket inte är en optimal lösning. Viss 
samordning när det gäller renhållning sker genom en separat kulvert i 
källarplanet. 
 
Nya Ullevi 
Idag finns stora utrymmen för logistik kring Nya Ullevi. Vid stora 
arrangemang parkerar alla transportfordon med utrustning på Valhalla IP. 
 

 
Mässans logistik sköts via en avlastningshall på ca 2 700 m2. 
 

 

 
Område med blå färg visar ungefärlig omfattning av Mässans logistikföden. 
(Ur Slutrapport utvecklingsplan för evenemangsområdet) 

 
Vid stora arrangemang på Ullevi, som här vid Metallica 2019-07-09, 
parkerar alla transportfordon med utrustning på Valhalla IP.  
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2.8 Tillgänglighet – Kollektivtrafik/parkering 
 
Tillgängligheten till dagens arenor är relativt god med närhet till 
kollektivtrafik både på Skånegatan (två hållplatser vid Burgårdsskolan 
respektive Nya Ullevi), Korsvägen och Örgrytevägen (hållpats Liseberg). 
Dessutom ligger Lisebergsstationen endast ca 450 meter från 
Scandinavium. Gångavståndet till Scandinavium från Centralstationen är ca 
1 000 m och från Götaplatsen/Avenyn ca 800 meter.  
Vid stora arrangemang på Scandinavium använder ett stort antal chartrade 
bussar Valhallagatan som angöring för avlastning av besökande publik från 
Göteborgs omland. En angöringsficka med en liknande funktion finns också 
vid Ullevi på Skånegatans östra sida samt utmed Ullevigatans södra sida. 
 
Antalet parkeringsplatser inom utredningsområdet är nästan 1 300 
fördelade på nedanstående parkeringsanläggningar: 
Ullevigaraget  595  
Ullevi-Levgrensvägen    83  
Burgårdsskolan 145 (varav ca 115 under jord) 
Mässan 100 
Valhalla  305  
Övriga mindre p-ytor   54 

TOTALT 1 284 
 
Antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till utredningsområdet (max 
gångavstånd till Ullevi/Scandinavium ca 300 m) är nästan 1 900 fördelade 
på nedanstående parkeringsanläggningar: 
Skånegatan           83 
Johan på Gårdas gata P-hus    146  
Gårdaskolan      76  
Tomtegatans P-hus    402  
Fabriksgatan 38–42      94  
Focus P-hus  1072  

TOTALT 1 873 
 
Utöver dessa finns också uppskattningsvis uppemot 600 p-platser i 
Gårda som är kopplade till kontor och som utnyttjas i mindre grad under 
kvällstid.  
 
Inom en radie på ca 600-800 m till ovan nämnda arenor finns ytterligare 
ca 3 000 p-platser på t ex Heden, Södra Lisebergs parkering m fl platser.  

Tillgänglig kollektivtrafik kring dagens evenemangsområde.   
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Befintliga parkeringar kring dagens evenemangsområde. 

 
Nedfarten från öster till parkeringsgaraget under Burgårdsskolan. 
 

 
Parkeringsgaraget under Ullevi med 595 p-platser. Infart fr Ullevigatan t v.  



                                                                                    EGA Erik Giudice Architects                                             Evenemangsområdet, Göteborg – Volymstudie 2019-09-06 

33(110) 
 

3. Principer för områdesprogrammering 

Med programmering avser vi tankar om strategier för innehåll, funktion 
och disposition av evenemangsområdet. Nedan behandlar vi detta under 
rubriker som följer. Dessa tar sin utgångspunkt i det politiska yrkandet för 
uppdraget, daterat 2018-05-02, där ett antal mål är sammanfattade: 
 
Mål för arenorna: 

• Arenorna ska planeras i ett inkluderande hela staden-perspektiv 
med samtliga göteborgares bästa för ögonen. 

• Arenorna ska inte utformas eller programmeras utifrån någon 
särskild målgrupp. I stället ska ambitionen genomgående vara att 
främja bredd och mångfald samt att erbjuda något för alla. 

• Huvudlinjen ska vara att de båda arenorna, ersättarna för 
Scandinavium och Lisebergshallen, ska placeras norr om 
Valhallagatan. Storleksmässigt ska ersättaren för Scandinavium 
planeras för en publikkapacitet på ca 14 000 – 16 000 och 
ersättaren för Lisebergshallen för en kapacitet på ca 3 000 – 5 000. 
 

Mål för hela området: 
• Främja såväl bredd-, skol- och elitidrott som ett rikt kultur- och 

nöjesliv. 
• Stärka Göteborgs position som en ledande evenemangsstad. 
• Möjliggöra ett stort antal arbetstillfällen och därmed ökade 

skatteintäkter till välfärden. 
• Evenemangsstråket ska vara präglat av liv och rörelse samt ha ett 

stort utbud av upplevelser och aktiviteter. Området ska vara väl 
värt att besöka även när det inte arrangeras något särskilt 
evenemang. 

• Området ska vara attraktivt och tryggt alla tider på dygnet. 
 
3.1 Platsstrategi – mötesplats och destination 
Bygget av nya arenor är en mycket viktig satsning för att stärka Göteborg 
som ledande besöksdestination. Den planerade utvecklingen av och kring 
nya arenor i evenemangsområdet samt den parallella utvecklingen av 
stadsdelen Gårda är ett betydelsefullt byggprojekt för hela Göteborg som 
kommer att innebära investeringar i storleksordningen 15–20 miljarder 
SEK under en 25-årsperiod. 
 
Väl utformad och med en integrerad utvecklingsstrategi för projektet 
kommer satsningen att förstärka stadens platsidentitet, ekonomi samt  

 
 
Göteborgs position som ledande evenemangs‐ och mässtad i Norden. 
Sverige och Göteborg har redan idag en god position inom många ledande 
områden idag men konkurrensen är hård. Attraktionskraften för ledande 
städer i 20‐talets kunskapssamhälle avgörs av: 
 

• Livskvalitet 
• Dynamiska, spännande och levande stadsmiljöer som 

konkurrensfördel 
• Stadens koppling inom globala och viktiga ekonomiska och 

forsknings-nätverk. 
 

Satsningen på evenemangsområdet kan också bidra till att förstärka 
Göteborgs fördelar genom att förnya viktiga infrastrukturer samt 
introducera nya komponenter som utgör konkurrensfördelar vilket bidrar 
till att attrahera ledande företag och verksamheter, högutbildade invånare 
och viktiga aktörer från nya industrier. Därmed kan sägas att 
huvudmålsättningen med evenemangsområdet är att nå en god  
samhällsutveckling för HELA Göteborg. Det direkta målet med projektet är 
annars att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen samt Valhallabadet 
inklusive dess träningshallar. Genom att skapa en större exploaterings- 
volym i närområdet kring arenorna kan både totaleffekter och ekonomi för 
projektet förbättras. Projektet representerar också ett utmärkt tillfälle för 
Göteborg att skapa nya fördelar och förstärka sin position som attraktiv 
stad för evenemang, etablering av nya företag och kunskap, som lockar 
nya invånare samt förbättrar livskvaliteten för alla nuvarande invånare. 
Utvecklingen av evenemangsområdet bör därför användas som en 
katalysator för att utveckla Göteborg som helhet och dessutom knyta 
samman stadsväven i denna del av staden. En målinriktad 
utvecklingsstrategi föreslås därför enligt nedan: 
 
Att etablera Göteborg som ledande evenemangsstad i Norden 

• Nya ”state‐of‐the‐art-arenor” för större idrotts‐ och kulturella 
evenemang samt för att hålla flera evenemang samtidigt. 

• Ökad kapacitet och modernisering av Svenska Mässan som i sin tur 
kan bidra till att Göteborg kan attrahera flera mässor och viktiga 
konferenser 

• Ökad hotellkapacitet i närheten av Svenska Mässan och arenorna. 
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En ny upplevelsedestination i Göteborg 
• Trafikflöden och nya rörelsemönster i staden till följd av t ex 

Västlänken samt synergier med arenorna blir en attraktiv bas för 
en etablering av ett större upplevelsecentrum med inslag av handel 
i kvarteret. 

• Den kan innehålla en blandning av traditionell handel med ett 
större inslag av restauranger, kaféer och upplevelserelaterade 
koncept samt en direkt koppling till angöringsgata och entréplats 
till arenorna för att skapa ett levande gatuliv. 

 
Skapa ett av nordens bästa kunskapsnav 
Nu när utvecklingen går från industrisamhälle till kunskapssamhälle blir 
kapaciteten till innovation och medarbetarnas kreativitet företagens 
viktigaste konkurrensfördel. Sådana verksamheter trivs bäst i levande, 
spännande och attraktiva miljöer som finns i stadscentra. Genom att skapa 
en attraktiv stadsdel med levande gatuliv, god livskvalitet, god 
kommunikation och spännande aktiviteter, kan evenemangsområdet blir 
en av Nordens ledande etableringsmål för dessa verksamheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom utveckling av evenemangsområdet kan Göteborg: 

• Förbättra sin position som attraktivt läge för etablering av kontor 
för kunskapsintensiv verksamhet 

• Nå en större kritisk massa av kontorsytor för att bidra till 
projektets kostnader samt uppnå en självutvecklande position som 
ledande kunskapsdistrikt. 

 
En ny miljövänlig och social stadsdel 
Genom försiktig placering och hållbar, miljövänlig planering av 
bostadskvarter, parker samt attraktiva stråk och mötesplatser kan en helt 
ny och unik stadsdel växa fram i Gårda. 
 
3.2 Stråk, noder och mötesplatser 
Om evenemangsområdet skall stärka sin identitet utifrån existerande 
platsförutsättningar och bidra till att göra Göteborg attraktivt och unikt i 
världen är denna punkt viktig. I Norra Europa är området attraktivt för 
dess stora evenemangsbaserade innehåll. Internationellt är evenemangs-  
  

Evenemangsområdets unika placering i förhållande till Göteborgs stadskärna och järnvägsstationer färdiga 2026. 
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områdets koppling mot Göteborgs autentiska stadskärna unikt. Världens 
absolut mest besökta turistattraktioner är europeiska historiska, 
fotgängarvänliga stadskärnor. Göteborg är i stort sett ensam om sättet 
som evenemangsfunktionerna är integrerade i en sådan stadskärna. 
Fotgängarvänliga, befolkade och tillgängliga stråk, noder, offentliga rum 
och mötesplatser kopplar mot stadsutvecklingsperspektivet och är 
sedvanliga grundstenar för en sammanhållen och fungerande 
stadsplanering som integrerar staden, stärker kärnan och skapar områden 
präglat av liv och rörelse alla tider på dygnet. De är konventionella verktyg 
i samtida evenemangsområden och är därför viktiga för att stärka 
Göteborgs position som ledande evenemangstad och kan också bidra till 
att platsspecifikt stärka Göteborgs världsunika koppling mellan europeisk 
historisk stadskärna och evenemangsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principiella stråk, noder och mötesplatser. 

Här finns utmaningar för evenemangsområdet då de stora volymerna och 
modeller för internationella evenemangsområden vanligtvis inte behöver ta 
detta i beaktan, då de är externt lokaliserade och har helt andra 
förutsättningar för logistik och tillgänglighet.  
Vi har därför identifierat 9 essentiella principer för att stärka dessa 
samband i den framtida planering av strukturplan för området.  
 
Rutnätet 
Centrala stadens gator (Smålandsgatan, Bohusgatan, Engelbrektsgatan, 
Berzeliigatan, Tegnérsgatan och Korsvägen) behöver få genare och 
attraktivare fotgängarkopplingar mot rutnätet i Gårda (Drakegatan, 
Vädursgatan, Blekeallén, Tomtegatan, Tritongatan, Gudmundsgatan, 
Underåsgatan) Konsekvensen är att fler kan röra sig i området. 
 
Burgårdsparken 
Burgårdsparken ligger centralt i området och är mycket värdefull för att 
kunna knyta ihop hela evenemangsområdet och bli en värdehöjande 
stadskvalitet för omgivande ny bostadsbebyggelse och centrala 
destinationer som Valhallabadet. Därför är det viktigt att skapa en 
aktiverad och högkvalitativ stadsdelspark och en ny front mot ån, där 
planer och friidrottsbana ligger idag. Nord-sydliga gångkopplingar genom 
parken är av vikt liksom en ny tydligare entré i slutet av Engelbrektsgatan 
som leder fotgängaren in i parken och vidare över en ny bro över ån till 
Gårda. Smålandsgatans relation och koppling in i parken är också av vikt 
eftersom detta är ett naturligare fotgängarstråk från centrum, 
Centralstationen och Trädgårdsföreningen än Ullevigatan. Konsekvensen är 
att områdets värde ökar då fler får utsikt över parkmark samt att en 
tydligare park skapar något att enas kring. 
 
Broar 
För att skapa kopplingarna i rutnätet och parken ovan och skapa bättre 
utrymningsvägar från arenorna föreslås följande nya broar över 
Mölndalsån: 

• Gångbro/Bilbro vid Blekeallén 
• Gångbro till Focushuset 
• Gångbro från Focushusets P till Mässan 

 
Evenemangsstråket / Områdets vardagsrum 
För arenorna är Valhallagatan essentiell. För ett levande område med en 
attraktiv identitet bör gatan fungera som ett fotgängarvänligt 
”vardagsrum” och en aktiv central offentlig mötesplats för såväl   
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evenemang som vardagligt flöde och stadsliv. Gatan ges större kapacitet 
för detta genom att omformas till ”Shared space” och skapa bättre  
kopplingar till omgivning. Götaplatsen binds genom Berzeliigatan ihop med 
Valhallagatan där ett nytt eventtorg kan skapas – 
”evenemangstorget”. Torget blir därmed omslutet av de viktigaste och 
mest aktiva funktionerna i det nya evenemangsområdet och får funktion 
som ny aktiv urban eventnod. För att maximera fotgängarflödet över 
torget bör det mot sydväst kopplas ihop med direkta och gena gångstråk 
mot Korsvägen, uppgångar från Västlänken och mot sydöst till 
Lisebergsstation samt cykelkopplingar mot Örgryte. Nordsydliga kopplingar 
mot parken och åstråket är också av vikt. Konsekvensen är att handel, 
stadsliv och ett mer aktivt evenemangsområde skapas. Vid utformning av 
ett nytt evenemangstorg vid Valhallagatan bör man beakta: 

• Utformat för storskaliga utomhusevenemang (festivaler, konsert, 
mm.) 

• Stor esplanad framför arenorna – som kan hantera stora mängder 
människor i en trevlig miljö. 

• Tätt gatuliv med ett stort antal restauranger, kaféer och andra 
verksamheter som skapar en aktiv stadsmiljö även på icke‐
evenemangsdagar. 

• Möjligheten att ta upp höjdskillnader mot arenorna för att dels 
skapa förutsättningar för en god inre logistik men också för att 
erhålla sydvända trappor/avsatser mot platsen. 

 
Skånegatan 
Skånegatan omformas till en stadsboulevard med fler övergångar från 
centrum mot evenemangsområdet. Nya funktioner utmed gatan skapar 
bättre synergi mellan bottenvåningar och gatan. Underanvända körfält tas 
bort och ger bättre förutsättningar för fotgängare, grönska och stadsliv. 
Konsekvensen är att fler människor från centrum kan ta sig över till 
evenemangsområdet samt att stadsliv i området kan skapa synergi med 
funktioner på andra sidan Skånegatan. 
 
Åstråket  
Ett grönare gång och cykelstråk skapas utmed ån med utrymme för 
aktiviteter och synergi med den nya parken samt öppna, aktiva, levande 
fasader. Arkitektur mot åstråket ges ett mer dämpat uttryck och skala än i 
andra delar av området för att knyta an till riktlinjerna i utvecklingsarbetet 
i Gårda. Konsekvensen är att åstråket bidrar till attraktionen i området. Ett 
undantag mot denna karaktär bör prövas i den södra delen av området, på 
avsnittet mellan nuvarande Focushuset och Mässan. Se nedan.  

 
Viktiga stråk och noder att beakta vid exploatering av 
evenemangsområdet.  
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Utveckling kring Svenska mässan 
Evenemangsstödjande utveckling kring Svenska mässan behöver ur 
stadsplaneringsperspektiv ge utrymme för gena stråk från eventtorget på 
Valhallagatan mot Focushustomten samt mot Korsvägen. För att inte göra 
Valhallagatan och nya arenor till en obefolkad baksida bakom Svenska 
mässan och för att tydliggöra områdets unika identitet som en kontinuitet 
av stadskärnan behövs denna utvecklingen ses som flera uppbrutna 
kvarter och volymer i relation till gångflöden från omgivningen. Hur 
utvecklingen här gynnar fotgängarflöden längre bort så som Gårda, 
centrum, kollektivtrafik och andra delar av staden måste vara tydligt. 
Innehållet i bottenplan skall vara utåtriktad för att stärka kringliggande 
offentliga rum som ryggraden i stadslivet kring Evenemangs torget. 
Konsekvensen är att områdets offentliga rum blir mer resilient mot brott, 
vandalism och ges bättre förutsättningar för stadsliv och vardagsliv. 
Här kan mer stadsmässiga lösningar, prövas för att skapa mer stadsliv 
genom t ex sittvänliga trappor och västvända serveringar mot vattnet. 
 

 

 
Miljön kring ån i Århus centrum i Danmark, kan utgöra förebild för miljön 
mellan Svenska Mässan och Focushuset. (Foto: Istock). 

 
Örgrytevägen 
Bättre platsidentitet för Örgrytevägen genom uppgradering till en 
stadsboulevard 

• Skapa en riktig stadsboulevard med breda trottoarer, rejäl 
plantering och gatukonst. 

• Skapa en prestigefull entré till Göteborg, Liseberg och Svenska 
Mässan. 

• Sömlös koppling till det nya resecentrumet vid Korsvägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till utveckling av mötesplatser i evenemangsområdet.  
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3.3 Disposition av området  
Disposition innebär avvägningar av funktioners placeringar i förhållande till 
platsförutsättningarna inom evenemangsområdet. 
Platsförutsättningarna dikterar i viss utsträckning var bostäder och kontor 
är lämpligast att placera. Bullerstörningar från exempelvis motorväg eller 
stora utomhus evenemang skapar svårigheter i förhållande till riktlinjer och 
regelverk kring buller. Detta skapar merkostnader eller omöjliggör 
lokalisering av framförallt bostäder på vissa platser. Bostäder är känsligare 
för placering i förhållande till ljusförhållanden. Det gör det omöjligt att 
bygga bostäder i områden där omgivande hus är för höga, innegården är 
för liten eller exploateringen har maximerats genom att göra 
byggnadskropparna så breda och tjocka att ljuset inte når in i byggnaden. 
Noder för kollektivtrafik, närhet till infrastruktur eller viktiga funktioner i 
staden kan gynna placering av kontor. Bostäder prioriterar i högre 
utsträckning platser med vacker utsikt (Exempelvis parkmark, vattenutsikt 
eller utsikt från hög höjd). 
Handel och besöksintensiva funktioner gynnas av placeringar med hög 
densitet, attraktivitet, offentliga rum med gott mikroklimat och mycket 
stora fotgängarflöden. Gena fotgängarkopplingar med få brutna siktlinjer 
till kollektivtrafiknoder, centrala stråk eller parkeringsmöjligheter kan 
stärka en handelslokalisering – en ”handelsplats”. Lokalisering i gatuplan 
är mer tillgängligt och attraktivt.  
 
Lokaliseringar som upplevs som baksidor missgynnar alla typer av 
funktioner, skapar otrygghet och dålig attraktivitet. 
I de tre volymstudierna som beskrivs i kapitel 4 har funktioner placerats 
enligt följande principer: 
 

• Bostäder: Högre andel bostäder utmed Skånegatan samt bostäder 
med utsikt över park eller vattenytor. Bostäder undviks utmed de 
mest bullerutsatta områden. 

• Kontor: Nära kollektivtrafiknoder, infrastruktur och existerande 
kontorsnoder. 

• Arenadisposition: Utveckling av tidigare beslut 
• Handel- och centrumfunktioner: I Berzeliigatans förlängning 

utmed Valhallagatan skapas en intressant relation till Götaplatsen 
och synergi med evenemangsfunktionerna. Gena 
fotgängarkopplingar till Valhallagatan från Korsvägen, Västlänken, 
Lisebergs station och cykelflöden från Örgryte tror vi är viktigt för 
att stärka Valhallagatans flöde av människor och lägets 
attraktivitet. 

Skapa en ny urban stadsdel i centrala Göteborg 
Programmering och disposition kan sammanfattas i ett antal punkter nedan 
samt i illustration på nästkommande sida: 
 

• Programmeringen kring arenorna och andra funktioner som t.ex. 
handel, upplevelser, hotell, kontor och bostäder bör utnyttja det 
centrala läget och planeras först och främst för att skapa en ny 
spännande och betydelsefull destination i stadens centrum för alla 
göteborgare samt besökare till staden. 

• Därför föreslår vi att arbetet med stadsmiljön prioriteras i det 
fortsatta arbetet för att skapa ett urbant torg som kan fungera som 
hjärtat i evenemangsområdet och som kopplar ihop arenorna, 
handeln, gatulivet och som gör hela området till en levande 
stadsdel att arbeta, leva och trivas i. 

• Hela stadsdelen bör integreras med resten av Göteborgs centrum 
genom en vidareutveckling av några viktiga knutpunkter, 
huvudsakligen längs Skånegatan som t.ex vid Korsvägen, 
Berzeligatan/Valhallavägen, Engelbrektsgatan och Ullevigatan, 
samt med en uppgradering av Örgrytevägen till en stadsboulevard 
som kopplar ihop evenemangsområdet mot S:t Sigfridsplan och 
Örgryte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fler broar över Mölndalsån förbättrar tillgängligheten till evenemangs-
området. (Bild ur: Evenemangsområdet: Strategier för arena och 
stadsutveckling. EGA. Vintern 2017).  
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Grov dispositionsplan för evenemangsområdet. 

 
Nya Ullevi Stadskvarter 
Hela Ullevis stadiumområde kan på sikt omvandlas till en komplett 
stadsdel, huvudsakligen för boende men även med kontor, hotell och 
gatuhandel längs Ullevigatan och Skånegatan. En central del ovan dagens 
p-garage kan bestå av en grön park som kopplar söderut mot Stora 
Katrinelunds landeri och Burgårdsparken. 
 
Stor stadspark 
Det befintliga gröna området omvandlas till en stor 
park som också blir en central del av hela området 
Viktigt med tydlig entré från väster och centrala staden. 
 
Skoltomterna längs Skånegatan 
Katrinelunsskolan och Burgårdsskolan kan antingen byggas på med ett par 
våningar alternativt att de på sikt flyttas. Tomterna kan då exploateras 
med en tät och hög bostadsbebyggelse som bidrar till att länka samman 
staden. 
 
Evenemangstorget 
Ett integrerat komplex för det nya Scandinavium (13 000–16 000 
sittplatser), nya Lisebergshallen (3 500 sittplatser), 3 andra mindre 
träningshallar samt ett nytt centralbad. Ett viktigt nytt urbant och 
utomhusevenemangstorg på Valhallagatan. Stort upplevelsecentrum med 
inslag av handel med upp till 80 000 kvm. Traditionella affärsankare mot 
Mässan kompletteras med upplevelseverksamheter och F&B (Food and 
Beverage), stadsmässig utformning längs gatan och kring arenorna. 
Projektet kompletteras med bostadshus, kontorshus och hotell (blå ruta) 
på den övre delen. 
 
Focushuset 
Focushuset skulle kunna ersättas med högre 
kontorshus fast bibehålla funktionen med 
parkeringshus i källaren och/eller på plan 3–6  
 
 
Svenska Mässan 
Den befintlig Svenska Mässan planeras att utvidgas norrut i tre plan och 
måste därför integreras väl i upplevelsecentrat. 
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Figur som illustrerar hur arenorna (lila) blir huvudankare i området. Ett evenemangstorg i mötet med ett starkt upplevelsecentrum med inslag av 
handel (brunt) och Svenska Mässan (blått) gör att evenemangsområdet blir ett starkt komplement till Göteborgs centrum. Bostäder (gult), 
kontorshus (ljusblått), hotell(rosa) och erforderliga samhällsfunktioner bidrar ytterligare till att länka samman staden österut.  
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3.4 Arenorna 
De arenor som ska placeras inom evenemangsområdet har beskrivits väl i 
rapporten Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. 
EGA. Vintern 2017 och ska enligt denna ha följande innehåll: 
 
Nya Scandinavium 
• Ersättningen för Scandinavium med en publikkapacitet på ca 14 000  
– 16 000 sittande vid idrottsevenemang 
• 120 evenemang per år 
• Flexibel anläggning med korta omställningstider 
• Skalbart arenarum möjligt att anpassa utefter evenemang  
• Ytbehov 130x160 m = 20 800 m2 vid solitär placering 
• Ytbehov 100x130 m = 13 000 m2 vid integrerad placering 
 
Nya Lisebergshallen 
• Ersättning för Lisebergshallen med en publikkapacitet på ca 
3000 – 3 500 sittande vid idrottsevenemang 
• 100 – 120 evenemang per år 
• Flexibel anläggning med korta omställningstider 
• Skalbart arenarummet möjligt att anpassa utefter evenemang 
• Komplement till nya Scandinavium vid större evenemang  
• Ytbehov 75x100 m = 7 500 m2 vid solitär placering 
• Ytbehov 50x80 m = 4 000 m2 vid integrerad placering 
 
Nya Valhalla A- B- och C-hall 
• Ersättning för befintliga Valhalla A- B- och C-hall 
• A-hall med 800 – 1000 sittande, 
• B-hall och C-hall ungefär 100 sittande 
• Främst fokus på breddidrott men även elitidrott 
• Komplement till nya Scandinavium och Lisebergshallen vid större 
evenemang 
• Ytbehov 50x70 m = 3 500 m2 vid solitär placering 
• Ytbehov 40x60 m = 2 400 m2 vid integrerad placering 
 
Nytt centralbad  
• Ersättning för Valhallabadet 
• 2 x 50 m-bassäng 
• 10 m hopptorn 
• Tvagningsbad, bastu m m  
• Ytbehov ca 9 000 m2 BYA.  

 

 
Volym ca 100x130x26 m 

 
Volym ca 50x80x15 m 

 
       Volym ca 50x70x19-20 m (2 plan) 

 Volym ca 80x110x15 m   
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Samlokalisering ger synergieffekter 
Genom att bygga arenorna tätt ihop kan flera funktioner och verksamheter 
samordnas ömsesidigt. Flexibla ytor mellan arenarummen skapar 
möjligheter för ett varierat innehåll som kan förändras över tid.  
Gårdagens arenor byggdes, i de flesta fall, som solitära byggnader 
inneslutna i eget skal där ytorna endast ”lever upp” och används på själva 
evenemangsdagen.  
Dagens arenor integreras allt oftare i en kommersiell kontext för att 
därmed skapa liv och flöden runt arenan. Att skapa större flöden runt 
arenorna även när det inte är evenemang blir allt viktigare för att förbättra 
arenans driftsekonomi men också för att skapa liv och rörelse fler timmar 
på dygnet.  
Framtidens arenor vill skapa ett utnyttjande av ytorna runt själva 
arenarummet, de restauranger, foajéytor m.m som i konventionella arenor 
är stängda när det inte är evenemang ska kunna nyttjas även under icke-
evenemangsdagar. Dessa ytor ska vara attraktiva att besöka även när det 
inte pågår evenemang och kunna skapa intressanta besökspunkter och 
därmed en än mer konkurrenskraftig och ekonomiskt hållbar produkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I brytpunkten mellan inre arenaliv och yttre stadsliv finns möjligheter att 
skapa nya attraktiva mötesplatser. (Bild samt figurer t h ur rapporten 
Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. EGA. 
Vintern 2017) 

 

 
Samutnyttjande mellanutrymmen betyder: 
-Kommersiella möjligheter 
-Dynamiska och välkomnande utrymmen 
 
 
 

 
Arenanärhet betyder: 
-Sammankopplade arenarum 
-Möjlighet att ta emot större evenemang 
-Flexibla ytor med varierande funktioner 
 
 

 
Yteffektiva fotavtryck betyder: 
-Mer grönytor 
-Mer mark, med möjlighet att bebygga 
-Kompakt arkitektur som sparar energi och fasadmaterial 
-Ikonisk byggnad integrerad med sin omgivning 
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Principiell skiss i plan och sektion för samlokalisering av arenor ”Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling”, 
EGA. Vintern 2017. Exemplet illustrerar en tidigare alternativ lokalisering söder om Valhallagatan. 
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Delade allmänna ytor mellan arenorna oavsett positionering skapar attraktion och ett levande publikt rum öppet för alla. 
(Bild ur Evenemangsområdet: Strategier för arena och stadsutveckling. EGA. Vintern 2017) 
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3.5 Upplevelsecentrum med inslag av handel 
Det är viktigt att inte se nya arenor och ett tänkt upplevelsecentrum med 
inslag av handel som enskilda företeelser. Synergier mellan de olika 
funktionerna utgör nyckeln till framgång. Arenorna är viktiga destinationer 
och platser för evenemang som drar tusental besökare till platsen. Stora 
arenor som nya Scandinavium och även Lisebergshallen kommer att ha en 
målsättning att få så många evenemang som möjligt – uppåt 200‐250 
st/år. Dessa evenemang ger upphov till aktiviteter och spendering före, 
under och efter själva evenemanget. Handel och F&B (restauranger, 
upplevelser, mm.) kan dra nytta av dessa flöden före, under och efter 
tillställningar, dessa bidrar även till en levande stadsdel när det inte är en 
evenemangsdag. Den föreslagna mötesplatsen ”Evenemangstorget”, 
stråket fram till detta och en högkvalitativ park blir aktiva beståndsdelar av 
hela Göteborgs levande stadsmiljö. Svenska Mässan är en stark magnet 
med sina hundratals evenemang per år som kommer att tillföra både 
potentiell kundtillströmning till upplevelsecentrat samt skapa 
attraktionskraft genom den nära kopplingen till nya hotell, handel och 
evenemangstaden som helhet. Det är därför av vikt att planera noga för 
att erhålla en framgångsrik verksamhet vid arenorna och upplevelsecentrat 
med optimal effekt.  
Upplevelseindustri, turismnäring, handel och hur vi vill leva förändras nu i 
snabb takt. Arenor brukar vara självständiga besöksmål men det finns 
stort behov av att planera dessa som integrerade delar i större kontext 
med andra funktioner som handel, restauranger, andra kulturella 
besöksmål, mm.  Det är också viktigt att få en basverksamhet att fungera 
när det inte är evenemang. Detta kan ske genom att integrera arenorna 
med upplevelsecentrat och med ett starkt gatuliv som skapas vid 
evenemangstorget samt längs Valhallagatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delarna i evenemangsområdet måste fungera väl i symbios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principiell illustration av upplevelsecentrats relation till omgivningen sett från 
norr till söder.  
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Infrastruktur/makroflöden 
Med sin perifera lokalisering i förhållande till Nordstan/Fredsgatan/Avenyn 
är det viktigt att också se på vart flöden skulle kunna komma från alla 365 
dagar om året – och i framtiden förstärka de tentakler till / från 
evenemangsområdet som är en förutsättning för en lyckad utveckling av 
den kommersiella handeln i området. 
Stora evenemang har ”peak” flöde av 15 000 personer under ett par 
timmar (speciellt vid utrymning) och utgör en bra bas för F&B, mm.  
Man måste definiera handelns roll på marknaden – ett komplement – inte 
konkurrent till den existerande cityhandeln. Med större inslag av 
upplevelse än dagens cityhandel finns det en ledig roll på marknaden. Ett 
upplevelsecentrum med stort inslag av Mat, Food & Beverage  
(F&B),Entertainment (Bio etc.) och en mycket mindre andel traditionell 
handel (tex Mode),än det t ex. Nordstan erbjuder. Samtidigt måste 
handeln ha en tillräcklig storlek som gör den till en destination, då den blir 
”Ändstation i Göteborgs City”, med ettor i varje segment för att var bäst i 
alla hänseenden. Om man också tar Focushuset med i den övergripande 
planeringen och flyttar Ica Focus och Systembolaget till det nya 
upplevelsecentrat förstärker man ytterligare den nya destinationen och 
frigör Focushuset för utveckling och ett större P-Hus som är en 
förutsättning för både upplevelsecentrat, Mässan, Liseberg och 
evenemangsområdet. 
 
Microflöden 
Flöden från Korsvägen utefter Skånegatan, från Berzeliigatan och 
Engelbrektsgatan via Skånegatan till Valhallagatan ger dessa 2 gator ett 
kommersiellt A-läge. Mot Mölndalsån är det idag ett begränsat flöde som 
gör att attraktiveten sjunker till ett C-läge. Längs Mölndalsån finns det inte 
ett naturligt flöde, bortsett från cyklister, vilket ger mycket begränsade 
möjligheter för handelsverksamheter. Med en omlokaliserad ICA-butik, ett 
starkt flöde till P-anläggning i Focushuset och en mer omsorgsfullt 
utformad stadsmiljö kan dock läget förbättras.  
Det finns liten eller ingen synergieffekt mellan ett upplevelsecentrum med 
inslag av handel och Mässan – varför dessa två enheter kan läggas rygg 
mot rygg. Därmed skapas ”djupa ytor” i kvarteret som bäst nås genom att 
skapa ett upplevelsecentrum med invändiga gångstråk. En kvartersstruktur 
med öppna gator bedöms fungera sämre ur ett handelsperspektiv då de 
ytor som ligger längst ifrån Skånegatan och Valhallagatan och mot 
Mölndalsån inte har ett naturligt och stort nog flöde av kunder för att 
överleva dagens hårda konkurrens. Dock är viktigt att inte skapa ett helt 
”instängt” upplevelsecentrum utan det bör vara så öppet och inbjudande  

 
som möjligt på framsidan (Valhallagatan), kanske mindre block med små 
passager mm...som också funkar bra med F&B koncept. Upplevelsecentrat 
och Mässan bör t ex knytas samman genom en passage direkt från 
uppgången från Västlänken till ”evenemangstorget”. Detsamma gäller i 
sydöstlig riktning över Mölndalsån mot parkeringsanläggning och Sankt 
Sigfrids plan/Örgryte. 
 
Disposition 
Ett upplevelsecentrum med inslag av handel i 2-3 plan (eventuellt 
inkluderat ett nedre försäljningsplan under gatunivån) på 70-90.000 kvm 
skulle kunna bli en riktig bra destination i Göteborgs evenemangsområde. 
Med rätt blandning av externa verksamheter skapas en urban puls i 
området – båda på gatorna och inne i upplevelsecentrat. Den föreslagna 
stora platsen, ”plazan” eller ”evenemangstorget” framför den nya Arean 
och upplevelsecentrat skulle kunna utgöra ”end station” i området och 
skapa möjligheter för bra aktiviteter och business för företagen som skall 
ha sitt levebröd här 365 dagar om året.  
Ett exempel på en sådan plats är platsen mellan Friends Arena och Mall of 
Scandinavia i Solna, ett annat är platsen framför Münchens flygplats. Den 
senare har ett skyddande tak, vilket också diskuterats i tidigare studier för 
evenemangsområdet. Se illustration på sid 49. 
 
Synergierna mellan Arenorna, Mässan och ett upplevelsecentrum 
Det finns goda förutsättningar för att skapa ett större upplevelsecentrum 
med inslag av handel mellan det nya Scandinavium och Svenska Mässan: 

• Uppgraderad tillgång och mobilitet till området genom den nya 
stationen i Korsvägen. 

• Arenornas ca 300 evenemang per år som tillsammans med 
centralbad och sporthallar drar ca 3 000 000 besökare per år. 

• Svenska Mässan drar uppemot 2 miljoner besökare per år. 
• Biografverksamhet kan kombineras med mässverksamheten 

 
Handelskoncept 

• Några traditionella ”ankare” (livsmedel, urbana format för 
sportvaruhus, järnhandel/Clas Ohlsson mm. 

• Fokus på “lifestyle” handel, heminredning, restauranger, kaféer, 
deli och upplevelser (biografer, klubbar, barer, klättringcenter, 
gym, yoga, teater mm.) 

• Enkla kopplingar och öppningar mot gatan och torget 
• Koppling till arenorna via andra våning och takterrasser mm. 
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Cirkulation: 

• Inomhus koppling till Svenska Mässan och Korsvägen 
• Koppling till arenorna via 2:a våning och möjligtvis via källarvåning 
• Intern “loop” på 2 vån för “core retail” och öppningar mot gatan 

och takterrasser för handel som finns i framdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

Två olika principiella planer för ett upplevelsecentrum med inslag av handel kopplat till arenorna med ett evenemangstorg i centrum. 
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 Principiell disposition för 80 000 m2 upplevelsecentrum med inslag av handel. 

Upplevelse & handel 
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Innehållsmässigt föreslås F&B längs Skånegatan och Valhallagatan och 
övriga verksamheter/handel/upplevelse/service inne i kärnan, med en del 
genomgående lokaler (entré inne/ute) där det är praktiskt genomförbart 
för verksamheten. Platsen utgör också utrymnings plats för Arean.  
Runt hörnet norrut längs Mölndalsån ligger handelsverksamheter 10 meter 
fel, och har mindre chanser för överlevnad. Om man vill skapa ”lokaler” i 
dessa områden måste man ha en helt annan typ av verksamheter – kontor 
för idrottsklubbar, supportklubbar etc – uppsökande företeelser som inte 
kräver ett bra flöde för att överleva.  
Desto längre norrut på Skånegatan man rör sig, så minskar det 
kommersiella flödet/attraktionskraften idag och då gäller samma 
förutsättningar och verksamheter som beskrivit ovan. Genom en kraftfull 
exploatering enligt alternativ Medium och Large som visas i kapitel 4, kan 
dock mindre handel och närservice behövas. 
 
Sammanfattning av förslag 
Ett stort upplevelsecentrum med inslag av handel med en kvartersstruktur 
på taket för hotell, kontor och bostäder. Se nedan och vidstående 
principsektion: 
 
▪ 80 000 kvm upplevelsecentrum med inslag av handel 
▪ Skapa en destination/”End station”, mycket F&B, Entertainment, 

bio etc. 
▪ Mindre inslag av handel/traditionella butiker. 
▪ Flytta Ica Focus och Systembolaget och utveckla Focushuset. 
• Kontor / service / uppsökande verksamheter läggs längs 

Mölndalsån och norra delen av Skånegatan. 
 
Generellt: Koncentrera Aktiviteterna / Kommersen i ställe för att sprida 
den ut på många små hörn i en kvarters struktur. Skapa en tydlig 
masterplan för alla typer av verksamheter, och vart man vill lokalisera 
dessa över tid. 
 
 

 
 

 
Exempel: Det överbyggda torget vid Münchens flygplats används b l a för 
julmarknad.  
(Foto: Flughafen München överst resp Instagram I.ebensvert nederst) 
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Principiell masterplan och exempel på liknande arenor/handelsplatser i världen. Överst: Prado Center, Marseille (Foto: Klepierre.com), 
Mitten: Sanlitun Village, Beijing (Foto: Justgola.com), Nederst: Montreal Jazz Festival (Foto: Montreal Jazz Festival) 
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Valhallagatan föreslås bli en “shared space” som kan stängas av vid större 
evenemang som gatufestivaler eller tillställningar vid arenorna. 
 
 
 
Evenemangstorget, takterrasser och gatulivet  
Evenemangstorget framför arenorna ska blir en av Göteborgs mest besökta 
platser. Med butiker, kaféer, restauranger och terrasser på trottoarer längs 
Valhallagatan, hela upplevelsecentrat ska se ut som ett stadskvarter med 
ingångar mellan “byggnader” och andra våning ska länkas till arenorna och 
erbjuda takterrasser och andra aktiviteter. 
 
Hotell, kontor, boenden kommer att komplettera exploateringsplan och 
bidra till en tätt och välbesök stadsdel. 
 
 
T v överst: Exempel från evenemangstorg i Montreal (Foto: Ville de 

Montréal) 

T v nederst: Sanlitun Village, Beijing (Foto: Justgola.com).  
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Principsektion för föreslagna samband Arena/evenemangstorg/upplevelsecenter/Mässan 
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Diagram som illustrerar hur ett rikt och varierat utbud av stadsbebyggelse, funktioner och aktiviteter genererar olika former av stadsliv 
under dygnets olika timmar. Göteborgs Stads ambitioner är att kunna omvandla Evenemangsområdets norra del så att staden helas och 
stadslivet sprider sig åt öster. (Foton: Shutterstock) 
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3.6 Logistik 
 
Vid en framtida exploatering av evenemangsområdet finns stora behov av 
transporter till Mässan, upplevelsecentrat, arenorna inklusive det nya 
centralbadet samt Ullevi. Nedan görs en genomgång av behov och möjliga 
lösningar. 
 
Mässan 
Som tidigare beskrivits angör ca 15 000 lastbilar per år till Mässan från 
Örgrytevägen. Genom att bygga en extern logistikterminal på ca 5 000 m2 

räknar man med att trafiken minskar med ca 2 000 fordon. Samtidigt 
försvinner den övre avlastningshallen vid exploatering för ett 
upplevelsecentrum. Denna ersätts med ett mindre kompaktare logistiknav 
med ett fotavtryck på ca 2 000 m2 i direkt anslutning till miljöhanteringen i 
källarplanet på Mässan. Lösningar med en ny in- och utfart till detta nav 
via en ny bro över Mölndalsån till Focushuset har diskuterats, då det ej är 
önskvärt med en fortsatt utfart till Valhallagatan, som ska fungera som en 
”shared space-gata”. Möjligheten att vända och köra ut på Örgrytevägen 
igen är mindre bra, då trafikbelastning av Korsvägen ska undvikas i 
framtiden. Den bästa lösningen vore att koppla samman logistiken för 
Mässan med arenorna och ordna ett i huvudsak enkelriktat flöde via en 
kulvert under Valhallagatan. Se planillustration på vidstående sida.  
 
Upplevelsecentrum med inslag av handel 
All logistik för denna bör kunna samordnas med Mässans inom det 
logistiknav som planeras för Mässan. 
 
Arenorna 
Vid här föreslagen placering av arenorna norr om Valhallagatan är flera 
alternativa logistiklösningar möjliga. Ett intressant alternativ är det ovan 
skisserade med en samordnad lösning med Mässan och ett enkelriktat 
flöde norrut via en tunnel under Valhallagatan och en utfart antingen via 
en sprängd tunnel till Skånegatan, via en bro över Mölndalsån till 
Blekeallén eller till Levgrensvägen.  
I studien 2017 för evenemangsområdet var det senare alternativet som 
föreslogs. Då med både in-och utfart via Levgrensvägen genom en 
kulverterad väg längs Burgårdsparkens östra långsida med minimal 
påverkan på omgivningen. Man kan nyttja den naturliga höjdskillnaden 
mellan parken och de nya arenorna. Korskopplingarna från parken till 
arenorna gör att en ficka bildas som kan fungera som transportled för de 

nya arenorna. En sådan lösning gör också att publikflöden till arenorna 
som angör främst via Valhallagatan inte påverkas av annan tyngre trafik. 
De två förstnämnda förslagen med utfart mot Skånegatan respektive 
Gårdamotet har också studerats av SWECO en förstudie för Framtidens 
Arena 2011. Se principer i illustration nedan. Vid en lösning med endast 
utfart till Gårdamotet behöver det ej byggas om då motet medger både 
utfart mot norr respektive söder. 
 
Nya Ullevi 
Idag finns stora utrymmen för logistik kring Nya Ullevi. Vid stora 

arrangemang parkerar alla transportfordon med utrustning på Valhalla IP. 
Om dessa ytor exploateras ställs helt andra krav på logistisk hantering. 
Förslagsvis samordnas uppställning m m med den logistikhubb som 
planeras av Mässan externt enligt ovan. Från denna sker s k ”feeding” med 
ett mindre antal lastbilar i stöten, vilket kräver betydligt mindre 
logistikytor. 
 

 
Tidigare studerad lösning med in – och utfart till arenor via Gårdamotet 
och en sprängd tillfarttunnel under Burgårdsparken. (Ur: Framtiden Arena, 
Underlag Förstudie, Del Trafikutredning, Koncept 2011.01.31, SWECO)  
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Alternativ med separat logistik för arenor och Mässan. Eventuellt kan en 
mindre tunnel under Valhallagatan för soptransporter m m byggas.  

 
Alternativ med samordnad och enkelriktad logistik för arenor och Mässan. 
Flera alternativ till in-och utfart presenteras i denna bild.  
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Principiell illustration för transporttunnel under Valhallagatan. 
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3.7 Tillgänglighet- kollektivtrafik/parkering 
 
Tillgängligheten till Göteborgs evenemangsområde kommer att förbättras 
ytterligare jämfört med dagens situation i form av Västlänkens tillkomst för 
mer långväga besökare och i form av en planerad busslinje genom Gårda. 
 

 
Planerade uppgångar från station Korsvägen är markerade med gul fyrkant 
på ortofotot ovan. (Illustration: Trafikverket) 
 
Antalet parkeringsplatser inom utredningsområdet kommer att reduceras 
till ca 800 då t ex Valhallas parkering tas bort, och är fördelade på 
nedanstående parkeringsanläggningar. För att förbättra denna nya 
situation kan t ex garaget vid Svenska mässan utvidgas med ca 400 p-
platser: 
 
Ullevigaraget  595  
Burgårdsskolan 115 under jord 
Mässan  100 + 400 nya 

TOTALT 1 210 
 
 
 
 
 

Tillgängligheten till de övriga ca 1 900 parkeringsplatserna i direkt 
anslutning till utredningsområdet (max gångavstånd till 
Ullevi/Scandinavium ca 300 m) förbättras genom fler broar över 
Mölndalsån.Dessutom föreslås att kapaciteten på dagens 
parkeringsanläggning i Focushuset ökas med 1 000 – 2 500 p-platser från 
dagens 1 072 p-platser. Det är också angeläget att se på möjligheterna att 
samutnyttja de uppemot 600 p-platser i Gårda som är kopplade till kontor 
och som utnyttjas i mindre grad under kvällstid. 
 
Totalt skulle därmed antalet p-platser i och i nära anslutning till Göteborgs 
evenemangsområde kunna bli mellan 4 000 och 5 500, vilket anses 
nödvändigt för en väl fungerade handleplats kopplad till Mässan och 
arenorna. 
Utöver dessa p-platser förutätts att planerad bostads- och 
kontorsbebyggelse löser sina parkeringsbehov ovan eller under mark. 
Om Ullevitomten kommer att bebyggas är det t ex möjligt att utöka även 
detta garage med i storleksordningen 400-500 p-platser. 
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Framtida kollektivtrafik kring evenemangsområdet. 

 
Framtida parkeringssituation med ungefärliga gångavstånd.  
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4. Volymstudier 
Tre alternativ har testats för att skapa en förståelse för vad olika tryck på 
exploatering av området innebär. Dessa alternativ skall inte ses som 
regelrätta förslag till exploatering, utan som ett underlagsmaterial för att 
kunna föra diskussioner om för-och nackdelar, ekonomi samt olika typer av 
effekter/konsekvenser. Alternativen kan också ses som ett sätt att finna en 
exploateringsnivå som kan fungera väl både i staden och i förhållandet 
med de planerade arenorna. De tre alternativen har benämnts S= Small, 
M= Medium och L= Large. Nedan visas i en tabell en sammanställning av 
studerade exploateringsnivåer för respektive delområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen har också inlagts tomtstorlekar samt uppskattad BTA-yta för 
respektive delområde.  
 
För att få en uppfattning om respektive delområdes kapacitet har också en 
beräkning av teoretisk BTA-yta vid exploateringstal 3 respektive 6 gjorts. 
Observera att exploateringstalet är beräknat i förhållande till 
respektive tomts storlek. 
I det följande presenteras alternativen S, M och L i avsnitt 4.1. I avsnitt 
4.2 ges en beskrivning för hur exploateringen av respektive delområde 
bedömts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabell som visar m2 BTA för dels nuläge, dels alternativ S, M, L samt för en teoretisk exploatering med e-tal 3 respektive 6 för olika delområden.  

 

Delområde Tomtyta (m2) Nuläge Alt S (m2 BTA) Alt M (m2 BTA) Alt L (m2 BTA) E-tal 3 E-tal 6

Stora Katrinelunds landeri 14 300 Kulturmiljö Kulturmiljö Kulturmiljö Kulturmiljö

Svenska  Mässan 46 000 Mässan Mässan Mässan Mässan

1 Scandinavium&Valhalla-tomten 42 000 Arenor 225 000 253 000 297 000 126 000 252 000

2 Valhalla IP/Burgårdsparken 82 500 Idrott, Park 10 000 10 000 10 000

3 Bergakungentomten 9 700 Bio 41 000 41 000 41 000 29 100 58 200

4 Ullevitomten 63 500 Arena 115 000 185 000 335 000 190 500 381 000

5a Katrinelundsskolan 16 000 30 000 11 000 64 000 110 000 48 000 96 000

5b Norges hus 4 250 Kyrka 0 0 0 12 750 25 500

5c1  Burgårdsskolan (förskolan) 8 000 40 000 0 71 000 71 000 24 000 48 000

5c2  Burgårdsskolan 13 000 11 000 31 000 60 000 39 000 78 000

6 Focushustomten 19 250 46 000 83 000 165 000 208 000 57 750 115 500

TOTALT 318 500 116 000 496 000 820 000 1 132 000 527 100 1 054 200
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4.1 Alternativ S, M och L 
På de följande sidorna presenteras de tre studerade alternativen, dels som 
volymstudier i form av axonometrier, dels som planer och dels som 
axonometrier som visar fördelning av innehåll/verksamheter i respektive 
delområde. 
 
Alternativ S- 496 000 m2 BTA 
Alternativ Small utgår från att området tillförs 496 000 m2 BTA 
Densitet och tyngdpunkter läggs huvudsakligen i söder med höghus på upp 
till 30-40 våningar. Katrinelunds- och Burgårdsskolan samt övriga delar 
längs Skånegatans mitt kompletteras endast i mindre omfattning. För att 
uppnå en acceptabel byggnadsvolym föreslås några höghus för kontor runt 
Ullevi som bibehålls. 
 
Alternativ M -820 000 m2 BTA 
Alternativ Medium utgår från att området tillförs 820 000 m2 BTA 
Densiteten i hela området ökas, genom ökad exploatering i norr och söder, 
bl a genom att Focushuset rivs. Vid Ullevis sydöstra hörn föreslås en ny 
bostadsgrupp. 
Katrinelunds- och Burgårdsskolan rivs för att ge plats för en relativt hög 
bostadsbebyggelse. 
Bergakungen och Norges Hus finns kvar i oförändrat skick. 
 
Alternativ L - 1 132 000 m2 BTA 
Alternativ Large utgår från att området tillförs 1 132 000 m2 BTA 
Densitet maximeras över hela området, inte minst i norr, då Ullevi i detta 
alternativ är rivet.  
På Focushustomten föreslås ett hus med ca 75 våningar. 
Även utmed Skånegatan föreslås i detta alternativ höga byggnadsvolymer. 
Bergakungentomten bebyggs medan Norges Hus finns kvar i oförändrat 
skick. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternativ Small – 496 000 m2  
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Alternativ Medium – 820 000 m2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Alternativ Large - 1 132 000 m2  
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På följande sidor visas planer för respektive alternativ S, M och L. 
Färgerna representerar delområden 1-6 enligt indelningen på sidan 11. 
I tabellen nedan framgår respektive delområdes storlek (tomtyta) samt 
exploateringsvolymen (m2 BTA) för respektive delområde. I de fall befintlig 
byggnadsvolym bibehålles, så ingår dessa i angiven volym. 
Med hjälp av dessa uppgifter har ett exploateringstal framräknats för att ge 
en uppfattning om vilken karaktär respektive område kommer att få. 
Exploateringstalet kan i stort sägas representera ett exploateringstal för 
kvartersmark, då gator och parker i stort sett inte ingår i delområdena. 
Observeras bör också att exploateringsvolymen för arenorna ej är 
medtagen, då dessa ytor har en helt annan höjd än normala 
byggnadsvolymer. Delområdet 2 Valhalla IP/Burgårdsparken är därför 
undantaget i jämförelserna nedan. 
 
Tabellen ger ändå en fingervisning om hur delområdena kommer att 
upplevas. Se avsnittet 2.5 Exploateringstal – typer och jämförelser på 
sidorna 23-25. Det kan konstateras att vid en exploatering med byggnader 
på 20-40 våningar erhålls exploateringstal mellan 6-11 för vissa 
delområden då tomterna är relativt små. Ser man till den genomsnittliga 
exploateringen för de delområden som bebyggs så kan man i grova drag 
säga att respektive alternativ karakteriseras av ett exploateringstal på: 

• S= 3,4 
• M= 4,6 
• L= 6,4  

 
Ser man till området som helhet, när Valhalla IP/Burgårdsparken medtas, 
fås e-tal mellan 1,8 och 3,3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell som visar e-talet inom respektive delområde (kvarter)  

 

 
Alternativ Small – 496 000 m2 BTA.  
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Alternativ Medium – 820 000 m2 BTA.  

 

Alternativ Large - 1 132 000 m2 BTA.  
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I tabellform här intill och på axonometrier 
på följande sidor visas fördelningen  
av volymer: 
 

• Upplevelsecentrum & Handel 
• Kontor 
• Bostäder 
• Parkering 
• Svenska Mässans utbyggnad 
• Hotell 
• Skolor/Förskolor 
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Alternativ Small – 496 000 m2 BTA.  



                                                                                    EGA Erik Giudice Architects                                             Evenemangsområdet, Göteborg – Volymstudie 2019-09-06 

66(110) 
 

 

  

Alternativ Medium – 820 000 m2 BTA.  
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Alternativ Large – 1 132 000 m2 BTA.  
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Alt S, M L sedda från Jacobsdal 
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Alt S, M L sedda längs Mölndalsån söderut  
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 S, M, L sedda från Tritongatan i Gårda.  
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S, M, L sedda från väster ovan Engelbrektsgatan  
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4.2 Detaljerad beskrivning områdesvis 
 

1. Scandinavium & Valhallatomten 
Tomtens storlek är ca 42 000 m2 att jämföra med tomten för Svenska 
Mässan som är ca 46 000 m2. 
Denna tomt föreslås i första hand innehålla: 
20 000 m2 för Svenska Mässans önskemål (i tre plan) 
70 000 m2 upplevelsecentrum med inslag av handel (i 2-3 plan) 
24 000 m2 för två hotell 
 
Dessa drygt 100 000 m2 föreslås i första hand rymmas i de tre nedersta 
planen i en ny sammanhållen byggnad, förutom delar av hotell och 
kontorsytor. 
Svenska Mässan har ett behov av ca 6 500 m2 i bottenplanet för dels ett 
logistiknav om ca 2 000 m2 som kan serva både Mässan och ett framtida 
upplevelsecentrum samt lagerytor. Dessa föreslås ligga på samma nivå 
som befintligt logistiknav i Svenska Mässan d v s +1,0. Övriga delar av 
bottenplanet (plan 0) kan ligga på nivån +3- +5. 
Plan 1 och 2 bör för Mässans del ligga på +7.35 respektive +12.35/13.35. 
 

 
De 60 000 m2 för upplevelsecentrum med inslag av handel måste 
kompletteras med ca 10 000 m2 handelsytor på norra sidan av 
Valhallagatan i nära kontakt med arenorna så att dessa tillsammans kan 
utgöra en helhet på 80 000 m2. 
Ovanstående ytor föreslås utgöra grunden i de tre nedersta planen. 
Ovan dessa föreslås en attraktiv och grön gårdsmiljö där högre, smalare 
byggnader ställs för hotell-och kontorsytor. 
Målet är att skapa två hotell med vardera 200 - 300 rum, vilket innebär en 
BTA-yta på ca 24 000 m2. 

 
Scandinavium & Valhallatomten omfattar kvarteret norr om Svenska 
Mässan och har en yta av ca 42 000 m2. (Ortofoto: Göteborgs Stad) 
 

Kontorsytor föreslås i en omfattning mellan 72 000 - 94 000 m2 BTA i 
samtliga tre alternativ. Det som främst skiljer alternativen åt är volymen 
bostäder: 
 
S= 72 000 m2 BTA. 
M= 86 000 m2 BTA. 
L= 94 000 m2 BTA. 
Bostäderna föreslås som smala höghus i en kvartersstruktur på den gröna 
gården. Antalet våningar bestäms av volymbehovet i de tre alternativen. 
Mellan husen föreslås också lekytor och plats för en mindre förskola med 
en sydvänd tomt om ca 3 000 m2. 
Möjligheterna att försköna Svenska Mässans tak bör utredas. Antingen kan 
de bekläs med solceller för att producera lokal elenergi eller också bekläs 
med ”grönt tak” d v s Sedumtak. Se exempelbild från Emporia köpcenter i 
Malmö på nästa sida. 
Om möjligt kan också mer parkliknande ytor anläggas i stil med exemplen 
från kvarteret Krämaren i Örebro på nästa sida. 
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Planillustration över delområde Scandinavium/Valhallatomten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från öster 

 

 
Vy från nordväst.   
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Kvarteret Krämaren i Örebro har en grön gård och höghus med bostäder 
ovan ett köpcentrum. Foto: Örebro Stad. 
 

 
Den gröna gården på taket i Kv Krämaren har en enastående 

parkanläggning med bl a vattenanläggningar och lekplatser. 

 
Taket på köpcentrat Emporia i Malmö har anlagts med stora Sedum- och 
gräsytor vilka formar en grön takterrass med utsikt.  
 

 
Den gröna takterrassen på Emporia har också varierade nivåer som följer 

taken på de underliggande byggnadsvolymerna.  
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2. Valhalla IP/Burgårdsparken 
Området Valhalla IP/Burgårdsparken omfattar i detta projekts indelning 
även Valhalla idrottsplats och parkeringen för Valhallabadet och har en 
yta av 82 500 m2, d v s drygt 8 hektar.  
 
Det är detta område som ska rymma de planerade arenorna som var 
och en har de teoretiska ytbehoven (byggnadsarea = BYA): 
Nya Scandinavium, 130x160 m = 20 800 m2 

Nya Lisebergshallen, 70x100 m = 7 000 m2 

Nya Valhalla A-, B- och C- hallar i två plan, 40x60 m = 2 400 m2 
Nytt centralbad, ca 90x100 m = 9 000 m2 
Totalt teoretiskt ytbehov alltså bortemot 40 000 m2 d v s ca 4 hektar 
och ca halva ytan av hela området.  
 
Som framgått av tidigare resonemang har studier utförts för att se hur 
mycket BYA-ytan kan minskas genom samlokalisering och nyttjande av 
olika typer av gemensamma ytor. Genom komprimering bedöms den 
totala BYA-ytan kunna minskas ner mot 30 000 m2 och ändå kunna ge 
utrymme för de ca 10 000 m2 handelsytor i två plan som efterfrågas 
för att göra anläggningarna mer levande tillsammans med 
upplevelsecentrat på södra sidan av Valhallagatan. 
 
Burgårdsparkens västra del består till stor del av två bergskullar med 
sina respektive toppar på ca +20. Mellan dessa ligger Burgårdens 
skateboardpark på nivåer mellan +12 och +15.  
För att kunna komprimera arenorna på ett effektivt sätt, föreslås att 
den södra kullen tas i anspråk och parken öppnas upp åt söder och det 
föreslagna evenemangstorget. En huvudtanke är också att öppna upp 
parken i öst-västlig riktning och skapa en tydlig entré åt väster. En väl 
anlagd park skapar också förutsättningar att få ett nytt centralbad som 
öppnar upp sig mot parken alternativt Mölndalsån och inbjuder till 
utevistelse. Ett fint exempel på detta är Stadparksbadet i Borås. Se 
bild härintill. En uppglasad högdel som exponerar sig mot väster kan 
också annonsera evenemangsområdet väl mot väster. 
 
I norra delen av parken föreslås att parken möter Mölndalsån på ett 
vackert sätt.   

 Området Burgårdsparken omfattar i detta projekt också Valhalla IP, 
planerna norr därom och Valhallabadets parkering.  
(Ortofoto: Göteborgs Stad) 
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Exempel på bad i parkmiljö: Stadsparksbadet i Borås. 
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3. Bergakungentomten 
Bergakungentomten är ca 9 700 m2 stor. Marken ägs av Göteborgs 
Stad och är upplåten med tomträtt till Wallenstam till 2029. 
Denna fastighet har ett strategiskt läge mot Skånegatan, då denna 
utgör främsta kontaktytan mot Burgårdsparken och ett framtida 
evenemangsområde sett från centrala staden. Tidigare, innan 
Filmstaden byggdes öppnade sig parken betydligt mer genom 
några öppna bergknallar och sluttande gräsytor.  
Få förändringar är dock möjliga innan 2029. Om den norra delen 
av Burgårdens skoltomt (benämnd område 5C1) exploateras 
tidigare kan man dock tänka sig att skapa en mer inbjudande entré 
till området genom att höja upp marken kring helan Filmstaden och 
skapa en vacker trappa upp till biografens tak, som idag är mycket 
anonymt sett från Skånegatan. Ovan trappan skulle en stor 
entréplats/plaza kunna skapas som entré till den bakomliggande 
Burgårdsparken som då förutsätts sträcka sig helt ner till 
Mölndalsån. Efter 2029 förutsätts att Bergakungen flyttar till 
upplevelsecentrat inom Scandinavium & Valhalla-tomten. Därmed 
öppnas vägen för att skapa en värdig, vacker entré till 
Burgårdsparken. Här skulle med fördel vatten kunna användas för 
att öka attraktiviteten. En sådan entré och en välfungerande park 
har också stor betydelse för hela evenemangsområdets 
attraktivitet och därmed också värdet på byggrätter/bostäder. 
 
 
 

 
Entrén till Burgårdsparken mot Skånegatan är idag anonym. 

 
I samtliga alternativ S, M och L föreslås därför en måttlig 
byggnation i den södra delen av tomten, så att en fin entré till 
Burgårdsparken kan skapas och ett respektfullt avstånd 
upprätthålls mot Norges Hus. 
 
En byggnad i detta läge som ansluter mot en exploatering av 
Burgårdsskolans tomt, delområde 5C, kan med fördel vara hög och 
utgöra ett avslut på Engelbrektsgatan i öster, samtidigt som 
byggnaden kan appellera i höjd och volym till Hotell Opalen 
mittemot som är 16 våningar hög. I alternativ L, där flera höghus 
med upp till 30 våningar föreslås utmed Skånegatan kan en 
byggnad på Bergakungens tomt vara i samma storleksordning. 
 
 
 
 
 
 

 
Bergakungens tomt är ca 9 700 m2. (Ortofoto: Göteborgs Stad) 
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Exempel på inbjudande trappa. Pedagogen, Mölndal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exempel på en vacker parkentré med vattenspel. Placu Litewskim, Lubinie, Polen.  
(Foto: UM, Lublin) 
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4. Ullevitomten 
Ullevitomten begränsas av Skånegatan, Ullevigatan, Mölndalsån 
och Levgrensvägen. Ytan är ca 63 500 m2. 
Jämfört med andra stora arenor med motsvarande publikkapacitet 
ute i världen har Nya Ullevi ovanligt stora öppna ytor runt arenan. 
I alternativ Small och Medium prövas därför att vissa av dessa ytor 
kan tas i anspråk trots att Nya Ullevi förutsätts vara kvar med 
fortsatt verksamhet. Tre högre byggnader i tomten SV, NV och NO 
hörn beräknas ge en byggnadsvolym på ca 115 000 m2 BTA. 
Dessa byggnader föreslås enbart rymma kontor, då underlaget för 
annan verksamhet är begränsad i alternativ Small. Möjligheten att 
utöka Ullevigaraget under mark kan här utredas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             S, M, L sedda från Ullevigatan österut 

 

Ullevitomten är ca 63 500 m2. (Ortofoto: Göteborgs Stad) 
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I alternativ Medium tillförs bostäder i det sydöstra hörnet av 
tomten med en volym av 70 000 m2 BTA. I alternativ Large 
föreslås att man bygger vidare den byggnadsstruktur man skapat i 
alternativ Small och Medium genom tre höghus i tre hörn av 
tomten. Den fortsatta byggnadsstrukturen föreslås också ta hänsyn 
till byggbarheten på och kring Ullevigaraget som utgör en viktig 
resurs för tomten med sina ca 600 p-platser. Det är dock inte bara 
parkeringen som är viktig, utan också möjligheten att skapa en 
grön park ovan garaget som kan knytas samman med Stora 
Katrinelunds landeri och Burgårdsparken i söder. Inom denna 
grönyta måste man också ha möjligheten att anlägga en förskola 
som gärna kan kopplas till byggnadsvolymerna som i kvarteret 
Öster om Heden på andra sidan Skånegatan.  
I alternativ Large föreslås ytterligare 57 000 m2 BTA kontor samt 
ökade bostadsvolymer i skydd av nya kontorshus utmed 
Ullevigatan. Totalt föreslås ca 160 000 m2 BTA bostäder, vilket ger 
en totalvolym i alternativ Large på 335 000 m2 BTA. I denna volym 
Bör också ingå en mindre andel ytor för handel i bottenplanet på 
de nya byggnaderna.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt S, M och L föreslås en succesiv utveckling av Ullevitomten.  

  
I kv Öster om Heden ligger förskolan i bostadshusen men har tillgång till 
den gröna gården med en bra lekplats 
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5. Fastigheter utmed Skånegatan 

Förutom Bergakungentomten, som i det föregående benämns 3, så 
finns tre andra tydliga fastigheter enligt nedan. 
Förutsättningarna att bebygga dessa är något olika då det finns 
skydds- och varsamhetsbestämmelser för delar av bebyggelsen. 
 
5a. Katrinelundsskolan 
Denna fastighet omfattar Katrinelundsskolan med omgivande 
byggnader bl a förskolan öster om skolan. Tomtens yta är ca 
16 000 m2. Byggnaderna på tomten har 3-5 våningar och en 
uppskattad volym på 30 000 m2 BTA. 
I alternativ Small föreslås att alla byggnader byggs på med ca 1-2 
våningar vilket bedöms ge ett tillskott på ca 11 000 m2 BTA kontor 
alternativt bostäder. 
I alternativ Medium föreslås att skolan rivs och bostadshus med 
höjder motsvarade den västra sidan av Skånegatan byggs. Genom 
detta fås en volym på 64 000 m2 BTA för i första hand bostäder 
men också en mindre skola och en del handelsyta i bottenplanet 
utmed Skånegatan.  
I alternativ Large ökas byggnadsvolymen till 110 000 m2 BTA 
genom att flera höghus på upp till 30 våningar byggs för i första 
hand bostäder. 
 
5b. Norges Hus 
Denna fastighet omfattar Norska kyrkan med omgivande 
byggnader. Denna yta är ca 4 250 m2. I samtliga alternativ 
förutsätts kyrkan kunna ligga kvar och bli en del av en nyskapad 
entrépunkt till Burgårdsparken. 
 
5c. Burgårdsskolan 
Denna fastighet omfattar Burgårdsskolan med omgivande 
byggnader bl a förskolan öster om skolan. Denna yta är totalt ca 
21 000 m2. 
Burgårdsgymnasiet på tomten har 4-5 våningar (betecknad 5C2) 
medan förskolan i norra delen av tomten endast har två våningar 
(betecknad 5C1).  
Den totala uppskattade byggnadsvolymen är ca 40 000 m2 BTA. 

 
Område 5 består av tre delområden A-C med en sammanlagd area på 
41 250 m2. (Ortofoto: Göteborgs Stad)  
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I alternativ Small föreslås att gymnasiebyggnaderna byggs på med 
ca 2-3 våningar vilket ger ca 11 000 m2 ny BTA för i första hand 
bostäder i detta alternativ.  
 
I alternativ Medium föreslås att även gymnasiet rivs och 
bostadshus med höjder motsvarade den västra sidan av 
Skånegatan byggs. Genom detta fås ett tillskott av bostäder med 
ytterligare 20 000 m2 BTA, alltså totalt ca 31 000 m2 BTA.  
Totalt erhålls därmed ca 102 000 m2 ny BTA i detta alternativ.  
 
I alternativ Large bedöms byggnadsvolymen kunna bli totalt 
131 000 m2 BTA genom att flera höghus byggs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagens vy från Skånegatans västra sida i höjd med 
Burgårdsgymnasiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Denna vy visas hur de tre olika alternativen S, M och L upplevs sedda från västra sidan av Skånegatan i höjd med Örgrytevägen. 
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6. Focushustomten 

Tomten är ca 19 000 m2 stor. Befintlig byggnad har en byggarea (BYA) 
på ca 11 000 m2 (ca 95x120 m) med 4 plan samt parkering på taket. 
Bottenplanet består av handelsytor med tillhörande lager. Övriga plan 
består av parkeringsdäck med en mindre del kontorsytor utefter den 
södra fasaden. Totalt finns 1072 p-platser i byggnaden. Den totala ytan 
(BTA) är ca 45 000 m2 exkl. p-ytan på taket. 
 

 
 

 
Ritningar över entréplan och plan 4 (parkering). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focushustomten är ca 19 000 m2.(Foto: Google maps) 
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I alternativ S föreslås att befintlig byggnad behålls men att bottenplanet 
omvandlas till P-garage D v s ytterligare ca 400 p-platser (ca 11 500 /25 
m2 -ramper) tillförs parkeringsgaraget, vilket ger totalt ca 1470 p-platser i 
befintlig byggnad. Vidare föreslås en ny byggnadsvolym på ytan ut mot 
Örgrytevägen med två högre hus med 30-40 våningar, för i första hand 
kontor och utökad parkering, på ca 83 000 m2 BTA.  Eventuellt skulle en 
sådan ny byggnad och Focushuset kunna byggas ihop enligt princip på 
skiss nedan t h. Örgrytevägen omvandlas med en bred gång-och cykelzon 
med trädplantering. Mot Örgrytevägen förläggs därför med fördel vissa 
handelsytor i bottenplanet för att skapa en mer stadslik gata. 
 
Inklusive det befintliga Focushuset blir då ytan BTA inom tomten 45 000 + 
83 000 = 128 000 m2. Ytorna fördelar sig enligt nedan: 
Parkering: 45 000 m2 (bef parkering) + 28 000 m2 = 73 000 m2 vilket ger 
totalt ca 2 000 p-platser,  
Kontor: 52 000 m2,  
Handelsytor (i bottenplanet): 3 000 m2. 
 
I alternativ Medium och Large rivs det gamla Focushuset för att kunna 
bygga fler  
våningsplan för parkering.  
 
 

 
Sedan länge har planer funnits på att förbinda Focushusets 
parkeringsanläggning med en andra gångbro som bättre kopplar till 
huvudgångstråket i Hotell Gothia/Mässan. 

I alternativ M föreslås en total byggnadsvolym på 165 000 m2 BTA. 
Ytorna fördelar sig enligt nedan: 
Parkering: 80 000 m2 vilket ger totalt ca 2 400 p-platser. 
Kontor: 82 000 m2  
Handelsytor (i bottenplanet): 3 000 m2. 
 
I alternativ L föreslås att ett av de höga tornen i kvarteret byggs med 75 
våningar vilket då ger en total byggnadsvolym på 208 000 m2 BTA. 
Ytorna fördelar sig enligt nedan: 
Parkering: 80 000 m2 vilket ger totalt ca 2 400 p-platser. 
Kontor: 125 000 m2  
Handelsytor (i bottenplanet): 3 000 m2.  
 

 
 
Principiell skiss av befintligt och föreslaget utseende (S). Streckad volym 
visar en möjlighet att maximera parkeringsanläggningen i alternativ M o L.   
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Nedan illustreras alternativ S där Focushuset bibehålls med sin nuvarande 
parkering och en ny parkeringsdel på 28 000 m2 tillskapas mot 
Örgrytevägen, vilket ger ca 2 000 p-platser totalt. I alternativen M och L 
försutsätts att det befintliga Focushuset rivs och ett nytt större och 
effektivare parkeringshus byggs, med möjlighet att exploatera taket ovan 
denna parkeringsdel. Totalt ger dessa båda alternativ uppemot 2 400 p-
platser.  

 

 

  

Parkeringslösning i alternativ S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parkeringslösning i alternativ M och L. I L föreslås dock att höghuset t v blir 

än högre än i bilden ovan.  
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5. Analys/konsekvensbedömning av förslag 

Gemensamt för alla tre förslag är: 
• Utbyggnad av nya arenor norr om Valhallagatan  
• Ett nytt upplevelsecentrum med inslag av handel söder om 

Valhallagatan  
• Kontors- och parkeringsbyggnation på Focushustomten 
• Bostadsbyggande längs Skånegatan  
• Kontorsetableringar vid Ullevitomten  
• Omdaning av nuvarande Burgårdspark 
 
Alla tre alternativen innebär stora förändringar för evenemangsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Området kommer få ett stort utbud av handel, nöjen och aktiviteter som 
inte finns att uppbåda någon annanstans, vilket med stor sannolikhet 
kommer att förändra bilden av det vi idag betraktar som ”centrala 
Göteborg”.  
 
De förändringar som föreslås, även i det minst exploaterade alternativet, 
kommer att skapa en ny tyngdpunkt, i centrala Göteborg och införliva 
området i det som idag betraktas som absoluta centrala delar av staden.  
Tillsammans med den nya Västlänksstationen vid Korsvägen och 
kommande ombyggnadsplaner av bland annat Backaplan och Frölunda 
Torg kommer Göteborg gå mot ett mer flerkärnigt centrum. 
  

Gemensamt för alternativen S, M och L är placeringen av arenorna, det föreslagna evenemangstorget och sambanden mellan Mässan och det föreslagna 
upplevelsecentrat med inslag av handel. Här ses denna kärndel från sydväst (t v) och från nordväst (t h) 
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Volymmässigt finns en hel del likheter mellan alternativen. Se tabell nedan. 
Arenorna är identiska, men även för upplevelsecentrum & handel, mässan, 
hotell och parkering är i stort sett volymerna lika. De största skillnaderna 
mellan de tre olika alternativen är: 
 
• Nivån av exploatering utmed Skånegatan 
• Rivandet av Ullevi i alternativ Large som ger möjlighet till en högre 

exploatering  
• Inslagen av bostäder och kontor. Alternativ S ger ca 1 100 lägenheter 

á 85 m2 BTA, medium 3 700 och Large 6 100. Bostadsvolymerna 
påverkar också behovet av skolor och annan kommunal service. 

 
Nedan beskrivs konsekvenser och risker översiktligt för de delar som är 
gemensamma för alternativen. 
Konsekvenser för de delar som skiljer de tre alternativen åt redovisas på 
sidorna 89-91. 
 
Riksintressen för kulturmiljö, Byggnadsminnen 
Placeringen av arenorna i samtliga alternativ har gjorts med tanke på att få 
en så låg fasadexponering som möjligt mot riksintresset för 
kulturmiljövården Gårda/Åvägen. Ett respektavstånd på 16 m från 
Mölndalsåns västra strandlinje bidrar till att skuggbildning och annan 
påverkan blir relativt liten på riksintresset i denna del. Söder därom på 
Scandinavium &Valhalla-tomten samt på Focushustomten skiljer sig dock 
alternativen åt vilket ger lite olika konsekvenser, vilka redovisas under 
respektive alternativ. Riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs 
Innerstad berörs främst i de delar som ligger närmast evenemangsområdet 
alltså Fattighusån och Lorensbergs stenstad. 
I alla alternativ beaktas respektområde för byggnadsminnet Stora 
Katrinelunds landeri. I alternativ M och L rivs dock Katrinelundsskolan och 
en högre bebyggelse planeras relativt nära själva landeriet. I alternativet L 
föreslås att det föreslagna grönområdet på Ullevitomten kopplar över 
Levgrensvägen mot landeriparken vilket bedöms vara en positiv 
konsekvens  
 
 
 
 
 
 
 

Stadsbyggnad 
Samtliga framtagna alternativ kommer att förändra området i grunden och 
skapa en ny silhuett och en helt annan stadsmiljö jämfört med dagens 
situation. En konsekvens för alla tre alternativen är att den södra delen av 
Burgårdsparken till stor del tas i anspråk för arenorna, men å andra sidan 
öppnas parken upp mot väster när Filmstaden Bergakungen avvecklas och 
expanderar österut ner mot Mölndalsån.  
Stadsliv 
Upplevelsecentrat, de nya arenorna, centralbadet och träningsarenorna 
kommer bidra till ett ökat flöde av människor i området. Övrig byggnation i 
de tre alternativen befrämjar stadslivet ytterligare inom 
evenemangsområdet och bidrar till att knyta Gårda närmare den centrala 
staden bl a genom att genom att flera broar över Mölndalsån föreslås. Att 
skapa ett aktivt evenemangstorg, med god nåbarhet från knutpunkterna 
intill området, mellan arenorna och upplevelsecentrat med inslag av handel 
är en grundidé för alla alternativ. Stadslivet bedöms också öka i 
förhållande till inslaget av bostadsbebyggelse varför alternativ L är det 
alternativ som bedöms tillföra mest liv till området. 
Tillgänglighet, Logistik 
Åtkomsten till evenemangsområdet förbättras genom Västlänken och en 
planerad busslinje genom Gårda. För bilburna kan avstånden från 
parkering bli något längre då huvudsaklig parkering samlas på östra sidan 
Mölndalsån främst på Focushustomten. 
Miljöaspekter 
Med detta avses i första hand de miljöaspekter som berör kvaliteter för 
bostadsmiljöer. För att kunna bedöma evenemangsområdets möjligheter 
till fullgoda bostadsmiljöer m hänsyn till luftkvalitet, buller och 
dagsljusförhållanden med hänsyn till täthet måste fortsatta studier göras. 
Samtliga alternativ innebär också förlust av vissa naturmiljöer i södra 
Burgårdsparken och i viss mån utefter Mölndalsån genom byggande av 
broar. 
Ekonomi 
Alla alternativ innebär en ekonomisk möjlighet för Göteborgs Stad att 
ersätta stadens arenor samtidigt som man genom byggrätter kan rusta 
upp och förnya området i sin helhet.   
 
 
  

Alternativen är volymmässigt relativt lika, förutom när det gäller volymen bostäder och i viss mån kontor. 
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För att kunna bedöma Evenemangsområdets möjligheter till fullgoda bostadsmiljöer m hänsyn till luftkvalitet, buller och dagsljusförhållanden med 
hänsyn till täthet måste fortsatta studier göras. Ovanstående bild är ett exempel på solstudie där antalet soltimmar visas (grönt= flest, rött= minst). 
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5.1 Alternativ Small  
Alternativ Small har en ambitionsnivå som uppfyller kraven på arenor och 
upplevelsecentrum med inslag av handel, men har samtidigt en ambition 
att undvika rivning av skolorna utmed Skånegatan samt Ullevi. Alternativet 
innebär relativt stora kontorsetableringar i områdets södra och norra delar. 
Relativt sett innehåller alternativ Small mindre bostadskomplement, 
framförallt mot Skånegatan. Den föreslagna volymen är 118 000 m2 BTA 
vilket motsvarar ca 1 100 lägenheter á 85 m2. Fördelen med detta är att 
det är relativt lätt att skapa boendemiljöer med goda ljusförhållanden samt 
skapa tillräcklig kommunal service, framförallt avseende skolor. I detta 
alternativet är Katrinelund och Burgården kvar med nuvarande 
skolverksamhet vilket skapar liv och rörelse dagtid samtidigt som den lägre 
exploateringen längs Skånegatan kan få som konsekvens att detta stråk 
blir ödsligare under övrig tid. 
Sammanfattningsvis ger alternativet ej den täthet som krävs för att knyta 
samman staden österut.  

Alternativ Small  

Riksintressen för kulturmiljö, Byggnadsminnen 
Mindre förändring i miljön på västra sidan av Stora Katrinelunds landeri, 
men också en förändring på östra sidan då parken utvidgas ner mot 
Mölndalsån. 
Focushuset är kvar oförändrat varför en relativt liten förändring sker i 
direkt närhet av riksintresset Gårda/Åvägen även om två höghus 
tillkommer söder om Focushuset. 
Riksintresset Göteborgs innerstad påverkas i viss mån i delen Lorensbergs 
stenstad genom att bebyggelsen blir högre på Scandinaviumtomten än 
idag. Även miljön kring Fattighusån påverkas genom att två höghus byggs 
i anslutning till Ullevi.  
Stadsbyggnad 
Förändringen av stadsmiljön utmed Skånegatan innebär att några höghus 
förslås medan förändringen av skolbyggnaderna blir liten. Ullevis silhuett 
förändras genom att tre höghus inramar arenan på tre sidor.  
Stadsliv 
Stadslivet utmed Skånegatan ökar under dagtid då nya kontor föreslås i 
söder och norr. Till livet på dagen bidrar också skolorna som finns kvar i 
detta alternativ. Stadslivet kvällstid utmed Skånegatan minskar dock då 
Filmstaden Bergakungen försvinner och endast ett fåtal bostäder 
tillkommer utmed gatan.  
Tillgänglighet, Logistik 
I detta alternativ är det relativt lätt att tillgodose kontor och bostäder med 
parkering genom existerande anläggningar. 
Miljöaspekter 
Med detta avses i första hand de miljöaspekter som berör kvaliteter för 
bostadsmiljöer. I detta alternativ är möjligheterna goda att skapa fullgoda 
bostadsmiljöer med hänsyn till luftkvalitet, buller och dagsljusförhållanden 
med hänsyn till täthet, då föreslagna byggnader står relativt fritt.  
Ekonomi 
Detta alternativ ger minst byggrätter och är därmed mindre ekonomiskt 
fördelaktigt för Göteborgs Stad. Det kan visa sig vara svårare att här 
kunna genomföra stora ombyggnader av t ex Skånegatan och upprustning 
av Burgårdsparken. 
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5.2 Alternativ Medium  
Alternativ Medium innebär framförallt att bostadsinslaget blir betydligt 
större, 286 000 m2 BTA, ca 3 700 lägenheter á 85 m2, vilket kommer att 
skapa en tydligare stadsmiljö, framförallt längs Skånegatan och axeln 
Levgrensvägen-Bohusgatan vilket knyter samman stadsdelarna Gårda och 
Heden på ett bättre sätt än i alternativ Small. Den ökade densiteten ökar 
också förutsättningarna för nya samband mot andra delar av omgivningen 
och ökar möjligheterna till levande bottenvåningar genom viss handel, 
caféer/restauranger m m inom området. 
Burgårdsparken får ett ökat tryck som närmiljö och måste i detta alternativ 
utvecklas till en mer central roll för att attrahera utveckling. 
I detta alternativ finns fortfarande möjligheter att öppna upp entrén 
västerut mot staden då Filmstaden Bergakungentomten och Norges Hus ej 
exploateras. 
Konsensus för exploatering på flera tomter saknas. Alternativet kan skapa 
värdegrundade konflikter som kan försena projektet och kosta pengar. 

Alternativ Medium  

Riksintressen för kulturmiljö, Byggnadsminnen 
Viss förändring i miljön på västra sidan av Stora Katrinelunds landeri då 
nya byggnader tillkommer här, men också en förändring på östra sidan då 
parken utvidgas ner mot Mölndalsån. Dock föreslås en grupp med högre 
hus sydöst om Ullevi vilka till viss del påverkar miljön runt landeriet. 
Focushuset är i detta alternativet rivet och en ny högre bebyggelse 
tillkommer varför en större förändring sker i södra Gårda än i alternativ S. 
Påverkan på riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad är i 
stort sett likvärdig med den i alternativ S. 
Stadsbyggnad 
Förändringen av stadsmiljön utmed Skånegatan innebär att några höghus 
förslås och att skolbyggnaderna ersätts av bostadshus i en skala som 
motsvarar bebyggelsen på västra sidan av Skånegatan. Ullevis silhuett 
förändras genom att höghus inramar arenan på alla fyra sidor i detta 
förslag.  
Stadsliv 
Stadslivet utmed Skånegatan ökar under dagtid trots att skolorna ej finns 
kvar i detta alternativ, då fler kontor än i alternativ Small föreslås i söder 
och norr. Stadslivet kvällstid utmed Skånegatan minskar genom att 
Filmstaden Bergakungen försvinner men kan kompenseras av att ett stort 
antal bostäder tillkommer utmed gatan och i sin tur kan generera viss 
handel, caféer/restauranger m m inom området. 
Tillgänglighet, Logistik 
I detta alternativ är det inte realistiskt att endast tillgodose kontor och 
bostäder med parkering genom existerande anläggningar utan nya 
parkeringsanläggningar behöver troligen tillskapas under mark. 
Miljöaspekter 
Med detta avses i första hand de miljöaspekter som berör kvaliteter för 
bostadsmiljöer. Även i detta alternativ är möjligheterna goda att skapa 
fullgoda bostadsmiljöer m hänsyn till luftkvalitet, buller och 
dagsljusförhållanden med hänsyn till täthet, då föreslagna byggnader står 
relativt fritt. Det är endast iden södra delen ovan upplevelsecentrat med 
visst inslag av handel som den föreslagna bebyggelsen är så tät att det 
kan bli svårt att uppfylla t ex dagsljuskrav i alla byggnadsdelar. 
Ekonomi 
Detta alternativ ger betydligt fler byggrätter än alternativ S och är därmed 
mer ekonomiskt fördelaktigt för Göteborgs Stad. Alternativet ger betydligt 
bättre förutsättningar att kunna genomföra stora ombyggnader av t ex 
Skånegatan och upprustning av Burgårdsparken med en god ekonomi. 
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5.3 Alternativ Large 
Alternativ Large innebär en relativt stor kontorsexploatering samt en 
betydande exploatering av bostäder, 565 000 m2 BTA, motsvarande ca 
6 100 lägenheter á 85 m2. Nya Ullevi har i detta alternativ rivits, vilket ger 
möjligheter för en högre exploatering i denna del. Kontorslägena är över 
lag desamma som i övriga alternativ med tydliga tyngdpunkter i områdets 
norra och södra delar, även om volymerna i detta alternativ ökas. 
Bostadsutbyggnaden fokuseras i lägen längs med Skånegatan och den 
plats där Nya Ullevi idag står, men i förslaget finns även en del 
bostadsinslag ovanpå upplevelsecentrat.  
Riksintressen för kulturmiljö, Byggnadsminnen 
Kraftig förändring i miljön på västra sidan av Stora Katrinelunds landeri då 
nya högre byggnader tillkommer här, men en förändring på östra sidan då 
parken utvidgas ner mot Mölndalsån och en ny park föreslås norr om 
Levgrensvägen då Ullevi rivs. Samtidigt föreslås flera grupper med högre 
hus på övriga delar av Ullevitomten vilka till stor del kommer att påverka 
miljön runt landeriet. 

 
Alternativ Large  

Förändringarna i riksintressena för kulturmiljö Gårda/Åvägen och Göte-
borgs innerstad är mer påtagliga än i alternativ M genom att ett riktigt 
högt hus med upp till 75 våningar föreslås söder om Focushuset, vilket 
kommer att ge stor visuell förändring och skuggeffekter i södra Gårda, 
samt att Ullevitomten bebyggs med fler höga hus än i alternativ M. 
Stadsbyggnad 
Förändringen av stadsmiljön utmed Skånegatan blir i detta alternativ 
mycket påtaglig då hela Skånegatans östra sida föreslås kantad av höghus 
med upp till 30 våningar. Samtidigt ger detta en möjlighet att skapa en 
helt ny stadsfront och silhuett mot staden med en egen karaktär. 
Ullevi är i detta alternativ rivet varför upplevelse och silhuett mot t ex 
Gårdamotet och Ullevigatan blir helt förändrad. Detta gäller också vyer 
från de högre delarna i Lunden öster om väg E6 m fl andra platser i 
staden. Detsamma gäller för Örgrytemotet och Örgrytevägen, genom det 
föreslagna 75-våninghuset i denna del av området. 
Stadsliv 
Stadslivet utmed Skånegatan förväntas öka påtagligt under både dagtid 
och kvällstid genom det stora tillskottet av kontor och bostäder, trots att 
skolorna och Filmstaden Bergakungen försvinner. Förutsättningarna att 
generera viss handel, caféer/restauranger m m inom området bedöms i 
alternativ L som mycket goda. Svårigheter att tillfredsställa barns behov 
för utelek inom området kan uppstå vid hög exploatering med bostäder. 
Tillgänglighet, Logistik 
I alternativ L krävs ett flertal nya parkeringsanläggningar under mark för 
att tillgodose en god tillgänglighet till det stora antal bostäder och kontor 
som föreslås i detta alternativ. Det är även viktigt att studera hur angöring 
/inlastning kan ske till de föreslagna byggnaderna utmed Skånegatan. 
Miljöaspekter 
Med detta avses i första hand de miljöaspekter som berör kvaliteter för 
bostadsmiljöer. I detta alternativ är risken större att det blir svårt att 
skapa fullgoda bostadsmiljöer m hänsyn till luftkvalitet, buller och 
dagsljusförhållanden med hänsyn till täthet, då bebyggelsen som föreslås 
är påtagligt tätare än i de andra alternativen. Detta framkommer tydligt av 
de beräknade exploateringstalen för delområdena och kan utgöra en 
begränsande faktor för full utbyggnad varför detta måste studeras vidare. 
Ekonomi 
Detta alternativ ger betydligt fler byggrätter än alternativ S och M och är 
därmed helt klart mest ekonomiskt fördelaktigt för Göteborgs Stad. 
Alternativet ger mycket goda förutsättningar att kunna genomföra stora 
ombyggnader av t ex Skånegatan och upprustning av Burgårdsparken med 
en god ekonomi.  
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6. Exploateringsstrategier och exploateringskostnader 

Syftet med exploateringsstrategin är att finna ett lämpligt genomförande 
som ger störst potentiell inkomst för staden och därmed en så kvalitativ 
utveckling som möjligt för områdets.  
Ytor för arenor och handel är givna förutsättningar i arbetet. Till detta 
adderas kontor, hotell, bostäder och offentlig service i olika omfattningar 
beroende av vilket alternativ som studeras. 
 
Generellt sett är hela området mycket attraktivt då det ligger centralt med 
närhet till kommunikationer, service och allt annat som Göteborg har att 
erbjuda. För kontorslägen är kommunikationer avgörande. För att få 
attraktiva bostäder är även här närhet till kommunikationer viktigt, men 
minst lika viktigt är boendemiljökvalitéer i form av relativt tysta miljöer 
med närhet till exempelvis park och vatten. För bostadsrätter är mikroläget 
av stor betydelse, där utsikt över parkmiljö eller vatten kan ge betydligt 
högre betalningsvilja. 
För att bedöma värdeskapande faktorer för området får man utgå från det 
färdiga områdets kvalitéer: 
Kommunikationer – Västlänken beräknas stå färdig 2026 vilket kommer 
skapa helt nya förutsättningar för områdets tillgänglighet från den södra 
entrén.  
Arenor/Upplevelsecentrum med inslag av handel – en omdaning av 
Valhallagatan med en samlande livfull plats omgärdad av handel och 
aktiviteter kommer att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö som är 
ojämförbar med hur det ser ut idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgårdsparken – en högkvalitativ och lättillgänglig stadsdelspark som 
knyter ihop området i nord-sydlig riktning och länkar staden i öst-västlig 
riktning. Parken kommer fungera som stadsdelens gröna vardagsrum men 
har också potential att bli en destination i sig - kantad av bostäder, kultur 
och centralbad. 
Förstärkta stråk – Kopplingar över Skånegatan västerut, kopplingar mot 
Gårda österut samt välfungerande kopplingar från Focushuset och 
Korsvägen som gör att man passerar genom området istället för att man 
passerar runt området. 
Kontorslägen bedöms ha högst värden i den södra och norra delen av 
området samt längs med Skånegatan, medan bostäder har höga värden 
inom hela området, med undantag från de mest bullriga och trafikerade 
miljöerna.  
Parkering är en knäckfråga, dels vilka volymer som kommer krävas för det 
färdiga området, dels hur parkeringsbehovet under byggnationen skall 
lösas. I det lägsta exploateringsalternativet (Small) föreslås att 
Focushusets befintliga parkeringsanläggning behålls och kompletteras med 
en ny anläggning mot Örgrytevägen. I alternativ Medium och Large rivs 
Focushuset och ersätts med en större anläggning. Oavsett valt alternativ 
behöver parkeringsanläggningen stå klar när arenorna öppnar. Parkeringar 
för tillkommande bostäder antas lösas inom respektive kvartersmark. 
Eventuella behov av tillkommande parkeringar för övriga verksamheter 
antas lösas genom underjordiska lösningar.  
Utifrån givna förutsättningar och resonemang har en övergripande tidplan 
för exploatering av evenemangsområdet tagits fram. Tiderna avser 
produktion (rivning och byggnation). Till detta kommer planeringsfaser, 
övergripande för projektet och för varje detaljplan inom området. 
 
  

Övergripande tidplan för exploatering av evenemangsområdet. Färgade rutor avser bedömda genomförandetider och skrafferade rutor avser möjliga tider  
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Nedan följer en beskrivning områdesvis: 
 

1. Scandinavium & Valhallatomten  
Exploateringsstrategin för Scandinavium & Valhallatomten styrs i huvudsak 
av utbyggnadsplaneringen av arenorna i delområde 2, Burgårdsparken. 
Först när arenor står klara kan man påbörja utvecklingen av 
upplevelsecentrat. Bedömd produktionstid för rivning och byggnation 
2027–2031. Omfattningen av påbyggnad av bostäder ovan 
upplevelsecentrat kan påverka tidplanen. 
 

2. Valhalla IP/Burgårdsparken 
Arenabyggnationerna kommer kräva ytor för att genomföras och under 
byggtiden kommer stora delar av området vara otillgängligt, bullrigt och 
oattraktivt. Först när arenor står klara kan man utveckla övrig byggnation 
inom Burgårdsområdet. För att få ut det största potentiella 
marknadsvärdet avseende bostäder behöver park och kopplingar till 
angränsande områden tidsmässigt vara färdigställda samtidigt som 
bostäderna. Bedömd produktionstid för arenor 2024–2027 och för övrig 
byggnation inom Burgårdsområdet 2027–2030. 
 

3. Bergakungentomten 
Befintligt arrende för Bergakungen går ut 2029 och en nedläggning av 
biografverksamheten kan ske när en ny anläggning är på plats i 
upplevelsecentrat. En av de viktigaste åtgärderna i detta delområde är den 
förstärkta kopplingen till Burgårdsparken. Bedömd produktionstid 2029–
2031 men kan bli längre beroende på omfattningen. 
  

4. Ullevitomten 
Ullevitomten är det delområde som har störst spännvidd mellan de olika 
alternativen, där den minsta föreslagna exploateringen är 115 000 m2 BTA 
och den största föreslagna exploateringen är 350 000 m2 BTA. Ullevitomten 
är också det delområde som är minst beroende av övriga områden då det 
ligger relativt avskilt och inte har någon direkt koppling till annan planerad  
exploatering, utöver parkeringskapaciteten som är viktig då det tidvis kan 
bli ont om parkeringar till följd av övrig byggnation. Teoretiskt skulle därför  
Ullevitomtens eventuella exploatering kunna ligga närsomhelst i tiden. I 
exploateringsstrategin har vi dock lagt exploateringen av Ullevitomten i ett 
sent skede, 2031–2037.  
 

Orsakerna är flera. Det pågår ett antal större kontorsbyggnationer i 
närområdet som sannolikt minskar efterfrågan på kontorsytor under en tid. 
Kontorsbyggnader behövs vidare för att skärma av bland annat buller från 
Ullevigatan, för att kunna komplettera med bostäder innanför. Vi tror också 
att bostadskvalitéerna blir större och kan skapa ett större värde om man 
bygger ut denna del när merparten av delområdena söder om Ullevitomten 
har etablerats. 
 

5. Fastigheterna längs Skånegatan 
Skoltomterna (Burgården och Katrinelund) ligger tidsmässigt som de sista 
pusselbitarna i exploateringsstrategin (2038–2043). Skolorna är idag 
funktionella och det finns en stor efterfrågan på utbildningsplatserna. 
Omlokalisering av skolorna är också en lång och kostsam process. Ju 
längre man väntar med att exploatera dessa delområden, desto bättre 
utnyttjar man befintliga investeringar. Bedömningen är också att 
byggrättsvärdena kommer stiga inom dessa delområden ju längre tiden 
går, vilket är gynnsamt för att ekonomiskt klara av en omlokalisering av 
verksamheterna. 
Norges Hus föreslås inte exploateras med ny bebyggelse. 
 

6. Focushustomten 
Focushuset med sina parkeringar är en väldigt strategisk fråga för hela 
evenemangsområdet och beroende på vilken parkeringsstrategi man väljer 
kommer Focushuset påverkas i olika utsträckningar. I det minst 
exploaterade alternativet behålls befintlig parkeringsanläggning och 
kompletteras med en ny del. I de två förslagen med en större 
exploateringsgrad rivs Focushuset och ersätts med en betydligt större 
parkeringsanläggning. I samtliga alternativ behöver 
parkeringsanläggningen vara i fullt bruk då de nya arenorna tas i bruk. 
Bedömd produktionstid för rivning och byggnation 2024–2026. 
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Byggrättsvärdering  
Parallellt med denna rapport tas en byggrättsvärdering fram av 
Fastighetskontoret.   
 
Kostnader för utbyggnad av allmän plats 
Utifrån rapporten ”Framtidens Arena, underlag förstudie, del 
trafikutredning” (SWECO 2011-01-31) samt de förslag som volymstudien 
presenterar har kostnadsbedömningar för utbyggnad av allmän plats tagits 
fram. Kostnaden bedöms till mellan ca 1 000 – 2 000 mnkr i 2019 års 
prisnivå beroende på vilket alternativ som studeras. 
 
Kostnadsbedömningen omfattar entreprenadkostnader inklusive 
osäkerhetspåslag men omfattar inte kommunens organisatoriska kostnader 
eller bokförda värden. Det finns inte heller med någon post för en eventuell 
ersättningsarena för Nya Ullevi eller omlokalisering av skolverksamheterna 
på Skånegatan. 
 
Bedömning av kostnaden för utbyggnad av allmän plats är schematiska 
och bygger delvis på tidigare uppgifter. Tidpunkten för utförandet liksom 
ambitioner och kvalitet är avgörande för den slutliga kostnaden. Till 
exempel är ombyggnadskostnaderna för Skånegatan måttligt satta, vilket 
sannolikt kan vara tillräckligt för anpassning av gatan vid alternativ S. 
Vid en omfattande exploatering med ny bebyggelse utmed Skånegatan 
enligt alternativ L förväntas säkerligen en helt annan standard på miljön. 
Dessutom kan det då ha gått uppemot 40 år sedan den sista ombyggnaden 
av Skånegatan i början av 2000-talet, vilket kan medföra krav på 
renovering på många plan. Därför bör man utföra noggrannare kalkyler för 
en mer omfattande ombyggnad och då inkalkylera åtgärder för att kunna 
angöra byggnader, särskilt i det fall då Skånegatans körfält ev ska minskas 
till ett i vardera riktningen. 
 
På bilderna härintill visas som ett jämförande exempel nybyggnaden av 
Drottning Eufemias gate i Oslo (i folkmun ”Norges Champs Ellysée), som är 
drygt 700 m lång och 43 m bred, har en liknande sektion som Skånegatan, 
kostade i storleksordning 1 miljard NOK! = ca 35 000 NOK/m2. 
Skånegatan mellan Korsvägen och Ullevigatan är ca 1 100 m och bredden 
på gaturummet varierar mellan 35 och 48 m.  
 
 
 

 
Den nyligen byggda och mycket påkostade Drottning Eufemias gate i 
Björvika i Oslo har en sektion som liknar Skånegatan.  

 
Drottning Eufemias gate är 700 m lång och spårvagnsspåren har pålats på 
hela sträckan p g a dåliga grundläggningsförhållanden.  
(Illustrationer ovan: Statens Vegvesen, Norge) 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Med Göteborgs stads målsättning med utvecklingen av evenemangs-
området som grund har följande förslag till strategi formulerats:  
 

• Stärka Göteborgs position som en ledande evenemangsstad 
• Möjliggöra ett stort antal arbetstillfällen   
• Skapa ett rikt kultur- och nöjesliv 
• Främja såväl bredd-, skol- och elitidrott  
• Göra området attraktivt och tryggt alla tider på dygnet och väl 

värt att besöka även när det inte arrangeras något särskilt 
evenemang  

• Hela stadsväven och befrämja rörelser i öst-västlig riktning 
 

Målsättningen för området är att skapa en väl integrerad stadsdel där 
evenemang och vardagsliv får bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas och samverka. Avsikten med här föreliggande studie är att 
utifrån givna förutsättningar bedöma vilken exploateringsnivå som ger  
bästa utgångsläget för att uppnå denna målsättning, samt vilken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programmering som kan ge en väl fungerande och hållbar blandstad. 
De givna förutsättningarna är: 
 

• Placering av Arenorna norr om Valhallagatan, på nuvarande 
Valhalla IP, enligt beslut i KF 

• Exploatering av området söder om Valhalla gatan och norr om 
Svenska mässan med ett upplevelsecenter med inslag av 
handel som befrämjar stadslivet i området 

• Exploatering av Ullevitomten 
• Exploatering av Katrinelunds- och Burgårdsskolan 
• Flyttning av Filmstaden Bergakungen till det föreslagna 

upplevelsecentrat enligt ovan 
 

Tre alternativ har tagits fram. Dessa har benämnts Small, Medium och 
Large och redovisar olika nivåer av exploatering: 
 

• I Small tillskapas cirka 500 000 m2 BTA utöver Arenorna  
• I Medium tillskapas cirka 800 000 m2 BTA utöver Arenorna 
• I Large tillskapas cirka 1 100 000 m2 BTA utöver Arenorna 

  

Vid en utbyggnad enligt alternativ Small fås en tydlig koncentration av exploateringen i södra delen av utredningsområdet, med undantag 
av de tillkommande höghusen kring Ullevi.  
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Dessa alternativ exemplifierar tre möjliga exploateringsnivåer. 
Rätt exploateringsnivå kan givetvis bedömas vara någonstans mitt 
emellan två av dessa alternativ. Vid framtagning av förslag till 
programmering och disponering av de olika funktionerna har hänsyn 
tagits till befintliga funktioner, nuvarande och kommande infrastruktur, 
möjliga etappindelningar, samt bästa placering för att skapa rätt 
förutsättningar för dessa (akustik, dagsljus, angöring, logistik m m). Ett 
antal delområden inom utredningsområdet har studerats var för sig för 
att se hur olika exploateringsnivåer påverkar delområdet och 
relationerna med omgivningen.  
 
Vid en genomgång av möjliga konsekvenser för olika aspekter på 
exploatering i en stadsmiljö som evenemangsområdet finner man flera 
fördelar för alternativen med högre exploatering. Förutom de rent 
ekonomiska aspekterna så gynnar en hög exploatering stadslivet under 
dygnets alla timmar. Staden knyts också bättre samman och ger bättre 
och tryggare förbindelser i öst-västlig riktning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden på vidstående sida indikerar att en bättre helhet uppnås i miljön 
utmed Skånegatan och på Ullevitomten i norr om en högre exploatering 
än i alternativ S och M väljes. Jämför med bilderna på sidan 95 och 96. 
Skalan på byggnadsvolymerna kopplar också området till framtidens 
omgivning, då stora projekt i närområdet finns på plats. Genom att 
densiteten maximeras över hela området skapas ytterligare nya 
samband i olika riktningar. Den höga densiteten och kontaktytorna mot 
parken kan ge förutsättningar för en mycket aktiv park, varför kraven 
på parkmiljön blir höga. En välordnad, attraktiv park som har direkta 
samband med vatten- och kulturmiljöer gynnar de boende som 
dessutom får vackra parkvyer från lägenheterna. Dessa förhållanden 
ger en direkt positiv påverkan på exploateringsekonomin. Den höga 
densiteten utmärker också området i staden och ger tillsammans med 
planerad höghusbebyggelse utmed Mölndalsån en ny tyngdpunkt i 
Göteborg samt en stark upplevelse när man närmar sig Göteborg från 
norr och söder på väg E6.  

  

Vid alternativ Medium ökas exploateringen i söder ytterligare och viss höghusbebyggelse tillkommer utmed Skånegatan och sydost om Ullevi utmed 
Mölndalsån. 



                                                                                    EGA Erik Giudice Architects                                             Evenemangsområdet, Göteborg – Volymstudie 2019-09-06 

97(110) 
 

Det finns dock olika uppfattningar om hur ett framtida Göteborg ska se ut 
varför många aspekter måste belysas ytterligare. Konsensus saknas till 
exempel för exploatering på flera tomter. En alltför hög exploatering kan 
också skapa värdegrundade konflikter som kan försena projektet och 
därmed kosta pengar.  
 
En riktigt hög exploatering som i alternativ Large ställer utmaningarna på 
sin spets och genererar ett antal frågeställningar:  
 

• Finns det efterfrågan på så stora ytor kontor? 
• Finns det efterfrågan på relativt dyra centrala bostäder i denna 

omfattning? 
• Är det möjligt att utforma tillräckligt bra boendemiljöer med 

föreslagen täthet? 
• Klarar nuvarande och planerad infrastruktur tillkommande flöden 

av boende, arbetande och besökare?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hur säkerställer man behovet av exempelvis kommunal service och 
grönområden för förskolor/skolor?  

• Hur minimerar vi påverkan på befintlig bebyggelse? 
• Vilka positiva möjligheter uppnås för Göteborg genom att skapa ett 

modernt, högexploaterat område, sett ur ett internationellt 
perspektiv? 

• Hur påverkas här aktuella riksintressen för kulturmiljövården? 
 
Efter ytterligare analys av frågeställningarna och politiska avvägningar är 
det rimligt att tro på en möjlig exploatering någonstans mellan alternativ 
M och L.  
 
Ambitionen med denna första studie är att ligga till grund för fortsatta 
studier inom ett flertal områden och ska därför ses som ett fösta steg 
mot framtiden för evenemangsområdet!  

Vid en utbyggnad enligt alternativ Large bebyggs Ullevitomten och exploateringen ökas utmed Skånegatan. Därmed erhålls en större enhetlighet i området 
och samtidigt erhålls en tydlig gräns mot den äldre innerstaden. En exploatering uppemot denna storleksordning är en stor möjlighet för Göteborgs Stad att 
skapa en modern karaktär som bidrar till att knyta ihop staden.  
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3D-modellen. 

 

 

  

BILAGA:  
Exempel på upplevelsecentrum med 

inslag av handel (10 sidor) 

(Foton från respektive projekts websidor) 
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Fotokällor: 
https://www.berlin.de/en/shopping/shopping-centres-department-stores/3874670-5123149-east-side-mall.en.html 
https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/5630419-3104052-mercedes-platz.en.html 
https://www.architektur-urbanistik.berlin/index.php?threads/eastside-mall.109/ 

https://www.berlin.de/en/shopping/shopping-centres-department-stores/3874670-5123149-east-side-mall.en.html
https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/5630419-3104052-mercedes-platz.en.html
https://www.architektur-urbanistik.berlin/index.php?threads/eastside-mall.109/
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  Fotokällor: 
https://www.lalive.com/visitor-center 

https://www.lalive.com/visitor-center
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  Fotokällor: 
https://www.aleou.fr/salle-seminaire/13556-parc-chanot.html 
http://www.klepierre.com/en/centres/prado/ 

Evata Finland Oy / Evata Worldwide Oy / Pöyry Evata 

 

https://www.aleou.fr/salle-seminaire/13556-parc-chanot.html
http://www.klepierre.com/en/centres/prado/
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  Fotokällor: 
https://www.justgola.com/a/sanlitun-village-3318917 
https://www.gettyimages.es/detail/foto/supermarket-and-stores-in-sanlitun-village-fotograf%C3%ADa-de-stock/522671000 

https://www.justgola.com/a/sanlitun-village-3318917
https://www.gettyimages.es/detail/foto/supermarket-and-stores-in-sanlitun-village-fotograf%C3%ADa-de-stock/522671000
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  Fotokällor: 
https://livemtl.ca/news-and-opinions/2019/04/01/montreals-international-jazz-festival-is-coming-to-verdun-this-year/ 
https://www.thinglink.com/scene/672085650068996097?buttonSource=viewLimits 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7557,81223570&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/672085650068996097?buttonSource=viewLimits 

 

https://livemtl.ca/news-and-opinions/2019/04/01/montreals-international-jazz-festival-is-coming-to-verdun-this-year/
https://www.thinglink.com/scene/672085650068996097?buttonSource=viewLimits
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7557,81223570&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Fotokällor: 
Evata Finland Oy / Evata Worldwide Oy / Pöyry Evata 
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Fotokällor: 
http://www.milanosantagiulia.com/the-new-

neighbourhood/?lang=en 

 

 

 

http://www.milanosantagiulia.com/the-new-neighbourhood/?lang=en
http://www.milanosantagiulia.com/the-new-neighbourhood/?lang=en
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Baksidesbilder: Illustrationer av alternativ Small, Medium och Large sedda från öster in mot Göteborgs Centrum.  
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Sammanfattning  
 
På uppdrag av Stadsledningskontoret (SLK) Göteborg Stad har Fastighetskontorets 

värderingsfunktion tillsammans med fastighetskonsultbolaget Svefa utfört en översiktlig 

intäktsanalys avseende en etappvis försäljning av framtida byggrätter inom Evenemangsområdet. 

Analysen utgår ifrån en volymstudie som tagits fram av Ramböll på uppdrag av SLK.  

Vår analys visar att intäkterna med utgångspunkt från volymstudiens exploateringsalternativ kan 

variera mellan ca 6,3 – 18,8 Mdkr +/- 20% (löpande priser) och ca 5,2 – 14,9 Mdkr +/- 20% (fasta 

priser). Nivåerna kan jämföras med bedömda intäkter utifrån ett scenario där byggrätterna säljs idag, 

med mängdrabatt, för mellan ca 3,1 – 7,8 Mdkr +/- 20%. Intäkterna per scenario framgår enligt 

nedan:      

  ETAPPVIS FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING ”IDAG”  

  Löpande priser* Fasta priser*   

  
Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

Totalt 
(mdkr) 

kr/kvm 
BTA 

ALTERNATIV SMALL 6,3 12 700 5,2 10 500 3,1 6 200 

ALTERNATIV MEDIUM 11,9 14 500 9,8 11 900 5,5 6 750 

ALTERNATIV LARGE 18,8 16 600 14,9 13 100 7,8 6 900 

 

I analysarbetet har vi bedömt nu gällande byggrättsvärden och hur värdet kan tänkas utvecklas över 

tid, dels med hänsyn till utvecklingen på fastighetsmarknaden i allmänhet och dels 

värdestegringseffekter som förväntas uppstå allt eftersom området exploateras. I analysen av 

värdestegring över tid genererad av så kallad ”placemaking” görs försiktiga bedömningar. Vidare har 

vi i analysen tagit hänsyn till så kallade ”höga hus-effekter” på markvärdet och att fördelningen 

bostadsrätt/hyresrätt är 60/40.  

Slutsatsen i analysen är att en etappvis försäljning har potential att generera väsentligt större 

intäkter över tid än om merparten av byggrätterna säljs idag samt att det finns en stor potential i att 

öka markvärdet med en genomtänkt och välarbetad strategi för placemaking.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Löpande priser: Markvärdet uppräknat med KPIF 2% fram till tidpunkt för bedömd försäljning som inträffar under 
perioden fram till 2040 
Fasta priser: Markvärde EJ uppräknat med KPIF 2% fram till tidpunkt för bedömd försäljning som inträffar under perioden 
fram till 2040  
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1 Inledning 
 

 Uppdragsgivare 
Stadsledningskontoret genom Patrik von Corswant och Peter Junker. 

 Bakgrund till analysuppdraget 
Kommunstyrelsen (KS) i Göteborg har givit Stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att ta fram en 

helhetslösning för hur skapandet av ersättarna för Scandinavium, Lisebergshallen, nytt centralbad 

m.m. samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras. Uppdraget beskrivs 

som ett av de mer komplexa uppdragen i stadens historia och finns beskrivet i ett politiskt yrkande 

som kommunstyrelsen fattade beslut om under maj 2018. Projektet går under arbetsnamnet 

”Stadsutveckling Valhallagatan/Evenemangsområdet”. Inför det politiska beslutet har det 

genomförts en förstudie i SLK:s regi. Under 2019 fattade kommunstyrelsen beslut enligt ett 

tilläggsyrkande, bl.a. om hur det fortsatta utredningsarbetet ska genomföras. Som del i det fortsatta 

utredningsarbetet ingår sammanfattningsvis:  

• Att göra en detaljerad analys av vilka exploateringsintäkter som i alla realistiska scenarier är 

möjliga att inom ramen för projektet skapa i evenemangsstråket. 

 

• Att analysen inte bara ska förhålla sig till nu gällande markvärden utan även ska inkludera en 

detaljerad studie av hur det genom successiv försäljning av markområden skulle vara möjligt 

att över tid öka intäkterna.  

 Vårt uppdrag 
Fastighetskontorets (FK) värderingsfunktion har fått i uppdrag att utreda de projektekonomiska 

frågeställningarna enligt ovan. Uppdraget har genomförts tillsammans med fastighetskonsultbolaget 

Svefa genom Joachim Wallmark. Uppdraget ansluter till den större exploateringsstudie som Ramböll 

utfört på uppdrag av SLK. Rambölls volymstudie illustrerar tre utbyggnadsscenarier: ”Small” ca 

500 000 kvm BTA, ”Medium” ca 820 000 kvm BTA och ”Large” ca 1 130 000 kvm BTA. 

 Metod och avgränsningar 
Analysuppdraget har genomförts i två delar enligt följande:  

• Fastighetskontoret och Svefa har oberoende av varandra översiktligt bedömt ett generellt 

och genomsnittligt byggrättsvärde för olika ändamål inom evenemangsstråket givet särskilda 

förutsättningar som fastställts gemensamt. Bedömningen avser värdet av byggbar och avröjd 

mark idag. Värderingsförutsättningarna sammanfattas i bilaga 2.  

 

• Fastighetskontoret och Svefa har därefter gemensamt bedömt hur byggrättsvärdena kan 

tänkas utvecklats över tid med hänsyn till den allmänna ekonomiska utvecklingen, 

utvecklingen på fastighetsmarknaden samt de värdestegringseffekter som kan förväntas 

uppkomma lokalt i takt med att privata och offentliga investeringar i evenemangsområdet 

genomförs. Analysmomentet innehåller även en översiktlig prognos på hur många byggrätter 

som är möjliga att utbjuda till försäljning årligen under villkor att det är en ”normal” 

marknad, d.v.s. jämvikt mellan tillgång och efterfrågan. Slutligen uttrycks totala markintäkter 

årligen för vart och ett av de tre utbyggnadsscenarierna från Rambölls volymstudie (small, 

medium och large).  
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 Osäkerhetsfaktorer 
De resultat och slutsatser som framförs i denna rapport med bilagor är bedömningar. Dessa är helt 

beroende på det underlag som tillhandahållits och de förutsättningar som gällt vid tidpunkten för 

författandet. Nya eller ändrade förutsättningar innebär att bedömningen måste revideras. 

Analysarbetet är översiktligt utfört inom den tidsram som beställarna fastställt.   

Rapporten ska ses som ett beslutsunderlag i tidigt skede samt inspirera till en fortsatt och mer 

fördjupad marknads- och strategianalys. Vidare bör de totalekonomiska förutsättningar, vilket även 

inbegriper kostnader och risker, studeras särskilt.  

 Översiktligt bedömda byggrättsvärden  
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av de värdebedömningar som ligger till grund för den 

fortsatta intäktsanalysen. Värdenivåerna utrycker bedömda byggrättsvärden med värdetidpunkt 

augusti 2019.  

Marknadsvärdet har bedömts utifrån att det idag skulle finnas en detaljplan som möjliggör 

genomförande av de volymskisser som presenterats i Rambölls rapport. Värdet förutsätter också att 

byggrätter säljs etappvis på marknadsmässiga grunder, d.v.s. att någon volymrabatt inte 

förekommer. Det förutsätts att flera närliggande, planerade och pågående infrastrukturprojekt samt 

fastighets- och stadsutvecklingsprojekt kommer att genomföras, så som Västlänken och nya arenor. 

För fullständiga värderingsförutsättningar hänvisas till bilaga 2.   

Nedan sammanfattas de av Svefa och Fastighetskontoret oberoende av varandra bedömda 

värdenivåerna (genomsnitt) i kr/kvm BTA ovan mark för ett normalhus om ca 8 våningar:  

Ändamål Svefa  Fastighetskontoret 
Genomsnitt 

(kr/kvm BTA) 

Kontor 9 500  10 000 9 750 

Hotell 6 000  7 000 6 500 

Bostäder HR 9 500  10 000 9 750 

Bostäder BR 18 000  19 000 18 500 

Upplevelsecentrum 5 000  8 000 6 500 

Parkeringshus 2 700  2 500 2 600 

Skola i.u.  4 500  
Tabell 1: Bedömda byggrättsvärden enligt Svefa och Fastighetskontoret 

Ovan bedömda värdenivåer avser genomsnittliga värden för de byggrätter avseende normalhus om 8 

våningar vars lokalisering framgår av Rambölls volymstudie. Svefa och Fastighetskontoret har separat 

bedömt värdet av byggrätter för högre bebyggelse.  

Ovan översiktligt bedömda värdenivåer kommer att behöva uppdateras i takt med 

marknadsutvecklingen och allt eftersom den framtida utvecklingen av evenemangsområdet 

konkretiseras. Genomsnittet av bedömningarna (se kolumnen längst till höger) ligger till grund för 

intäktsanalysen.   
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2 Beskrivning av projektområdet   
 

 Sammanfattning av volymstudien 
Utredningsområdet i volymstudien avgränsas av bl.a. Skånegatan, Mölndalsån, Ullevigatan och 

Örgrytevägen. Svenska Mässans nuvarande fastigheter ingår inte i utredningsområdet men 

Focushuset, öster om Mölndalsån, ingår. Enligt det politiska inriktningsbeslutet avses de nya 

arenorna och nya centralbadet lokaliseras norr om Valhallagatan på och omkring nuvarande Valhalla 

IP. Influensområdet består av bl.a. Gårda, Lorensberg och Heden. Merparten av marken ägs av 

Göteborg Stad, direkt eller genom bolag.  

 

Figur 1: Markägoförhållanden och delområden enligt Rambölls volymstudie (rött är mark i kommunal ägo) 

Rambölls volymstude illustrerar i huvudsak tre exploateringsgrader: Small, Medium och Large. 

Utbyggnadsalternativen bygger på studier av respektive delområde (1 - 6 ovan). De sex delområdena 

är olika stora och har helt olika förutsättningar för exploatering med hänsyn till pågående 

verksamheter och varierande lägesförutsättningar.   

     

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Utbyggnadsscenario Small, Medium och Large 
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Figur 3: Volymförteckning 

För alla tre utbyggnadsscenarier gäller följande:  

• Nya arenor lokaliseras norr om Valhallagatan 

• Ett nytt upplevelsecentrum med inslag av koncepthandel söder om Valhallagatan 

• Kontors- och parkeringsbyggnation på Focustomten 

• Bostadsbyggande längs Skånegatan  

• Kontorsetablering vid Ullevitomten 

• Omdaning av Burgårdsparken   

 Exploateringsstrategier i Rambölls rapport 
 
Ramböll har i sitt arbete preciserat följande målbild som har legat till grund för deras tre olika förslag.  
 
”Bästa upplevelsedestinationen i Norden för idrott på både bredd-och toppnivå, stora evenemang, 
festivaler och konserter, stora mässor samt festliga och mysiga klubbar och restauranger.  

Sveriges mötesplats förankrad kring Svenska Mässan och dess utvidgning.  

En del i kunskapsstaden ‐ skapa ett attraktivt läge för lokalisering av kunskapsintensiva företag som 
söker sig till spännande stadsmässiga och kreativa miljöer – nya och attraktiva kontorshus kopplade 
till Mässan, arenorna, upplevelsecenter och evenemangstorget. Denna del av Göteborg kan bli ett fint 
komplement inom marknad/handel till de mer tekniskt inriktade Lindholmen och Johanneberg Science 
Park. 

En attraktiv bostadsmiljö – genom utveckling av Burgårdsparken och miljön runt Stora Katrinelunds 
landeri samt miljöerna längs Mölndalsån erhålls en ny grön oas för alla kringboende i denna del av 

staden.” 

Alternativen som Ramböll redovisat i sin rapport visar på en exploateringsnivå som de anser kan 

fungera väl både i staden och i förhållandet med planerade arenor och centralbad. Gemensamt för 

de tre redovisade förslagen är en grundkonfigurering bestående av förändrad och uppgraderat 

parkområde, arenor, sporthallar, centralbad, expansionsytor för Svenska Mässan samt ett 

upplevelsecenter med inslag av handel. 

Ramböll bedömer att samtliga framtagna alternativ kommer att förändra området i grunden och 

skapa en ny silhuett och en helt annan stadsmiljö jämfört med dagens situation. Alternativ small 

kommer alltså inte att upplevas som en mindre förändring eller mindre förtätning av Göteborg. 

Volymerna har möjlighet att etablera arenor för upplevelser, nöjen och handel som i förhållande till 

närliggande stadsdelar är mycket omfattande. Tyngdpunkten i vad som idag uppfattas som ”centrala 

Göteborg” kan ändras om nämnda byggrättsvolymer exploateras. De förändringar som föreslås, även 

i det minst exploaterade alternativet, kan skapa en ny tyngdpunkt i centrala Göteborg och införliva 

området i det som idag betraktas som absoluta centrala delar av staden. Förändringen påverkar 

fastighetsvärden i och omkring evenemangsområdet.  
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Grundkonfigureringen i deras förslag är ämnad för att skapa synergieffekter med redan befintlig 

verksamhet och förstärka områdets image och karaktär till att bli en modern och spännande 

besöksdestination för såväl boende, besökare och näringsliv. 

 Pågående och planerad utveckling av evenemangsområdet 
I diagrammet nedan framgår projekt i och omkring evenemangsområdet som påverkar 

förutsättningarna för den fortsatta expansionen. Ett antal projekt förutsätts genomföras under 

utbyggnadsperioden, t.ex. Västlänken och flera pågående bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.  

 

Figur 4: Antagna privata och offentliga investeringar under utbyggnadsperioden 

På kontorssidan tillförs, i Gårdaområdet genom projekt Citygate och Gårda Vesta, ca 70 000 kvm 

kontor vilket utgör ett betydande tillskott på Göteborgsmarknaden. Det motsvarar över 4 000 

arbetsplatser.  

På bostadssidan är antalet pågående eller planerade projekt få. Wallenstam genomför tillbyggnader 

på befintliga bostadshus vid Sten Sturegatan (ca 100 lägenheter). Skandia har möjlighet att 

exploatera för ca 200 lägenheter på Bohusgatan och Fastighetskontoret har markanvisat för 

ytterligare ca 200 lägenheter vid Ernst Fontells plats.  

Övriga större investeringar utgörs att nya Hotell Liseberg och vattenland som omkring 2022/23 

bedöms generera ytterligare 600 000 besökare till Lisebergs anläggningar. Bedömningen är att 

investeringar åstadkommer ett behov av ca 185 000 nya gästnätter. Mässan planerar för ett fjärde 

torn med ca 400 hotellrum.  

Västlänken bedöms färdig omkring 2026. Nya arenor på nuvarande Valhalla IP (multifunktionsarena, 

nytt bad och träningsarenor) förväntas färdigställas tidigast 2027 och bedöms sammantaget generera 

3 miljoner besökare årligen.  

Upplevelsecentrum med bedömt färdigställande efter 2030 bedöms tillsammans med nya arenor och 

tillväxt inom befintliga besöksmål attrahera 12-15 miljoner nya besökare årligen. Antalet besökare till 

dagens besöksmål uppgår till ca 10 miljoner årligen. Ökningen bedöms således till mer än en 

fördubbling.    
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3 Fastighetsekonomiskt perspektiv på markvärdet 

 

 Drivkrafter och värdefaktorer  
Den grundläggande tesen inom fastighetsvärdering kan beskrivas som att ju mer attraktiv en plats är 

desto högre efterfrågan och betalningsvilja finns det för den. Detta tack vare de positiva 

egenskaperna som platsen erbjuder. En plats, eller lokal, som efterfrågas starkt ökar i regel 

avkastningen till fastighetsägaren, antingen genom högre ökat driftnetto från den löpande 

förvaltningen eller genom värdetillväxt. Läget producerar ekonomiska nyttor och markvärdet kan 

förenklat beskrivas som skillnaden mellan värdet av en bebyggd likvärdig fastighet i samma område 

och produktionskostnaden för att bygga huset på fastigheten.  

Lägets betydelse för värdebildningen kan förklaras utifrån klassiska urbanekonomiska modeller samt 

kännedom om värdepåverkande faktorer:   

1. Lägre transportkostnader och ökad tillgänglighet ger högre markvärden 

Den centrala utgångspunkten är att där transportkostnaderna minimeras är markvärdet som 

högst. När transportpriserna/restider sjunker kommer markpriserna i staden på sikt att 

jämnas ut. Successivt minskas lägesfaktorns betydelse till förmån för andra värdeparametrar. 

Tillskott som Västlänken och förbättrade parkeringsmöjligheter m.m. förbättrar 

tillgängligheten och upptagningsområdet för främst kommersiella fastigheter (kontor, handel 

m.m.). 

I figur 6 nedan kan sambandet mellan förbättrat kollektivtrafiksystem och fastighetspriser 

beskrivas. Fastighetspriser stiger vilket i sin tur genererar en urban förnyelse med ökad 

attraktivitet, fotgängare, turism m.m. och överlag större ekonomisk aktivitet vad gäller 

arbetskraft och köpkraft. Närheten till en pendeltågsstation ökar värdet av de mest 

närbelägna kontorsfastigheterna. Effekten syns även på bostadssidan men den är något 

svagare och influensområdet istället något större. 

Samtidigt finns det studier som visar att nyetableringar av transportsystem inte ger något 

väsentligt värdetillskott om det redan finns tillräckliga kommunikationer för den redan 

befintliga kontorsstocken. Däremot kan den ökade tillgängligheten kapacitetsmässigt 

möjliggöra en fortsatt utbyggnad av området samt minska risken för att fastighetsvärden 

faller.   

  

Figur 5: Relationen mellan investering, kollektivtrafik och stadsförnyelse 
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2. Klustereffekter  

Behov av interaktion mellan individer och företag ger incitament för att etablera sig på 

samma plats. Det ger upphov till så kallade kluster där likasinnade företag och individer 

samlas. Exempel på ett sådant är IT-klustret i Kista i norra Stockholm och fordonsklustret på 

Lindholmen i Göteborg.   

Närheten till Gårda och centrala stadens nuvarande kontorsetableringar ger starkt stöd för 

ytterligare kontorsetableringar, nu inom Evenemangsområdet. För handel och besöksmål är 

omsättningen direkt kopplad till antalet besökare, invånare och verksamma som vistas i 

området. Utformningen av trafik- och stadsmiljö är avgörande för ett områdes attraktivitet. 

Exempelvis är hyran utmed gågator normalt sett högre än längs med trafikerade gator. 

Närheten till redan starka besöksmål som Liseberg, Svenska Mässan och centrala staden ger 

möjlighet till delat kundunderlag samt fler planerade och spontana besök. Ett nytt 

upplevelsecentrum i området kompletterar befintliga besöksmål snarare än att det utgör en 

konkurrerande verksamhet.  

3. Värdepåverkande faktorer 

Vad som gör att en fastighet efterfrågas och hur dess värde kan förklaras beror av en rad 

faktorer. En studie som beskriver sambanden är Värdeskapande Stadsutveckling (2016). 

Genom regressionsanalys undersöktes vilka lägesfaktorer som har störst påverkan på 

priset/hyran för lägenheter. I rapporten hävdas att följande förklarande variabler uttrycker 

87 % av priset/hyran för lägenheter:  

Närhet till stadskärnan (17 %), närhet till spår/-expressbusshållplats (10 %), antalet urbana 
verksamheter inom en kilometer (24 %), hektar park inom en kilometer (16 %), närhet till 
närmsta vattenyta (7 %), inom 50 meter från vattenyta (7 %), kvartersstadsindex (17 %) och 
slutligen socioekonomiskt index (kontrollvariabel).  
 
De värden som är jämt distribuerade i staden fångas inte upp av studien, t.ex. parkering och 
tillgänglighet med bil. Studien kan heller inte observera betydelsen av solljus eftersom sådan 
underlagsdata saknas. Studien bekräftar dock tidigare antaganden om att tillgänglighet, 
servicenäringar och tillgång till grönområden är starkt efterfrågat. Närområdets 
socioekonomiska status har i tidigare studier visat sig ha mycket stor påverkan på 
bostadsrättspriserna.  
 
För kontor har Evidens (2015) genomfört en liknande undersökning på kontorsmarknaden. 

Genom kvantitativa analyser kunde hyresnivån till 90 % förklara variationen i hyra mellan 40 

olika kontorslägen i Göteborg: 

1. Tillgänglighet, främst med kollektivtrafik 
2. Service i närheten 
3. Kluster, närhet till anställda i kontorsintensiva branscher 
4. Modernitet 
5. Industri, förklaras av Göteborgs industriprägel  

 
För Evenemangsområdet är bedömning att området har eller har potential att erbjuda 

merparten av samtliga egenskaper ovan. Området är beläget nära stadskärnan och kommer 

ha mycket väl utbyggd kollektiva förbindelser. Utbudet och variationen av service, handel 

och andra urbana verksamheter kommer vara mycket högt. Hög exploatering och urban 
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densitet samt närhet till befintlig kvartersstad och rekreationsstråk ger sammantaget mycket 

goda förutsättningar för exploatering.  

4. Placemaking och stadsutveckling som värdeprocess  

Positiv värdeutveckling för fastigheter utöver den underliggande marknadsutvecklingen 

beror i regel på vad som kan kallas för ”trappstegseffekter” eller ”upshift” i efterfrågan på 

fastigheter. Det är resultatet av olika värdehöjdande processer, t.ex. successivt förbättrade 

kommunikationer eller en ny park i anslutning till ett bostadsområde. Att skapa miljöer och 

lägen som efterfrågas (placemaking) är en självklar process för att åstadkomma högre 

fastighetsvärden eftersom den kommersiella lönsamheten är starkt beroende av närmiljön.  

Rätt utformade miljöer underbygger höga fastighetsvärden och gör dem bestående under en 

längre tid. Nedan följer några exempel på studier på området: 

• I en rapport av RICS som genomfört ett antal fallstudier berörande större 

stadsutvecklingsområden i Londonområdet med stort inslag av bostäder har 

värdeeffekter på mellan 5 - 56% konstaterats. Störst värdetillskott observeras i 

områden som redan har höga fastighetsvärden och där det finns möjlighet att 

återupprepa framgångar och successivt höja priserna pga. ökad köpkraft/efterfrågan.  

 

• I en rapport av Savills som undersökte värdet av placemaking, kom de bland annat 

fram till att högre markvärde kan uppnås om investeringar i placemaking, så som 

publika ytor och infrastruktur vid stads- och områdesutveckling, sker tidigt. Deras 

modell visar på en värdetillskott om 25% kontra om investeringar görs först senare 

under processen. 

 

• I en rapport från CBRE och Gehl arkitekter kom de, vid undersökning av 11 

stadsutvecklingsområden, fram till att investeringar i publika ytor och skapandet av 

god placemaking i stort sett alla fall gav positiva utslag i värdet på påverkade 

fastigheter. I flera fall var ökningen mycket betydande och översteg med god 

marginal prisutvecklingen i jämförbara områden. Exempel var Liverpool One, Porto 

Nuova i Milano och King’s Cross i London. De kom även fram till fyra 

framgångsfaktorer för framgångsrik placemaking som visas nedan: 

 

Figur 6: Framgångsfaktorer vid placemaking  

• CBRE Residential undersökte en större mängd utvecklingsområden i London och fann 

att sådana har en stark positiv effekt på bostadspriser. Vid större 

stadsutvecklingsprojekt gav det en positiv effekt på närområdet om 4,7% årligen 

jämfört med snittet. Vid effektiv placemaking var effekten så stor som +10% över 

snittet. 



11 
 
 

 Försäljningsstrategier – sälja idag eller imorgon?  
När stora markområden ska exploateras är det vanligt att marken utbjuds till försäljning etappvis, 

alternativt att parter i ett tidigt skede delar på vinst och risk genom samägande (”joint venture”). I 

båda fallen får den ursprungliga markägaren normalt ta del av den framtida värdeökningen, dels till 

följd av utvecklingen på fastighetsmarknaden i stort och dels till följd av en lokalt driven 

värdeutveckling (jämför föregående avsnitt om klustereffekter, placemaking m.m.). 

Det motsatta alternativet till det nyligen beskrivna är att sälja allt eller delar av innehavet idag. Flera 

prispåverkande effekter kan då förväntas: Eftersom priset (värdet) på marken beror av tillgång och 

efterfrågan sjunker det genomsnittliga försäljningspriset när utbudet ökar kraftigt. Efterfrågan beror 

av vad som efterfrågas på de underliggande marknaderna, t.ex. bostadsmarknaden. Om 

bostadsmarknaden lokalt ”tål” ett tillskott på 3 000 lägenheter årligen samtidigt som utbudet av 

byggbar mark möjliggör 9 000 lägenheter, så kommer viljan att betala fullpris för all mark idag inte 

att finnas. Investerare måste kalkylera med att det kommer ta längre tid att omsätta byggrätterna till 

färdiga lägenheter än normalt. Tid är pengar, och den som tvingas låsa sitt kapital utan möjlighet till 

avkastning kommer att kräva en rabatt eftersom pengarna annars kan användas till något annat, t.ex. 

att köpa redan bebyggda fastigheter med både stabila kassaflöden och möjlighet till värdestegring.  

 

Figur 7: Principskiss markvärdeutveckling 

Diagrammet ovan visar den rabatt på marknadsvärdet som krävs för att sälja alla byggrätter på en 

gång lång tid före möjlig byggstart. Byggrätt nummer 2 är inte tillgänglig förrän om flera år och kostar 

därför mindre att köpa än en likadan byggrätt i samma område som kan bebyggas idag (byggrätt 1).  

Om försäljningen av byggrätter påbörjas när marken är byggbar finns möjlighet att erhålla då 

gällande marknadspris. Säljaren kan anpassa utbudet, tajma rätt marknadsförutsättningar och erhålla 

avkastning från successivt värdehöjande processer. Ett exempel som ligger nära till hands är 

Västlänkens påverkan på fastighetspriserna och dess möjligheter att göra oexploaterad mark 

byggbar. Kommunen bör i det perspektivet sälja mark allteftersom effekterna av ökad tillgänglighet 

slår igenom.   
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4 Övergripande marknadsanalys 
 

I detta avsnitt analyseras de vanligaste marknadsparametrarna så som BNP, inflation, arbetslöshet, 

marknadsräntor m.m. Underlaget ger tillsammans med historisk bostadsprisutveckling, 

fastighetsprisindex m.m. underlag för bedömning av markens värdeutveckling på kort och lång sikt.  

 Nationellt konjunkturläge och prognos  
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit, även beaktat 90-talskrisen och finanskrisen 2008 - 

2009, mycket god under de senaste decennierna. BNP har ökat stadigt och har i snitt vuxit med 2,6% 

per år i fasta priser sedan 1981. Enligt Konjunkturinstitutet väntas tillväxten bromsas in 

nästkommande år, för att sedan öka något igen.  

 

Figur 8: BNP i fasta priser med årlig tillväxt perioden 1980 till 2018 med prognos fram till 2028. 1980 = 100. Källa: KI 

 

 Regionalt konjunkturläge  
Den ekonomiska utvecklingen har varit som starkast i storstäderna, delvis illustrerat av utvecklingen 

av bruttoregionprodukten, BRP, som ses i diagrammet nedan. Antal sysselsatta, BRP och lönesumma 

växer snabbare i Västra Götalandsregionen än i riket som helhet, framför allt under de senaste åren. 

Arbetslösheten i Göteborgsregionen är dessutom lägre än i de andra storstadsregionerna. 

Utvecklingen i Göteborgs kommun har dessutom generellt varit ännu starkare än i regionen. Det är 

en utveckling som bedöms fortsatt trolig framöver. 
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Figur 9 & 10: BRP per capita perioden 2005 - 2017 i Göteborg, länet och riket. 2005 = 100. Källa: Regionfakta och SCB & 
Arbetslöshet i Storstadsregionerna. Källa: BRG 

 

 Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv för Göteborgs kommun. Även utvecklingen för övriga Stor-

Göteborg är positiv. Befolkningen i Göteborg ökar främst på grund av ökade födelsetal och 

nettoinvandring. Det föreligger ett negativt flyttnetto mellan Göteborg och övriga Sverige men ett 

positivt flyttnetto mellan Stor-Göteborg och övriga Sverige. En tendens, som kunnat observeras 

under en längre period, är att framförallt barnfamiljer flyttar ut till kranskommuner.  

 

Figur 10: Befolkningsförändring 2000-2018 med prognos till 2023 för Göteborgs kommun. Källa: Göteborgs stad och SCB 

 

 Disponibel inkomst  
En starkt bidragande orsak till ökade fastighetspriser generellt sätt, men framför allt på bostadsrätter 

och småhus, är den stadigt stigande disponibla inkomsten per capita. Även justerad för inflation är 

utveckling mycket god, framför allt under de 20 senaste åren. I reala termer har inkomsten per capita 
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ökat med 1,8% per år under perioden 1950 – 2018, men utvecklingen har varit än bättre under 

perioden 1998 – 2018, då tillväxten varit 2,6% årligen. Svenskarnas köpkraft har alltså ökat stadigt 

under en lång period, vilket påverkar både den privata och kommersiella fastighetsmarknaden 

positivt. Utvecklingen bedöms vara fortsatt positiv framöver. 

 

 

Figur 11: Disponibel inkomst per capita, löpande och inflationsjusterad. Källa: Ekonomifakta   

 Inflation  
Inflationen påverkar en fastighets värde både direkt och indirekt. De mest påtagliga direkta 

effekterna är på hyresintäkter och driftkostnader. Hyresnivån är ofta kopplad till KPI och räknas upp 

med denna, medan driftkostnaderna också påverkas av den allmänna prisutvecklingen. 

Inflationen har legat på en låg nivå under senaste åren, under Riksbankens inflationsmål på 2 %. 

Sedan 1993 då den senaste inflationstoppen enligt KPIF inträffade med en notering på ca 5%, har 

inflationen endast överstigit inflationsmålet sju gånger, varav den högsta noteringen är på 2,7%. 

Konjunkturinstitutet tror i sin prognos att inflationen stiger så sakteliga under de nästkommande 

åren, för att sedan stabilisera sig på 2%.  

 

Figur 12: KPIF 1980 till 2018 med prognos fram till 2028. Källa: KI 
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 Ränteutveckling och hushållens finansiella skulder 
Den kanske enskilt viktigaste faktorns som påverkar en fastighets värde är räntan. Fastigheter binder 

mycket kapital och det kassaflöde som de genererar påverkas därmed mycket av förändringar i 

ränteläget.  

Både reporäntan och räntan på svenska statsobligationer med lång löptid har sjunkit kraftigt den 

senaste 25-årsperioden. Reporäntan har under flera år till och med stått på minus. Detta har borgat 

för att kostnaden för att låna pengar har gått ner kraftigt, vilket i sin tur varit en orsak till att 

belåningen i nominella tal för privatpersoner och fastighetsbolag har ökat kraftigt. Volymen har 

femfaldigats under perioden 1995 – 2018, medan skulderna som andel av disponibla inkomster har 

ökat kraftigt. Samtidigt har skulderna som andel av finansiella tillgångar minskat under perioden.  

  

Figur 13 & 14: Reporänta och statsobligationsränta med prognos. Källa: KI & Hushållens finansiella skulder. Källa: FI 
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5 Analys av fastighetsmarknaden 

 

 Markens värdeutveckling fram till idag  
Värdeutvecklingen på fastigheter i Sverige har generellt sett varit mycket god de senaste 

decennierna, speciellt i storstäderna. Göteborg är inget undantag. Det är ett resultat av ökad BNP, en 

växande befolkning, en växling från industrinäringar till tjänstenäringar och låga räntor. Hur 

värdeutvecklingen blir de kommande åren kommer i allt väsentlig del fortsätta bero av detta. Nedan 

presenteras ett urval av data som ger stöd för bedömningen av utvecklingen de kommande åren.   

 Taxeringsvärden över tid 
Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt. Taxeringsvärdet 

är beräknat utifrån ett schablonmässigt bedömt marknadsvärde. Det kan således användas som 

grund för analys på en aggregerad nivå. Taxeringsvärdet är uppdelat i två delar, mark och byggnad.  

Markvärdet i Göteborg har stigit kraftigt under perioden 1998 – 2018 för både fastigheter med 

huvudsakligen lokaler respektive bostäder. Störst har utvecklingen varit på tomtmark, tätt följt av 

bostäder. En investering av obebyggd mark i Göteborg har under perioden gett nästan 16 gånger 

investeringen, motsvarande en årlig värdetillväxt om ca 15% (i löpande priser). 

 

Figur 14: Fastighetstaxering, markvärdeutveckling i Göteborg 1998-2019, Index 100 = 1998. Källa: SCB 

Genomsnittlig årlig real värdetillväxt 
Hyreshus, 
tomtmark 

Hyreshus, bostäder + 
bostäder & lokaler 

Hyreshus, lokaler 

1998 - 2018 14,8% 14,0% 10,5% 

1998 - 2008 24,5% 19,6% 16,1% 

2008 - 2018 5,9% 8,7% 5,2% 

2013 - 2018 23,6% 10,6% 4,2% 
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Markvärdeutvecklingen kan ställas mot värdet på fastigheter inklusive byggnad. Utvecklingen för 

helheten är stark, men det är tydligt att markpriset har varit den starkast komponenten i tillväxten. 

Totalt sett har värdetillväxten per år under 1998 – 2018 i genomsnitt varit 7,9% för bostäder och 

6,5% för lokaler.  

 

Figur 15: Fastighetstaxering (byggnad+mark), Göteborg 1998 – 2018. Index = 100. Källa: SCB 

Sammanfattningsvis visar sammanställningen ovan att värdeutvecklingen för bebyggda fastigheter i 

Göteborg har varit mycket stark under den senaste 20-årsperioden. Sammanställningen visar även 

att det är tomtmarkens andel av de totala fastighetsvärdena som har svarat för den allra starkaste 

värdeutvecklingen.  

Prognosen framöver för markvärdenas (byggrätternas) värdeutveckling blir därmed beroende av 

prognosen vad gäller den långsiktiga utvecklingen för i första hand BNP och räntan och, mer specifikt 

för Göteborg, utvecklingen vad gäller faktorer som befolkningstillväxt, näringslivets utveckling, 

stadsutveckling och hyrestillväxt. 

 Ränta och direktavkastning över tid 
En av de faktorer som påverkar marknadsvärdet på fastigheter mest är räntan. En ändring i räntan 

påverkar kostnaden för att låna, vilket påverkar fastighetspriset. Detta gäller både på den privata 

som den kommersiella fastighetsmarknaden. 

På den kommersiella fastighetsmarknaden påverkar räntan främst på två sätt, kostnaden att låna 

kapital och påverkan på priset genom det så kallade direktavkastningskravet. Det senare syns i 

formeln nedan. Ju lägre direktavkastningskrav, desto högre marknadsvärde, allt annat lika. 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
(𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 −  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟)

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
 

Direktavkastningskravet består teoretiskt sett av två komponenter, riskfri ränta och riskpremie. Den 

riskfria räntan brukar oftast likställas med räntan på en statsobligation med längre löptid, medan 

riskpremien beror på risken förknippad med en specifik fastighet och marknaden i stort. Ju högre 

risk, desto högre riskpremie. 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 
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De senaste åren har både statsobligationsräntan respektive låneräntor ut mot fastighetsbolag sjunkit 

markant. Samtidigt har direktavkastningskravet på, kontor i exemplet nedan, också sjunkit. Dock inte 

i samma takt, vilket ses i diagrammet nedan. Det har lett till att skillnaden mellan låneräntan och 

direktavkastningskravet har ökat. Det har i sin tur lett till att vissa dragit slutsatsen att investerare är 

försiktiga i rådande räntemiljö och att det egentligen finns möjlighet till fortsatt sjunkande 

direktavkastningskrav. Skulle det vara så finns det möjlighet att fastighetsvärdena kan fortsätta stiga. 

 

Figur 16: Direktavkastning för kontor i Gbg i jämförelse med statsobligations- och boränta. Källa: JLL, Nordea och 
Riksbanken & genomsnittlig ränta för börsnoterade fastighetsbolag. Källa: Catella 

 

 Utvecklingen enligt Svenskt fastighetsprisindex MSCI 
Ett sätt att mäta fastigheters värdeutveckling över tid är att se till aggregerad nivå, vilket i denna 

rapport dels har illustrerats av taxeringsvärdet som indexerats, samt av MSCI-index. Det senare är ett 

vedertaget index som fångar upp värdeutvecklingen årligen, istället för taxeringen som fångar upp 

värdeutveckling till stor del var tredje år. 

Det som är tydligt är att värdeutvecklingen varit mycket god under många år. Indexet har basår 

december 1983 och fångar således upp fastighetsmarknadens cykliska natur och inbegriper tre 

lågkonjunkturer, 90-tals krisen, IT-bubblan och finanskrisen 2008 - 2009. Inkluderat dessa nedgångar 

har värdet ökat med 290% sett till alla fastighetsslag, en genomsnittlig värdetillväxt om ca 4% under 

perioden 1983 - 2018. Under perioden 2009 – 2018 har den årliga värdetillväxten varit ca 5,1%. 

Under den längre tidsperioden har det varit hyresbostadsfastigheter som haft den i särklass starkaste 

utvecklingen med en ökning om dryga 950%, vilket motsvarar en genomsnittlig värdetillväxt om ca 

7% årligen. 
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Figur 17: Värdetillväxt i Sverige,olika fastighetsslag, för perioden 1983 – 2018. Dec 1983 = 100. Källa: © 2019 MSCI Inc. All 
rights reserved 

 

Genomsnittlig årlig 
värdetillväxt 

Sverige  
alla fastigheter 

Sverige  
kontor 

Sverige bostäder 

1983 - 1998 4,3% 4,2% 7,8% 

1983 - 2003 4,0% 3,7% 7,8% 

1983 - 2018 4,0% 3,9% 7,0% 

1993 - 2010 2,7% 2,0% 6,2% 

1993 - 2018 3,5% 3,4% 5,9% 

2003 - 2018 3,9% 4,2% 6,0% 

2010 - 2018 5,1% 6,3% 5,4% 

 

Värdeutvecklingen på kontor har under indexperioden varit snarlik den för alla fastighetsslag 

tillsammans, men väsentligt sämre än för bostäder.  

I en jämförelse mellan Göteborg och Stockholm har städerna haft en relativt snarlik utveckling, även 

om både toppar och dalar har varit kraftigare i Stockholm, samt att utvecklingen över tid varit 

snäppet starkare i Stockholm. Den årliga genomsnittliga värdeutvecklingen uppgår till 4,6% för 

Stockholm respektive 4,2% för Göteborg. 

Ser man till kontorsfastigheter, har värdeutvecklingen i Stockholm varit starkare än i Göteborg med 

en genomsnittlig värdeutveckling om 4,3% per år, mot 3,5% för Göteborg. 
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Figur 18: Värdetillväxt i Stockholm och Göteborg, alla fastighetsslag och kontor, för perioden 1983 – 2018. Dex 1983 = 100. 
Källa: © 2019 MSCI Inc. All rights reserved 

 

Genomsnittlig 
årlig värdetillväxt 

Stockholm 
Total 

Göteborg 
Total 

Stockholm 
Kontor 

Göteborg 
Kontor 

Stockholm 
Bostäder 

Göteborg 
Bostäder 

1983 - 1998 5,1% 3,4% 2,5% 4,7% 9,2%  

1983 - 2003 4,6% 3,7% 3,0% 4,1% 9,2%  

1983 - 2018 4,6% 4,2% 3,5% 4,3% 8,0%  

1993 - 2010 2,9% 3,4% 2,3% 2,3% 7,0%  

1993 - 2018 4,0% 4,0% 3,4% 3,8% 6,7%  

2003 - 2018 4,5% 4,7% 4,2% 4,6% 6,4%  

2010 - 2018 6,4% 5,1% 5,8% 7,2% 6,2% 5,7% 

 

Givet att fastighetsindexet för Sverige sträcker sig tillbaka till 1983 och inbegriper tre kriser, varav två 

djupare sådana, finns det fog för att dra slutsatsen att fastigheter kommer fortsätta att öka i värde 

över tid. 

 Fastigheters reala värdeutveckling 
I denna rapport har både den nominella avkastningen (värdetillväxten) på fastigheter berörts liksom 

inflationen. Fastigheter benämns ofta som realvärdesäkra, så därför är det av intresse att beräkna 

den så kallade reala värdetillväxten. 

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
(1 + 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡)

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
− 1 

Sett under perioden 1983 – 2018 har den reala tillväxten varit relativt modest för de flesta 

fastighetsslag. Detta har sin grund i det branta uppgång och fall som skedde under slutet av 80-talet 

och i början av 90-talet. Den förstärktes än mer av hög inflation under perioden, vilket minskade de 
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reala värdena än mer. Ett undantag finns dock, hyresbostäder. Värdeutvecklingen har i jämförelse 

med andra fastighetsslag varit mycket hög i Stockholm (index för Göteborg finns endast från 2010).  

 

Figur 19: Real värdetillväxt Stockholm och Göteborg enligt fastighetshetsslag för perioden 1983 – 2018. Dex 1983 = 100. 
Källa: © 2019 MSCI Inc. All rights reserved och egna beräkningar 

Om 10-årsperioden 1984 – 1993 bortses ifrån har den reala värdeutvecklingen varit god och ökande 

för alla fastighetsslag. Framför allt under de sista senaste åtta åren sedan finanskrisen, alltså 2011 – 

2018, då en stark värdetillväxt kombinerats med låg inflation. Noterbart är att värdetillväxten för 

hyresbostäder i Stockholm inte skiljer sig åt beroende på vilken tidsperiod som undersöks. 

Genomsnittlig årlig 
real värdetillväxt 

Stockholm 
Total 

Göteborg 
Total 

Stockholm 
Kontor 

Göteborg 
Kontor 

Stockholm 
Bostäder 

Göteborg 
Bostäder 

1983 - 2018 1,6% 1,2% 0,6% 1,4% 4,9%  

1993 - 2018 2,4% 2,3% 1,8% 2,2% 5,0%  

2003 - 2018 3,0% 3,2% 2,7% 3,2% 4,9%  

2010 - 2018 5,1% 3,8% 4,5% 5,9% 4,9% 4,4% 

Resonemanget ovan baserar sig på faktiska noteringar på marknaden. Ett annat angreppssätt är ett 

mer teoretiskt. KI har i en bilaga till SOU 2012:71 beräknat den långsiktiga realräntan, vilken de 

bedömer till 2%. Samtidigt bedömer de den årliga värdetillväxten för mark för småhus och fritidshus 

till mellan 3,2 – 3,8%, alltså en real värdetillväxt om 1,2 – 1,8%. Dessa bedömningar ligger till grund 

för utredningens förslag som även gäller tomträtt för flerbostadshus och övriga ändamål. 

Utredningen konstaterar också att värdeökningen på mark bevisligen överstiger KPI-utvecklingen. 

I en remiss på nämnda SOU från Stockholm stad påpekar de att det bör göras ett riskpåslag på 

realräntan. De hänvisar till att de låtit utföra en utredning om totalavkastning under 20 år på mark i 

Stockholms city. Utredningen visade på en riskpremie om 2,6 – 2,8%.  
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 Bostadsmarknaden 

5.6.1 Prisutveckling 
Bostadsrättspriserna i Göteborg har stigit mycket kraftigt under en lång period. Speciellt påtaglig har 

ökningen varit den senaste 10 års-perioden. Orsakerna är flera, så som: 

• den disponibla inkomsten per capita har ökat stadigt 

• det är en pågående stark urbaniseringstrend 

• befolkningsökningen har varit mycket god  

• byggnationen av nya bostäder har inte motsvarat efterfrågan 

• bolåneräntorna har sjunkit till mycket låga nivåer 

Enligt Valueguard-HOX Index steg priserna med ca 250% under perioden 2005 – 2017. Efter de 

högsta prisnoteringarna 2017, sjönk sedan priserna på bostadsrätter något för att sedan stabilisera 

sig på en historiskt sett hög nivå. 

 

Figur 20: Valueguard Hox Index Göteborg BR, månatlig samt årlig procentuell förändring. 2005 - 2019), jan 2005 = 100. 
Källa: Valueguard 

Prisutveckling på bostadsrätter i Göteborg kan också jämföras med hur utvecklingen sett ut i 

Stockholm, samt med värdeutvecklingen (exkl. direktavkastning) på bostadshyresfastigheter. Den 

jämförelsen visar på att utvecklingen varit som starkast på bostadsrätter i Göteborg under perioden 

2010 – 2018, men att utvecklingen på bostadsrätter har varit relativt snarlik den för 

bostadshyresfastigheter.  
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Figur 21: Utveckling av bostadsrättspriser och värdeutveckling på hyresbostadsfastigheter i Göteborg och Stockholm. Dec 
2010 = 100. Källa: Valueguard och © 2019 MSCI Inc. All rights reserved  

5.6.2 Marknadsförutsättning för bostadsbyggrätter 
Inom delområdena återfinns inom alternativ small 96 000 kvm BTA bostadsbyggrätter, vilket 

motsvarar cirka 1 100 lägenheter. Vid exploatering enligt förslag medium uppgår total BTA 

bostadsbyggrätter till 318 000 kvm, vilket motsvarar 3 700 lägenheter, och för utbyggnad i enlighet 

med förslag large uppgår total BTA bostadsbyggrätter 519 000 kvm, vilket motsvarar 6 100 

lägenheter. 

Mellan 2005 och 2018 har nyproduktionstakten i Göteborgs kommun varierat mellan drygt 1 200 och 

cirka 2 750 färdigställda bostäder per år med ett snitt om drygt 1 900 bostäder. Under motsvarande 

period har antalet nya invånare legat mellan nästan 3 200 och 8 450 per år med ett genomsnitt kring 

drygt 5 750. Ovanstående innebär att det under perioden gått mellan 2,5 och 5,6 nya invånare på 

varje ny bostad med ett genomsnitt om nästan 3,4. Genomsnittligt antal boende per hushåll i 

Göteborgs kommun uppgår i dagsläget till cirka 2,1 personer. Dock har den genomsnittliga 

hushållsstorleken under perioden 2012 till 2018 ökat från cirka 2,09 till 2,12, och sammantaget ger 

siffrorna en indikation på att den bostadsproduktion som skett inte till fullo matchat marknadens 

efterfrågan. 

 

Figur 22: Nyproduktionstakt och översiktligt estimerat bostadsbehov.  
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Nuvarande prognos vad gäller bostadsbyggandet i kommunen indikerar 4 400 respektive 4 700 

färdigställda bostäder under 2019 samt 2020, vilket innebär 1,71 respektive 1,64 nya invånare per 

bostad, för det fall nu gällande befolkningsprognos realiseras. Vid antagandet att genomsnittlig 

hushållsstorlek framgent uppgår till 2,1 personer per hushåll och att gällande befolkningsprognos 

infrias torde det årliga bostadsbehovet framgent uppgå till drygt 3 500 nya bostäder per år fram till 

prognosperiodens slut, vilket är 2040. Ovanstående resonemang bör ses som en mycket översiktlig 

estimering och gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av det framtida behovet, men indikerar 

(såvida större ekonomisk recession eller dylikt inte inträffar) att marknaden bör kunna absorbera ett 

klart högre tillskott av nya bostäder än det historiska snittet. 

 Marknadsförutsättning för kontorsbyggrätter 
Av det första diagrammet nedan framgår nyproduktionsvolymen för kontor i Göteborg och Mölndal, 

dels vad som hittills har producerats och dels vad gäller projekt som är pågående eller planerade. Av 

det andra diagrammet framgår även hyresutvecklingen för nyproducerade kontor och andelen 

vakanta kontorslokaler i Göteborgs centrum. 

 

Figur 23: Tillkommande volymer kontorsbyggnation i Stor-Göteborg och centrum. Källa: Svefa 
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Figur 24: Marknadshyra och vakansgrad för centrala Göteborg, perioden 2007 - 2019. Källa: Svefa 

Nivån på nyproduktionen har hittills varierat mellan 5 000 – 72 000 kvm per år. Genomsnittet för den 

redovisade perioden är cirka 35 000 kvm nya kontor per år. Det noteras att detta tillskott har skett 

samtidigt som hyrestillväxten för nyproducerade kontor har varit mycket god. Dessutom har andelen 

vakanta kontorslokaler sjunkit och är idag rekordlåg. Efterfrågan på just nyproducerade 

kontorslokaler är också mycket stark. Detta indikerar sammantaget att marknaden under perioden 

har efterfrågat mer än de 35 000 kvm per år som hittills producerats.  

Ett framtida behov av nya kontorslokaler i Göteborg har uppskattats med ledning av tillväxten i 

antalet förvärvsarbetande. Under prognosperioden har antalet förvärvsarbetande skrivits upp med 

2,0 % per år (vilket är i nivå med den hittillsvarande utvecklingen). Andelen som förvärvsarbetar inom 

kontorsintensiva tjänstesektorer har hittills trendmässigt stigit under perioden. Under 

prognosperioden har antagandet gjorts att denna trend fortsätter (om än i en ganska försiktig takt).  

 

Figur 25: Antal förvärvsarbetande och andelen i kontorsnäringar. Källa: SCB och egna beräkningar 
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Behovet av nya kontorslokaler har sedan uppskattats utifrån den årliga tillväxten i antalet 

förvärvsarbetande inom tjänstesektorerna samt ett antagande om ett genomsnittligt lokalbehov om 

15 kvm per anställd. Utifrån gjorda antagande indikerar analysen ett bedömt tillskottsbehov av 

kontorslokaler om drygt 50 000 kvm per år under den prognosperiodens första 10 år för att öka till 

knappt 60 000 kvm per år under prognosperiodens sista 10 år. 

 

Figur 26: Tillkommande volym kontorsbyggnation, samt det prognosticerade lokalbehovet per år. Källa: Svefa och egna 
beräkningar 

Utifrån dessa resultat har antagandet gjorts att marknadens efterfrågan normalt sett kommer att 

variera mellan 50 000 – 60 000 kvm nya kontor per år under den tid som exploateringen inom 

Evenemangsområdet genomförs. I praktiken kommer dock efterfrågan naturligtvis komma att variera 

även utanför intervallet beroende på konjunkturläget. 

Resultaten ovan har legat till grund för en marknadsmässigt lämplig utbyggnadstakt av den 

tillkommande kontorsvolymen inom Evenemangsområdet (enligt alternativen small, medium och 

large). Vad gäller utbyggnadstakt kontra övriga planerade kontorsprojekt har överväganden även 

gjorts vad gäller Evenemangsområdets möjligheter att ”undantränga” eller tidsmässigt förskjuta 

andra och mindre centralt belägna kontorsprojekt.  

Förutom marknadens efterfrågan och hänsynen till övriga planerade kontorsprojekt har hänsyn även 

tagits till vad som är en möjlig och lämplig utbyggnadsordning och utbyggnadstakt inom själva 

Evenemangsområdet.  

 Analys: referensobjekt  
Markvärdeutvecklingen kan bedömas i relation till andra genomförda och pågående större 

stadsutvecklingsprojekt.  

Som jämförelse kan vi studera bedömd värdeutveckling i Arenastaden i Stockholm i förhållande till 

andra kontorsområden i Stockholm. Arenastaden består idag av bl.a. Friends Arena med hotell 

(2012/13), Mall of Scandinavia (2015), kontor och bostäder. Ytterligare fastighetsinvesteringar 

planeras eller är redan beslutade. Arenastaden var tidigare ett svagt kontorsområde med ett par 

äldre kontorskomplex, lättare industri m.m. Kontorshyrorna före arenaetableringen var omkring 2 

000 kr/kvm och idag omkring 3 300 – 3 500 kr/kvm. Värdeutvecklingen på kontorsfastigheter i 

Arenastaden bedöms sammantaget ha utvecklats snabbare än i andra expansiva kontorsområden, 
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t.ex. västra Kungsholmen. Planerade offentliga och privata investeringarna i infrastruktur, större 

besöksmål m.m. inom Evenemangsområdet kan således ge förutsättningar för en mer positiv 

markvärdeutveckling än i andra utbyggnadsområden.     

 

Figur 27: Värdeutveckling i olika delmarknader i Stockholm, kr/kvm 2012 - 2019. Juni 12 = 100. Källa: Datscha/Newsec 

Ett liknande område utomlands som genomgått en liknande förändring som Arenastaden, och som 

delar likheter med utvecklingen i Evenemangsområdet är området Stratford City i London som 

huserar både huvudarenan och OS-byn för spelen 2012. Området var tidigare nedgånget men har 

genomgått en genomgripande utveckling sedan 2008, då bygget av OS-byn påbörjades. Utvecklingen 

har därefter kretsat kring kontors-, bostads- och handelsetableringar. I centrum av detta ligger 

köpcentret Westfield Stratford City med över 50 miljoner besökare årligen. Utvecklingen i området 

som ackompanjerades med stora infrastruktursatsningar har gett utslag i ökade värden på 

fastigheter. T.ex. ökade bostadspriserna i mycket kraftigt under perioden 2010 – 2015. 

Område 2005 2010 2015 
5-

årsförändring 
% 

10-års 
förändring % 

Postcodes around 
Stratford’s regeneration 

zone 
£171,081 £182,662 £293,105 60 71 

Newham (borough) £253,091 £260,213 £370,822 43 47 

Greater London £246,016 £338,573 £459,804 36 87 

Tabell 2: Bostadspriser i Stratford, närområden och Stor-London 2005 - 2015 

Det kan konstateras att det finns ett flertal andra liknande exempel som i vidare analyser av 

Evenemangsområdet bör undersökas närmare, exempel på sådana finns i bl.a. Edmonton, Milano 

och Berlin. I denna rapport har bara ett mindre antal jämförelseobjekt analyserats.   
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6 Bedömd markvärdeutveckling 2020 - 2040 
 

 Inledning 
Hur markvärdet på översiktlig nivå utvecklas över tid beror i första hand på utvecklingen på 

fastighetsmarknaden. Den lokala värdeutvecklingen inom Evenemangsområdet beror bl.a. av de 

drivkrafter och värdepåverkande faktorer som beskrivits i kapitel 3.  

Totalt markvärdeutveckling i Evenemangsområdet delas sammantaget upp i två komponenter:  

1. Underliggande värdeutveckling på fastighetsmarknaden i stort 

2. Värdeutveckling till följd av ”upshift/trappstegseffekter” och förstärkta trender i efterfrågan 

på mark i Evenemangsområdet  

Den underliggande värdeutvecklingen uttrycks här som förväntad real värdetillväxt. När det gäller 

den reala värdetillväxten är det tydligt att den har varit i särklass störst för bostadssegmentet över 

tid jämfört med andra segment. Slutsatsen blir därför att i bedömningen som görs över framtida 

värdeutveckling särskiljs bostäder från övriga segment. 

För att beakta lokala värdestegringseffekter, genererade av olika former av förädlingsprocesser, 

klustereffekter och förbättrade lägesegenskaper som sammantaget ökar efterfrågan på mark i 

området, adderas en ”stadsutvecklingskomponent” till bedömningen av total årlig värdetillväxt. 

Komponenten är ett resultat av att stadsutvecklingen fortskrider och att förväntade investeringar 

färdigställs. Nivån varierar allteftersom planerna för området konkretiseras och investeringar 

genomföras. Effekten har bedömts vara olika för bostäder och kontor eftersom värdet för dessa 

ändamål beror av olika faktorer och drivkrafter.  

Ett sätt att presentera stadsutvecklingskomponentens påverkan på markvärdet är i form av trappsteg 

vid givna år. I denna rapport presenteras påverkan i form av en ytterligare tillväxt över tid.  

 Nuläge: Bedömning 
Evenemangsområdet är centralt beläget med närhet till stadsliv, evenemang, kommunikationer och 

dylikt. Detta skiljer det från jämförbara områden som Hyllie i Malmö och Arenastaden i Solna, som 

inte har det läget som Evenemangsområdet har och inte heller lika goda förutsättningar för en 

nyutveckling i enlighet med Rambölls förslag. 

Området idag karaktäriseras av ett antal fristående mer eller mindre starka destinationer av solitär 

karaktär. Besökaren uppfattar inte området som en helhet. Det finns få attraktioner som binder ihop 

de olika besöksmålen. Konsekvensen blir då att området i sig är inte värt att besöka. Klustereffekten 

bedöms som relativt svag för området som helhet. Svenska mässan och Liseberg har skapat en stark 

klustereffekt inom sina respektive anläggningar men synergier och klustereffekter mellan de olika 

destinationerna är svaga. En betydande del av området består av en otillgänglig och otrygg park med 

låg besöksfrekvens. Stora inhägnade grusytor för evenemangslogistik har en stor negativ påverkan på 

områdets vardagsliv. Barriäreffekten är påtaglig. Scandinaviums verksamhet är ”på eller av”, d.v.s. 

arenan och dess närområde lever upp i samband med evenemang. Däremellan är dess omgivning 

öde. Valhallas simanläggning, sporthallar samt fotbollsplan tillsammans med områdets skolor skapar 

områdets vardagsliv. Dess sammanlagda besökarantal når dock inte upp till en nivå för att området 

ska kännas välbesökt under de flesta av dygnets timmar.  Området binder heller inte samman Gårda 

med Heden och övriga staden på ett bra sätt idag. 
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 Nuläge och framtid: Värdeskapande faktorer och lokala värdestegringseffekter 
Bedömningen av vad som i avsnitt 6.4 kallas för ”stadsutvecklingskomponent” beror av: 

• Hur området är programmerat idag och vad som föreslås för framtiden, bl.a. enligt Rambölls 

volymstudie. 

 

• Faktorer som beskrivs i bl.a. avsnitt 3.1 ”Drivkrafter och värdefaktorer” i form av teori och 

analys av liknande områden. 

Sammantaget bedöms en utveckling av området i enlighet med Rambölls volymstudie medföra en 

betydande förändring av dagens evenemangsområde. Även intilliggande områden kommer att 

påverkas, t.ex. att Gårda knyts närmare centrala staden och att befintliga stråk blir mer stadsmässiga.    

I området finns idag goda fysiska förutsättningar för bostadsetablering (park, vatten, stads- och 

nöjesliv m.m. och ett centrumnära läge). Närliggande Lorensberg är också ett av de dyraste i 

Göteborg sett till kr/kvm. Det innehåll som Ramböll föreslår bedöms ta vara på de värdeskapande 

faktorer som finns idag. Även för kontor bedöms effekten bli påtaglig om förslaget realiseras.  

Under kapitel 3.1 redovisas fyra steg i framgångsrik placemaking: 

1 Ändra områdets image 

2 Skapa en destination för besökare, boende och arbetande 

3 Addera mångsidighet till området 

4 Etablera karaktären av ett nyutvecklat område 

Evenemangsområdet bedöms ha goda förutsättningar för en lyckad placemaking – sammantaget 

därför att det redan är ett etablerat centralt läge med stora publika besöksmål i och strax intill 

området.   

Området hänger dock i dagsläget inte ihop som en helhet. Delar av det anläggningar, gaturum och 

besöksmål är föråldrat och slitet. Evenemangsområdet som stadsdel är mindre levande utanför 

evenemangstillfällena. Området anses bestå av solitära destinationer som inte adderar ihop till en 

helhet. Den föreslagna utvecklingen bedöms kunna etablera karaktären av ett modernt och 

nyutvecklat område. Ett varierat utbud både i form av rekreation och nöjen stärker området och 

adderar mångsidighet. Det skapas helt nya förutsättningar för att tillgängliggöra området när 

nuvarande barriärer försvinner och en stark sammanhängande destination synliggörs. Områdets 

image förbättras därmed avsevärt.  

 Bedömning  
Sammantaget bedöms det att: 

1. En positiv real värdetillväxt för mark, likt under de senaste 35 åren, kommer att bestå 

framöver  

2. Att de tre, av Ramböll, föreslagna exploateringsstrategierna har förutsättningar att över tid 

generera en betydande värdestegringseffekt 

I bedömningen nedan har ett försiktigt antagande gjorts av värdeökningen beroende av placemaking 

och stadsutveckling. Storleken på denna bör i framtida arbeten analyseras närmare. Bedömningen är 
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dock att det genom mycket lyckad placemaking och stadsutveckling går att nå en högre värdetillväxt 

än de vi antagit i våra bedömningar. 

 Värdepåverkan på närliggande områden 
En successiv exploatering av Evenemangsområdet kommer medföra att närbelägna områden blir mer 

attraktiva och influeras av de värdeskapande processer som skapas inom Evenemangsområdet. 

Fastighetsvärden inom närbelägna stadsdelar så som Gårda, Heden och Lorensberg bedöms stiga 

mest. I det fortsatta analysarbetet om evenemangsområdet utveckling bör effekterna på 

omkringliggande fastighetsbestånd analyseras särskilt.  

 

Figur 28: Principkarta: influensområde 
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7 Bedömd utbyggnadsordning 2020 – 2040 
 

 Inledning  
Utbyggnadsordningen beror dels av när de olika markområden görs tillgängliga för exploatering och 

dels i vilken grad marknaden kan efterfråga och omsätta byggrätter. Exempelvis måste befintliga 

arenor rivas för att möjliggöra byggnation av andra ändamål inom delområde 1 (Valhallatomten och 

Scandinavium). Motsvarande resonemang gäller t.ex. för Ullevitomten och de så kallade 

skoltomterna utmed Skånegatan. En etappvis försäljning av byggrätter förutsätter att utbud och 

efterfrågan matchas för att strategin skall ge önskat resultat.  

 Översiktligt utbyggnadsresonemang  
De mest besöksintensiva fastighetskategorierna som upplevelsecentrum, handel och hotell bedöms 

dra störst nytta av de kraftigt ökade besökstalen. Viljan att etablera hotell utöver redan planerade 

bedöms särskilt stor i anslutning till att föreslagna areor och upplevelsecentrum färdigställs. 

Efterfrågan på kontorsbyggrätter vid Korsvägen bedöms öka när tillgängligheten förbättras, men 

efterfrågan bedöms känslig för allmänna förändringar på fastighetsmarknaden samt med hänsyn till 

de betydande lokalytor som tillförs marknaden under inledande del av 2020-talet. Vid rätt 

marknadsförutsättningar bedöms dock efterfrågan, med hänsyn till lägespreferenserna på 

kontorsmarknaden, vara mycket hög både omkring Korsvägen/mässan och i anslutning till etablerade 

kluster i Gårda. På bostadssidan bedöms förutsättningarna för bostäder stärkas i takt med att 

kommunikationer förbättras och att byggrätter nära värdedrivande faktorer görs tillgänglig (t.ex. 

parkstråk). Ett redan högt underliggande markvärde för bostäder bedöms öka successivt. 

Investeringar på bostadssidan föregås sannolikt av kommersiella fastigheter och infrastruktur 

eftersom det ger möjlighet till ”hävstångseffekter” i värdeutvecklingen i och med att tillgänglighet, 

serviceutbud och urbana verksamheter förbättras ytterligare.  

 

Figur 29: Principmodell för värdeskapande  
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 Bedömning  
I syftet att fördela byggrättsvärden, och därmed förväntade intäkter från markförsäljningar över tid, 

har den totala byggrättsvolymen fördelats över den tänkta utbyggnadstiden 2023 – 2040.  

Grunden för fördelningen av byggrättsvolymen över tid har varit den utbyggnadsordning som följer 

av arenautbyggnaden, etableringen av upplevelsecentrat och vad som i övrigt är en möjlig och 

lämplig utbyggnadsordning (se avsnitt 7). Utöver denna utbyggnadsordning inom 

evenemangsområdet har hänsyn tagits till de marknadsförutsättningar som har bedömts för 

respektive fastighetskategori/byggrättsändamål (se avsnitt 5). 

Som generellt antagande gäller att intäkter från markförsäljningen utfaller i anslutning till att 

detaljplanen antas, när marken är tillgänglig för bebyggelse och/eller i anslutning till när det på 

marknadsmässiga grunder är sannolikt att marken exploateras. Intäkten motsvarar bedömningen av 

då gällande marknadsvärde.  

7.3.1 Byggrättsvolymer 
Följande volymer ingår att fördela enligt utbyggnadsscenarierna. Som underlag finns även uppgifter 

om hur volymerna fördelar sig efter byggnadsvolym.  

 

Figur 30: Utbyggnadsscenario small, medium och large (från Rambölls volymstudie) 
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7.3.2 Hotell 
I område 1 föreslås i samtliga utbyggnadsscenarier hotellbyggrätter om 24 000 kvm BTA. 

Bedömningen är att efterfrågan på hotellmark är som störst i samband med att större besöksmål 

etableras. Redan i ett tidigt skede av utbyggnadsperioden, i samband med Lisebergs utbyggnad, ökar 

efterfrågan på hotell. Nästa större förändring i efterfrågan beror sannolikt av när de nya arenorna 

och upplevelsecentrum byggs. Även om efterfrågan kommer tidigt i utvecklingen av området är 

marken inom delområde 1 inte tillgänglig förrän efter att Scandinavium och Valhalla rivits. Vår 

bedömning är därför att hotellbyggrätter säljs först i samband med övriga ändamål inom område 1, 

omkring 2025.  

Vår bedömning är att efterfrågan på hotell är större än den volym som framgår i volymstudien 

eftersom nya arenor, upplevelsecentra och kommande kontorsetableringar genererar mycket stora 

besökstal/gästnätter. Ytterligare byggrätter för hotell bedöms möjliga att avyttra när de stora 

besöksmålen är etablerade och området förtätas med ytterligare kontor och bostäder.   

7.3.3 Upplevelsecentrum och komplementhandel 
I område 1 förekommer 60 000 kvm BTA byggrätt för upplevelsecentrum, 10 000 kvm BTA 

komplementhandel i övriga delar av område 1 samt därutöver 10 000 kvm BTA 

komplementhandel/verksamhetsytor i arenakomplexen i område 2. Intäkter från byggrätter inom 

delområde 2 förväntas ske inför att arenaproduktionen startar. Byggrätt för upplevelsecentrum 

bedöms ge intäkter under 2025. Intäkter för komplementhandeln i delområde 1 bedöms ge intäkter i 

samband detta, 2025 och framåt, i takt med att ovanpåliggande byggrätter avyttras. Byggrätt för 

verksamheter i bottenvåningar förekommer sannolikt även i andra delar av evenemangsområden 

men de är relativt sett små volymer och underordnade ovanpåliggande byggrättsändamål. 

Intäktsanalysen bortser därför från de objekten.    

7.3.4 Mässa och parkering 
Utbyggnaden av mässan är likvärdig i alla utbyggnadsscenarier och intäkterna bedöms ske ungefär 

samtidigt som försäljningen av mark för upplevelsecentrum. Eftersom parkering är en förutsättning 

för de besöksintensiva verksamheterna är det troligt att försäljningen av eventuell ytterligare 

parkeringsbyggrätt i anslutning till Focushuset sker under 2025.  

7.3.5 Bostäder  
Enligt avsnitt 5.6.2 har det årliga bostadsbehovet i Göteborg under perioden fram till år 2040  

uppskattats till drygt 3 500 nya bostäder.  

I utbyggnadsalternativ Small, Medium och Large uppgår den totala byggrättsvolymen bostäder till 

96 000, 318 000 respektive 519 000 kvm BTA. Volymen har fördelats mellan bostadsrätter (60%) och 

hyresrätter (40%). Volymen har dessutom fördelats efter beräknad andel i höga hus. 

Fördelning har gjorts under perioden 2025 – 2037 med föreslagen start i område 1 och en successiv 

utbyggnad norrut. Utbyggnadstakten motsvarar omkring 220 – 470 lägenheter per år med undantag 

för år 2025 då en inledande försäljning av byggrätter motsvarande omkring 1 000 lägenheter har 

antagits ske. Den genomsnittliga försäljningstakten (utbyggnadstakten) under perioden är 470 

lägenheter per år vilket motsvarar 13% av det uppskattade årliga bostadsbehovet i Göteborg. 

7.3.6 Kontor 
Enligt avsnitt 5.7 har marknadens efterfrågan under utbyggnadsperioden uppskattats ligga i nivån 

50 000 – 60 000 kvm nya kontor per år. Utgångsläget är samtidigt att det idag råder en brist på nya 

kontorslokaler samtidigt som mycket stora kontorsvolymer i pågående och planerade projekt 
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förväntas komma ut på marknaden under perioden 2021 – 2025 (för det fall nu gällande tidplaner 

realiseras och föreslagna etableringar efterfrågas).   

En ackumulerad beräkning av dessa volymer i förhållande till det beräknade kontorsbehovet visar att 

marknaden kan förväntas nå en jämvikt mellan utbud och efterfrågan någonstans kring år 2027 – 

2028 under förutsättning att den nu exceptionellt låga vakansgraden även förväntas gälla i 

framtiden. Sannolikt tål nyproduktionsmarknaden en något högre vakansgrad vilket innebär att 

produktionen kan starta något tidigare och/eller med högre nyproduktionsvolym.  

I utbyggnadsalternativ alternativ large uppgår den totala byggrättsvolymen kontor till 391 000 kvm 

BTA. Volymen har fördelats efter beräknad andel i höga hus. 

Fördelning av kontorsvolymen har gjorts under perioden 2026 – 2039 med föreslagen start i område 

1 och därefter område 6 (Focustomten) och 4 (Ullevitomten). Utbyggnadstakten motsvarar omkring 

23 000 – 47 000 kvm BTA per år, dock med mellanliggande ”utbyggnadsfria” år vilket innebär att den 

genomsnittliga utbyggnadstakten per år blir omkring 28 000 kvm BTA per år. Områdets mycket goda 

kontorsläge gör att denna utbyggnadstakt anses vara marknadsmässigt genomförbar.   
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8 Slutlig intäktsanalys 
 

 Totala intäkter från markförsäljning 2020 – 2040 
De totala intäkterna för succesiv markförsäljning bedöms till ca 6,3 – 18,8 Mdkr, beroende på antaget 

scenario där small betingar lägst värde och large högst. De tre scenariona skiljer sig, utöver intäkter, 

åt också när den sista försäljningen av mark sker. Försäljningen av byggrätter inom scenario ”small” 

bedöms slutföras omkring 2035 och ”large” omkring 2039. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Ackumulerade försäljningsintäkter mark. Löpande priser 

Kassaflödet från markförsäljningen varierar kraftigt över tid. En gemensam nämnare för alla tre 

scenarier är att en stor volym säljs under 2025, i samband med att detaljplanen väntas vinna laga 

kraft för område 1 med upplevelsecentrum m.m. I övrigt har de tre scenarierna varierande 

intäktstoppar, se t.ex. large-scenariot som har en topp i slutet av tidsperioden, medan medium och 

small har en topp några år innan. 

  

 

Figur 32: Försäljningsintäkter för mark över tid. Löpande priser 

kr-

kr600 000 000 

kr1 200 000 000 

kr1 800 000 000 

kr2 400 000 000 

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

Large Medium Small

kr-

kr4 000 000 000 

kr8 000 000 000 

kr12 000 000 000 

kr16 000 000 000 

kr20 000 000 000 

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

Large Medium Small



36 
 
 

 Intäkter per delområde 
Försäljningsintäkter har även analyserats på delområdesnivå. Karta över delområdena och 

detaljerade tabeller över värden återfinns i bilaga 1. Det som skiljer sig mellan scenarierna är främst 

volymen BTA bostäder, kontor och parkering.  

Slutsatsen är att de två delområden som betingar högst markvärde är område 1 (Scandinavium-

/Valhallaområdet) samt delområde 4 (Ullevitomten). Det senare området bedöms vid rivning och 

exploatering enligt scenario large betinga ett markvärde om ca 7,7 Mdkr (nominellt). Det är i 

delområde 4 följt av 5a/5b respektive 1 som exploateringsintäkterna ökar mest från scenario small 

till large. 

 Känslighetsanalys 
Prognosen över intäkter från markförsäljning är självklart mycket osäker. Det finns många 

omvärldsfaktorer som kan påverka värdet över tid. 

Med beaktning av detta har en översiktlig känslighetsanalys gjorts där kalkylen har testats för 

förändrad nominell värdetillväxt, alltså om antagande om inflation, real värdetillväxt eller 

stadsutvecklingskomponenten, förändras. Värdet påverkas ca 9 – 12% för varje förändring i 

värdetillväxt med en procentenhet. 

 Scenario   Genomsnittlig årlig tillväxt 
(%) 

Förändrad nominell 
värdetillväxt 

Small, 
Mdkr 

Medium, 
Mdkr 

Large, 
Mdkr 

Förändring % 
+/- 

 Bostäder Kontor 

-2% 5,2 9,8 14,9 (-18) - (-21)% 
 

2,8% 2,6% 

-1% 5,7 10,8 16,7 (-9) - (-11)% 
 

3,8% 3,6% 

n/a 6,3 11,9 18,8 
  

4,8% 4,6% 

1% 7,0 13,2 21,1 +10 - +12% 
 

5,8% 5,6% 

2% 7,7 14,6 23,7 +22 - +27% 
 

6,8% 6,6% 

 

En annan faktor som kan påverka intäkterna är om utbyggnadsordningen ändras från antagen 

bedömning. Om planeringsförutsättningarna ändras och marken därigenom blir tillgänglig i ett 

senare skede än beräknat, eller om en djup lågkonjunktur inträffar, påverkas intäkterna.   

Om en mycket djup lågkonjunktur inträffar, liknande den i slutet på 80-talet med både sjunkande 

fastighetsvärden och hög inflation, kan förutsättningarna för att sälja mark i området också ändras 

kraftigt under en längre period än enstaka år. Det påverkar utfallet av bedömningen kraftigt.  
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 Effekter av alternativa försäljningsalternativ 
I rapporten förs ett alternativt resonemang om att sälja hela utvecklingsområdet till utomstående 

part som driver utvecklingen, se kapitel 3.2. Detta kan sättas i relation till beräkningen av intäkter 

över tid om staden väljer att driva projektet i egen regi i enlighet med kapitel 8.1 - 8.3.  

I tabellen nedan visas två summeringar:  

1. Dels baserad på de av Svefa och Fastighetskontoret bedömda byggrättvärdena. Dessa tar inte 

hänsyn till utbyggnadstid, utbud etc.  

 

2. Dels vad värdet bedöms till om hela marken/projektet säljs idag. Rabatten bedöms då till ca 

25 – 30% vilket är en kompensation med anledning av den risk som en köpare tar om 

samtliga byggrätter förvärvas idag (på en och samma gång). Att hela området skulle säljas 

idag utan någon form av rabatt bedöms mycket osannolikt.  

 Scenario 

 Small Medium Large 

Brutto - 
byggrättsvärden 

2019, Mdkr 
4,1 7,6 11,1 

Bedömt värde på 
marknaden, Mdkr 

3,1 5,5 7,8 

 

 Fastighetsvärden som genereras 
I rapporten beräknas intäkterna för markvärden över tid. Med ledning av de bedömningar som Svefa 

och Fastighetskontoret gjort, kan även de aggregerade fastighetsvärden som genereras över tid 

bedömas.  

Om området bebyggs i enlighet med volymstudien och succesivt under perioden fram till 2040 

bedöms fastighetsbeståndet inom området kunna vara värt ca 31 – 77 Mdkr +/- 20% i fasta priser och 

ca 38 – 96 Mdkr +/- 20% i löpande priser.  

Om allting å andra sidan skulle byggas i enlighet med volymstudien och om det skulle byggas idag, 

skulle fastighetsbeståndet vara värt ca 25 – 57 Mdkr +/- 20%. 
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9 Rekommendationer 
 

Givet resultatet av intäktsanalysen och de iakttagelser som gjorts löpande under arbetets gång 

lämnas följande slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet med att utveckla 

Evenemangsområdet ur ett strategiskt- och fastighetsekonomiskt perspektiv:    

• Värdet bedöms större för området som helhet om stora investeringar i infrastruktur, publika 

ytor o.d. görs tidigt under den tid som utvecklingen förväntas pågå. Klustereffekter och stora 

besöksmål bidrar till värdeutvecklingen över tid.  

 

• För att höja platsens attraktivitet och i slutändan intäkterna är god placemaking viktigt. Det 

bedöms finnas en mycket stor potential för värdestegring över tid om det görs på rätt sätt. 

Det är därför viktigt att i kommande analysarbete undersöka detta närmare.  

 

• Lägesförutsättningarna är bra för samtliga fastighetskategorier och bedömning är att värdet 

är mindre konjunkturkänsligt jämfört med byggrätter i mer perifera lägen. 

Rekommendationen är att bibehålla ett tempo i stadsutvecklingen även i sämre tider för att 

ha byggklar mark tillgänglig när konjunkturen vänder.    

 

• Det är viktigt att portionera ut byggrätter successivt över tid för att inte riskera att ett högt 

utbud medför lägre pris på marken. Det gäller i synnerhet kontorsbyggrätter.   

 

• En etablering av upplevelsecentrum kompletterar dagens besöksmål och tillför området 

ytterligare högre besökstal. Att etableringen genomförs är således viktig för områdets 

fortsatta utveckling och bedöms ha en stor påverkan på det framtida markvärdet, i synnerhet 

för besöksintensiva verksamheter.  

 

• Om möjligt rekommenderas det att ha beredskap för att möjliggöra ytterligare en 

hotelletablering. Förutsättningarna för hotell bedöms som exceptionellt goda med hänsyn 

förväntade besökstal.  

 

• Om möjligt rekommenderas det att se över att ändra en del av kontorsvolymen till bostäder. 

Detta under förutsättningar att det är möjligt att få till en bra boendemiljö, tillräckligt med 

yta för förskola/skola o.d. 

 

• En stark rekommendation är att kommunen i egenskap av markägare behåller marken under 

utvecklingstiden och säljer byggrätter successivt. Det bedöms ge den i särklass högsta 

intäkten samtidigt som kontrollen över mark och områdets utveckling bibehålls.  
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Bilaga 1 – Markvärde i löpande priser per delområde och ändamål 
 

 

Figur 33 och 34: Evenemangsområdet indelat i delområden 1 – 6 & tabell över markvärden i löpande priser per delområde 
och scenario 

 

 

 

 

 

 

  

Värde per scenario, Mdkr 

 Small Medium Large 

Delområde 1 2,3 2,7 3,3 

Delområde 2 0,1 0,1 0,1 

Delområde 3 1,0 1,0 1,0 

Delområde 4 1,7 3,5 7,7 

Delområde 5a 0,3 1,3 2,2 

Delområde 5b 0,0 0,0 0,0 

Delområde 5c 0,3 2,1 2,6 

Delområde 6 0,7 1,3 1,7 

Totalt 6,3 11,8 18,7 
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Bilaga 2 – Förutsättningar för inledande värdebedömning  
 

I denna bilaga framgår de värderingsförutsättningar som tillämpats i genomförandet av den 

översiktliga värdebedömningen som redovisas i inledningen av rapporten. 

• Utvecklingsområdet innehåller en betydande byggrättsvolym. Det förutsätts emellertid inte att 
volymen påverkar byggrättsvärdena negativt. Utbudet av byggrätter, och på vilket sätt de säljs, 
förutsätts följa marknadens efterfrågan vad gäller volym och ändamål. De bedömda 
värdenivåerna förutsätter således en ”normal” marknad. Någon volymrabatt förekommer ej. 
Hur den omfattande volymen byggrätter i praktiken fördelar sig över tid bedöms i denna 
rapport.   

• Att ett stort område blir föremål för exploatering beaktas på så sätt att det kan finnas 
skalfördelar och klustereffekter över tid som inte kan uppstå om endast ett mindre område 
exploateras. Hur, när och i vilken omfattning dessa effekter uppkommer för olika ändamål och 
delområden beaktas istället i denna rapport.  

• I värdebedömningen beaktas inte värdepåverkan till följd av störningar under byggtid. 
Förutsättningen innebär dessutom att avdrag inte görs p.g.a. försämrade lägeseffekter under 
utbyggnadstiden.  

• Det förutsätts att flera närliggande, planerade och pågående infrastrukturprojekt samt stads- 
och fastighetsutvecklingsprojekt kommer att genomföras, bland annat: 

o Västlänken med bland annat ny station vid Korsvägen direkt söder om 
värderingsobjektet. 

o Nya arenor belägna inom värderingsobjektet (se skisser). 
o Mässans fjärde hotelltorn. 
o Nya kontorsetableringar i Gårda (City Gate, Kineum m fl). 
o Exploatering vid Bohusgatan och vid Ernst Fontells Plats. 
o Lisebergs expansion. 

• En gällande detaljplan som allt väsentligt överensstämmer med nuvarande volymskisser 
förutsätt, där i första hand ”Large-alternativet” är utgångspunkten för värdebedömningarna. I 
bedömningen har hänsyn ej heller tagits till eventuell mängdrabatt eller skillnader mellan de 
olika alternativen smal, medium och large.  

• Kommunalt huvudmannaskap förutsätts i detaljplanen. Marknaden betalar bara för byggrätten. 
Några gatukostnader eller motsvarande förekommer ej. I värderingen förutsätts att befintliga 
byggnader och anläggningar är rivna samt att marken är avröjd och sanerad till normalnivå för 
att kunna medge respektive byggrättsändamål. Exploatören svarar utöver markförvärv för 
projektkostnader så som myndighetsavgifter och anslutningskostnader.  

• Vid en nyexploatering inom utvecklingsområdet uppstår ett krav på utförande av 
parkeringsplatser enligt gällande p-norm. I bedömningen förutsätts att p-talet för bostäder 
kommer att bli 0,25 p-platser per lägenhet och 3 platser per 1 000 kvm BTA för kontor. Det 
förutsätts att denna parkering ska utföras i byggnadernas källarplan. Dessa 
parkeringsförutsättningar har beaktats i värdebedömningarna för respektive byggrättsändamål 
(liksom inverkan av övrig mörk BTA). Parkering för upplevelsecentrum, arenor m.m. förutsätts i 
områdesgemensamt p-hus.  
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Sammanfattning 
För ungefär 10 år sedan startade Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden en utredning i 

syfte att ersätta Scandinavium med en ny modern multiarena. Ett antal utredningar har genomförts 

sedan dess och i december 2017 levererade stadsledningskontoret en förstudie som beskriver ett 

helhetskoncept för evenemangsområdet. I maj 2018 utökade kommunstyrelsen uppdraget och 

startade därmed arbetet med stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet. Syftet är att skapa 

en ny attraktiv evenemangsinriktad stadsdel där det bl a ingår arenor, anläggningar för fritid och 

idrott, upplevelsecenter kontor och bostäder. Under de tio år som gått sedan första utredningen har 

affärsmodeller för att bedriva besöksnäring och evenemangsverksamhet ändrats. Göteborgs position 

som evenemangsstad har försvagats då stadens arenor inte längre är konkurrenskraftiga. Ett antal 

nya arenor har uppförts i Norden och Europa. Det finns idag flera genomförda projekt att jämföra 

med och hämta inspiration ifrån.  

Kommunstyrelsen har i januari 2019 gett stadsledningskontoret i uppgift att ”genomföra en 

fördjupad analys av förutsättningarna för att redan i den tidiga delen av projektarbetet ta ombord 

den privata operatör som enligt huvudscenariot i det förra yrkandet ska svara för driften av de båda 

nya arenorna. Hur ser den process ut – i tid och omfattning – som måste gås igenom för att detta ska 

kunna komma på plats?” 

Stadsledningskontoret har med stöd av genomförda utredningar, analyser och intervjuer med 

huvudmän och operatörer tagit fram en översiktlig bild över de steg som behöver genomföras för att 

få ombord en extern operatör och en uppskattning av vilken omfattning som krävs. Det innebär att 

stadsledningskontoret har en tillräckligt god uppfattning om aktiviteter, tid och omfattning för att 

fortsatt rekommendera att en extern operatör bör engageras i ett tidigt skede. En mer precis 

projektplan med aktiviteter och tidsplanering är en uppgift för det fortsatta arbetet. Detta kan 

påbörjas när uppdraget från maj 2018 startas upp och är finansierat. 

Vår bedömning är att staden först måste göra ett relativt omfattande förberedande arbete för att 

tydligt kunna ställa krav på vad man vill ha ut av samarbetet med en extern operatör. Vision och mål 

för destinationen behöver hänga samman med den evenemangs- och därefter arenastrategi som 

ägaren behöver ha på plats. Göteborg Stad har en tydlig vision och mål för destinationen och under 

2019 har Stadshus AB arbetat fram en evenemangsstrategi ihop med berörda bolag och 

förvaltningar. Inför en operatörsupphandling behöver strategiska dokument synkroniseras och 

konkretiseras. En operatörsupphandling med ett lyckat resultat kräver en stabil plattform att stå på. 

Att ta fram en affärsmodell och en anläggningsstrategi för väl fungerande arenor är ett omfattande 

arbete. Det krävs insikter om hur marknaden för evenemang avseende idrott, nöjen och kultur 

fungerar. En arena skall specificeras och uppföras för att på bästa sätt realisera en väl definierad 

strategi och affärsmodell. Till det kommer de krav som staden sannolikt ställer på arenorna och dess 

verksamhet som kan innebära att intäkter och rörelsemarginal inte kan eller skall optimeras. En 

väsentlig del för att få till funktionella arenor och en väl fungerande arenaekonomi är tillgång till 

expertis avseende hur en arena drivs. Arenorna skall ha en mix av erbjudanden som lockar människor 

att gå på evenemang och nyttja arenornas totala utbud. Det är avgörande hur arenorna är byggda 

utifrån ett logistik- och driftperspektiv för att få till en så rationell verksamhet som möjligt. Arenor 

som har en optimal mix av utbud, rätt teknisk standard och en effektiv logistik har lättare att 

attrahera evenemang och ge ett bra ekonomiskt resultat. 
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Det är avgörande att staden knyter till sig en internationellt meriterad operatör som får möjlighet att 

vara med och forma arenorna och dess närområde för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för 

arenornas utformning och funktioner. Arenorna kommer att vara konkurrensutsatta på en 

internationell marknad. Kvalitéten och lönsamheten blir högre om en internationell branschkunnig 

operatör tidigt tar ansvar för att driva arenaaffären. En lokal aktör (privat eller kommunal) har svårt 

att besitta motsvarande kompetens, ha samma internationella nätverk etc. Att samverka med en 

extern operatör i tidiga skeden möjliggör att ett antal fördelar uppnås. Operatören har specifik 

kunskap om hur en arena på bästa sätt levererar en evenemangsupplevelse som attraherar nöjen, 

idrott och kultur och ger besökaren en högkvalitativ upplevelse. En extern operatör besitter 

avgörande och specifik kunskap hur en arena bäst konfigureras när det gäller teknik och logistik.  

Staden behöver vara en kompetent förhandlare och kravställare på operatören. Jämförande studier 

visar på tuffa förhandlingar men oftast framgångsrika samarbeten mellan ägare och operatör där 

upphandlingsfasen ofta syftat till att skapa en optimal lösning såväl funktionellt som ekonomiskt. 

Utmaningen ligger i hur en kommunal arenaägare skall samarbeta och sluta ett avtal med en extern 

driftoperatör. I processen finns ett antal förhållningssätt och vägval som är viktiga.  

Baserat på erfarenheter från Royal Arena i Köpenhamn kan en schematisk process för att ta ombord 

en privat operatör se ut så här: 

Steg 1 – Strategisk plattform 

Med utgångspunkt i existerande strategiska och styrande dokument för staden, destinationen, 

besöksnäringen och evenemangsverksamheten tas ett tydligt inriktningsdokument och affärsplan 

fram för evenemangsverksamheten och arenorna. 

Steg 2 – Prekvalificering 

Ett kortfattat dokument om stadens strategiska behov och önskade effekter samt en grov 

innehållsprogrammering av arenorna tas fram som underlag där staden sedan på vissa premisser 

bjuder in marknadens aktörer till upphandling. 

Steg 3 - Upphandling 

Utifrån inkomna intresseanmälningar väljs ett antal aktörer ut för att deltaga i upphandlingen. 

Upphandlingen baseras som utgångspunkt på följande dokument. 

1. Anläggningskrav 

En kravspecifikation på en övergripande nivå på alla funktioner inne i arenan och ytor i 

anslutning till arenan.  

2. Servicekrav på operatören 

Beskrivning av vilken typ av verksamhet som operatören kan/får bedriva (restaurang, bar, 

reklam etc) och ta betalt för inne i anläggningen samt villkor för hur ansvaret för byggnadens 

underhåll ska fördelas mellan fastighetsägare och operatör.  

3. Hyresavtal 

Reglering av hyresnivå och hyreskonstruktion parterna emellan givet de två första 

dokumenten. 
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4. Affärsplan baserat på ovanstående dokument för att operatören skall tydliggöra hur de 

tänker bedriva verksamheten, hur många- och vilken typ av innehåll/evenemang som de ser 

skall fylla arenan. 

Steg 4 – Förädlingsprocess och utformning av byggnad 

Efter avtalstecknande genomförs bl a en arkitekttävling för arenornas utformning där operatören har 

insyn och kan ha rätt att påverka utformningen. En relativt detaljerad bygghandling bör tas fram med 

synpunkter från operatören. Under denna tid förädlas innehållet i arenorna inom ramen för ingånget 

avtal. 

Steg 5 - Byggnation 

Byggnation sker i enlighet med ingånget avtal om hur entreprenadrisker (oförutsedda kostnader etc) 

fördelas mellan de olika parterna. 

Slutsats 

Att genomföra en professionell upphandling av en extern aktör är en kvalificerad och resurskrävande 

uppgift. Det kommer att bli en avgörande aktivitet när uppdraget startats upp. Vår analys visar att 

det är avgörande med en extern driftoperatör, arbetet bör startas tidigt och staden måste 

färdigställa ett antal styrande dokument innan samtalen med en operatör kan påbörjas. 
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Inledning 
Kommunstyrelsen har genom ett yrkande givit stadsledningskontoret i uppdrag att: 

”genomföra en fördjupad analys av förutsättningarna för att redan i den tidiga delen av 

projektarbetet ta ombord den privata operatör som enligt huvudscenariot i det förra yrkandet ska 

svara för driften av de båda nya arenorna. Hur ser den process ut – i tid och omfattning – som måste 

gås igenom för att detta ska kunna komma på plats?” 

Det arbete som genomförts inom ramen för detta uppdrag syftar till att ge läsaren en uppfattning om 

vad som behöver göras innan en privat operatör kan involveras i processen avseende de nya 

arenorna. Merparten av det som tas upp i denna rapport är redan påbörjat i tidigare utredningar 

samt inom ramen för Got Events, Göteborg & Co linjeuppdrag. 

Stadsledningskontoret har genomfört uppdraget tillsammans med externa konsulter, i samråd med 

Göteborg & Co, Got Event, Higab, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. 

Arbetet tar sin utgångspunkt i tidigare rapporterad förstudie (bilaga 1). Dess slutsatser avseende 

operatör finns återgivna i denna rapport. Vidare har en separat juridisk analys genomförts som syftar 

till att ge en vägledning om hur lagrummet ser ut för att kunna genomföra en operatörsupphandling. 

Denna analys finns återgiven i sin helhet i bilaga 2. En omvärldsanalys har genomförts i syfte att se 

och lära hur andra städer resonerat i en liknande situation som Göteborg nu befinner sig i. Denna 

rapport beskriver slutligen översiktligt vilka arbetsmoment som behöver genomföras och vilka beslut 

som bör fattas på vägen.   

Förstudiens rekommendationer avseende drift av arenorna 

Den förstudie som låg till grund för kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende 
evenemangsområdet rekommenderade privat driftsoperatör för arenorna samt att operatören 
kommer in tidigt i processen. Projektrapportens slutsatser i frågan summeras nedan. (utdrag ur 
slutrapport, projekt ”Utvecklingsplan för evenemangsområdet”) 

Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en driftoperatör i privat regi. Projektet 
rekommenderar vidare att staden i ett tidigt skede handlar upp en av marknadens etablerade 
driftsoperatörer som tillsammans med kommunen i detalj programmerar de framtida arenornas 
innehåll och funktion.  

Motiv 
Avseende drift av arenor så visar genomförd omvärldsanalys att 86 % av jämförbara europeiska 
arenor driftas av privata driftoperatörer. Flertalet av dessa arenor driftas av någon av branschens få 
dominerande aktörer och 14 % (4 st.) av arenorna driftas i kommunal regi. Trenden på marknaden är 
att andelen arenor som har privat driftoperatör ökar. 

Det finns påtagliga synergier i att drifta många arenor runt om i världen såsom stordriftsfördelar, 
internationella kontaktnät, ägande av artister, väl utarbetade restaurangkoncept, egna 
biljettförsäljningssystem m.m. Bedömningen är därför att en enskild aktör, (privat eller kommunal) 
inte kan konkurrera med de etablerade privata aktörer som äger artister och/eller driftar ett större 
antal arenor runt om i världen.  

Projektet har sammanfattningsvis identifierat följande fördelar med en privat operatör: 

• Evenemangsutbudet blir mer internationellt gångbart, dvs arenan kommer att få fler av de 
eftertraktade arrangemangen.  
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• Arenans utbud av restauranger, snabbmat, barer och försäljningsytor förbättras. Detta utbud 
kan ha öppet även under icke-evenemang och bidra till att skapa liv och rörelse i området. 

• Förutsättningar för världsevenemang påverkas ej. 

• Den totala publikupplevelsen för besökaren förbättras genom att utbudet vid sidan om 
arenarummet blir mer komplett. 

• Intjänandeförmågan för arenan och dess kringytor ökar markant 

• Affärsrisken överförs från staden till den privata operatören. 
 

Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys har genomförts. En arbetsgrupp bestående av stadsledningskontoret, externa 

konsulter och Got Event har jobbat med frågan i syfte att lära hur andra har tänkt i liknande situation 

som Göteborg befinner sig i. Intervjuer och research har genomförts för att lära vad som var motivet 

till använt upplägg och hur väl det har fungerat. 

Upplägget om att ta in operatörer i en relativt tidig fas har förekommit i ett antal projekt. Både 

pågående och avslutade. 

• Köpenhamn – Royal Arena invigd 2017 

• Stockholm – Tele2 arena invigd 2013 

• Milano – invigs prel. 2022/2023 

• Lausanne – invigs september 2019 

• Moskva – invigs preliminärt sommaren 2020 

• Enligt uppgift har likartade upplägg även tidigare använts i bl a Liverpool, Birmingham, 

Glasgow, och Manchester.  

 

Arbetsgruppen har analyserat och genomfört intervjuer i tre av ovanstående arenaprojekt. 

Royal Arena i Köpenhamn har djupanalyserats då dess upplägg är mycket intressant och vi har genom 

intervjuer och studiebesök fått tillgång till relativt detaljerad information avseende hur processen 

genomfördes. Men även Tele2 arena i Stockholm och Santa Giulia i Milano är intressanta projekt som 

redovisas nedan. 

Santa Giulia – Milano 
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Det pågående arenaprojektet i Milano är intressant att följa.  En ny arena kommer att byggas i 

Milanos syd östra del av city ca 7 km från centrum, i närheten av Lineta flygplats som en del av ett 

stadsutvecklingsprojekt – Santa Giulia. 

Projektet beskrivs enligt följande på projektets hemsida: 

The arena will be equipped with commercial services that will be open every day of the week for most 

of the day, ensuring that the area remains vibrant even in the evening. 

Its position, near the Retail and Entertainment District, on the eastern edge of the neighbourhood, 

will facilitate strong integration with the area’s commercial facilities and the adjacent park, thereby 

generating mutual benefits: the appeal of the arena will increase the number of visitors to the 

commercial facilities (bars, restaurants, shops, etc.), while at the same time, the retail opportunities 

and the proximity to the park will enrich the experience of attending events at the arena (pre/post-

event).  

Entertainment, leisure and shopping are central to the overall vision for the new district, both in 

terms of its appeal and in terms of its urban and architectural fabric. The area will not only be a 

shopping district, but it will have an innovative mix of harmoniously combined facilities to ensure a 

complete, pleasant and varied experience. It can also be a place for socialising, spending free time, 

enjoying oneself or simply relaxing. 

 

Stadsutvecklingsprojektet i Santa Giulia kommer att innehålla arena, kommersiellt nöjesområde, 

shopping, hotell, kontor, bostäder och offentlig service som knyts ihop av en park. Innehållet och 

konceptet liknar det som kommunstyrelsen fattat beslut om att gå vidare med i Göteborg. Arenan 

kommer att finansieras och driftas i privat regi (Oak View Group). Samarbetsavtal skrivs med staden 

där staden kommer att jobba aktivt med att värva nationella och internationella tävlingsevenemang 

till arenan.  Arenan som beräknas vara färdigställd inom tre till fyra år är också en del av Milanos 

satsning mot vinter OS 2026. Samarbetsavtal har även tecknats mellan Live Nation (världsledande 

evenemangsbolag) och Oak View Group. 
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Royal Arena i Köpenhamn 

 

 

Processen som användes i Köpenhamn utgör en bra grund för de faser som måste gås igenom för att 

en operatör ska komma på plats tidigt i processen i Göteborg. 

Royal arena i Köpenhamn invigdes i februari 2017. Det är en modern multianläggning. Byggd med en 

relativt påkostad arkitektur i dansk design. Arenan är byggd en bit utanför centrum i riktning mot 

Öresundsbron (Bella center) med en konventionell stadsutveckling runt arenan.  

Arenan är offentligt ägd i bolagsform som 50/50 ägs av Köpenhamn kommun och Realdania 

(pensionsstiftelse). Arenan finansierades dels via en nyemission från ägarna om 650 mndkr som eget 

kapital i bolaget och resterande del (sannolikt i storleksordningen 1400-1600 mndkr) är enligt uppgift 

lånefinansierat. Ägarbolaget äger anläggningen och ansvarar för viss yttre drift. Arenan är uthyrd via 

ett 30-årigt hyresavtal till en privat operatör (Live Nation) som driftar anläggningen och betalar hyra 

till ägarbolaget. 

Arenan har en publik kapacitet på i storleksordningen 13 000 personer sittande på idrottsevenemang 

och 16 000 på konsert. Anläggningen är mer inriktad mot nöjen/musik än sport. 

Arenan har sedan invigningen överträffat budget avseende antal evenemang och antal besökare. 

Utbudet har varit av hög internationell klass med internationella artister i världsklass. Tre 

världsevenemang (ishockey, handboll och simning) har hittills arrangerats i arenan. 

 

Schematisk bild för processen i Köpenhamn 
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Process för operatörsupphandlingen i Köpenhamn 

Via intervjuer, platsbesök och research har arbetsgruppen gjort en översiktlig kartläggning av hur 

processen gick till.  

Ägarbolaget hade som målsättning att knyta till sig en privat driftsoperatör tidigt i processen. De såg 

fördelar i att operatören som ska bedriva verksamheten under större delar av anläggningens 

livslängd också skulle vara delaktiga i anläggningens utformning och funktion. För att genomföra 

upphandlingen anlitade ägarbolaget ett engelskt konsultbolag (Davis Langdon) som ansvarade för 

upplägg och genomförande. 

Steg 1 - prekvalificering 

Staden annonserade ut ett kortfattat dokument vilket innehöll presentation till marknaden om 

stadens strategiska behov och önskade effekter samt en grov storleksbeskrivning på arenan. I 

dokumentet fanns det inga ritningar, ingen budget etc. Man var ute efter att identifiera vilka 

intressenter det fanns på marknaden som var intresserade av att drifta en arena i Köpenhamn av en 

av staden efterfrågad storlek.   

Intresserade operatörer kunde lämna svar i form av frågeformulär innehållandes referenser, policies, 

finansiell kapacitet, teknisk kunskap och kapacitet, möjligheter att skapa innehåll, ”ägande” av 

artister, marknadskoncept etc. Det fanns i detta skede ingen diskussion om hyresnivå/ekonomiska 

krav. Steg 1 syftade till att bjuda in rätt intressenter för den fortsatta processen. 

Steg 2 - upphandling 

Utifrån inkomna intresseanmälningar valdes fem bolag ut för att deltaga i upphandlingen. Denna 

baserades på en förhandling av tre dokument som förhandlades parallellt. Innehållet i dessa 

dokument var översiktligt enligt följande. 

1. Anläggningskrav 
Dokumentet var en kravspecifikation på en övergripande nivå på alla funktioner inne i arenan 

och ytor i anslutning till arenan. Allt ifrån vilken typ av evenemang, omställningstider mellan 

evenemang, dimensioner på VIP-ytor, restauranger, logistik, parkering etc. Dokumentet gav 

en helhetsbild men gav också ett utrymme att vid senare skede förädla och förändra 

anläggningens funktioner och utformning.  

2. Servicekrav på operatören 

Dokumentet beskriver vilken typ av verksamhet som operatören kan/får bedriva (restaurang, 

bar, reklam etc) och ta betalt för inne i anläggningen samt villkor för hur ansvaret för 

byggnadens underhåll ska fördelas mellan fastighetsägare och operatör. Dokumentet 

innehåller även vilka förutsättningar som anläggningen med viss framförhållning ska 

tillgängliggöras för icke kommersiella evenemang. 

3. Hyresavtal 

Detta dokument reglerar hyresnivå och hyreskonstruktion parterna emellan givet de två 

första dokumenten. Hyran består sannolikt av en fast och en rörlig del för att skapa 

incitament för operatören att genomföra så många evenemang som möjligt. Då det inte finns 

något elitlag i någon idrott i Köpenhamn som kan fylla anläggningen var det viktigt för 

Köpenhamns kommun att i hyresavtalet avtala om hur många evenemang om året som 

operatören kunde garantera till anläggningen. 
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Under upphandlingen begärdes också in bl a affärsplan baserat på ovanstående dokument för att 

operatören skulle tydliggöra hur de tänkte bedriva verksamheten, hur många- och vilken typ av 

innehåll/evenemang som de såg skulle fylla arenan. 

Hyresavtal skrevs slutligen med Live Nation med bl a de tre olika förhandlade dokumenten som 

grund för avtalet med tillägg av ett dokument som i detalj angav vad fastighetsägaren, entreprenören 

och operatören skulle bekosta/investera i vad gäller arenans inredning, teknik etc. 

Steg 3 – förädlingsprocess och utformning av byggnad 

Efter avtalstecknande genomfördes en arkitekttävling där operatören (Live Nation) hade insyn men 

hade inte rätt att påverka hur utformningen skulle bli. En relativt detaljerad bygghandling togs fram i 

samband med arkitekttävlingen. Det blev enligt uppgift en hel del diskussioner om tolkning av avtalet 

relaterat till ritningar och bygghandlingar. Live Nation fick ta del av ritningar som togs fram och 

komma med synpunkter. De synpunkter som skapade högre kostnader förhandlades det om vem 

som skulle ta i form av hyreskorrigering i avtalet. 

Steg 4 - byggnation 

Investeringsbudgeten för arenan var inte en del av förhandlingen. Denna var ägarbolagets ansvar. 

Hyran låstes fast i avtalsförhandlingen och risken för budgetöverdrag låg på ägarbolaget och/eller 

entreprenören. 

Ägarbolaget ansvarade för entreprenörsupphandlingen. Förseningar i byggnationen var ägarbolagets 

ansvar. Bygget blev försenat bl a efter en rättsprocess avseende brott mot stadsstödsreglerna. 

Datum för senast färdigställandedatum fanns inte med i avtalet med Live Nation. 

 

Tele2 arena och Ericsson Globe arena 

 

 

Tele2 arena är en arenaanläggning med fotbollsmått i Stockholm. Den är belägen i området där bl a 

Ericsson Globe arena (Globen) och Johanneshovs isstadion ligger. 

Stockholms stad var under många år själva via kommunalt driftsbolag operatör för bl a Globen, 

Söderstadion och Johanneshov isstadion. I oktober 2008 sålde Stockholms kommun ut driften av 
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Globen, Söderstadion och Johanneshov isstadion till AEG (Anschutz Entertainment Group). AEG 

övertog det kommunala driftsbolaget i sin helhet med all personal.  

I samband med att avtal tecknades för drift på Globen så förhandlades det även parallellt om en 

option om att villkorat senare investeringsbeslut i kommunfullmäktige drifta den nya 

”Stockholmsarenan” (senare namngiven till Tele2 arena). Utredningar kring förutsättningar för denna 

arena hade pågått under ca 10 års tid. 

AEG fick via denna option en möjlighet att inför investeringsbeslut kunna påverka den inre 

utformningen av den nya arenan. AEG:s engagemang handlade om hyresgästanpassningar av 

operationell och kommersiell art. AEG blev via optionsavtalet involverade i projektgruppen som 

representant för operatören och som rådgivare i projekteringen. Där bidrog de med att utveckla de 

invändiga funktionerna av arenan såsom logistik, utformning av läktare, omklädningsrum, kök, 

entréer, säkerhet, premium/VIP-utrymmen etc.  AEG ledde också en grupp med kunder och 

leverantörer i ett tidigt skede för att inhämta synpunkter från kommande brukare av arenan. 

Kommunfullmäktige i Stockholm fattade i december 2009 beslut om att arenan skulle uppföras och 

gav det kommunala bolaget SGA fastigheter (100% ägt av Stockholms stadshus AB) i uppdrag att 

genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal. Kommunfullmäktige tog beslut om arenans 

storlek, placering, investeringsram, finansiering etc. I handlingen från beslutsmötet framgår att 

arenan skulle finansieras genom tre delar. Dels genom försäljning av mark vid bland annat nuvarande 

Söderstadion (1260 mnkr), hyresintäkter (i beslutsdokumentet uppskattat till 95 mnkr årligen) från 

operatören AEG samt alternativkostnad till den av fullmäktige redan beslutade upprustningen av 

Söderstadion. (Som finansiering noteras alltså en alternativkostnad om 250 mnkr för den upprustning 

av Söderstadion som Kommunfullmäktige i Stockholm beslutat om 2000-11-13, vilken är nödvändig 

om inte en ny arena byggs). I handlingen framgår även att avtalet med AEG innehåller en tydlig 

incitamentsstruktur. Det konstaterades att det i avtalet fanns stora ekonomiska drivkrafter för att 

operatören ska fylla arenan med evenemang. En del av den ekonomiska lösningen var bl a att AEG 

kunde sälja namnrättigheterna till arenan, vilket man också gjorde under 2012. Initial budget för 

investeringen bedömdes till 2 350 mnkr i beslutsunderlaget.  

 Stockholms stad drev och ansvarade sedan för byggnationen av arenan via SGA-fastigheter. SGA-

fastigheter tecknade efter kommunfullmäktiges investeringsbeslut bindande driftsavtal med AEG 

som därmed kunde fortsätta att utveckla arenans verksamhetsmässiga funktioner fram till 

invigningen.  

Tack vare att avtal tecknats tidigt kunde AEG i god tid innan invigning börja marknadsföra arenan mot 

marknaden/arrangörer för att värva evenemang. AEG skötte också alla förhandlingar med de 

fotbollsklubbar som skulle spela på arenan, DIF och Hammarby. AEG började bl a tidigt, cirka 2 år 

innan invigningen att sälja tjänster mot företagsmarknaden/premiumsegmentet. Ungefär 40% av 

arenans intäkter genereras via premiumsegmentet/sponsorer och 60% från evenemangsintäkter. 

AEG upphandlade också de större underleverantörerna till arenan i god tid innan arenan öppnade, så 

som mat och dryck operatör, teknik, städ, säkerhet och biljettleverantör. 

AEG och SGA fastigheter arbetade tillsammans med arkitekter som är specialiserade på arenor som 

designade hyresgästanpassningen inne arenan utifrån funktionella behov. SGA Fastigheter anlitade 

utan AEG:s medverkan White arkitekter/Arup sports till att rita fram arenabyggnaden i stadsrummet, 

konsultbolaget WSP som konstruktör och byggbolaget Peab som entreprenör. AEG var inte 

inblandade i entreprenadgenomförandet. Den ekonomiska risken för oförutsedda kostnader i 
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samband med att arenan byggdes delades enligt uppgift mellan SGA fastigheter och entreprenören 

genom en så kallad totalentreprenad. Byggnationen drabbades av oförutsedda kostnader och 

slutpriset överskred avsevärt den ursprungliga budgeten. Den nya arenan invigdes 2013.   
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Beskrivning av hur förutsättningarna ser ut för att ta ombord en 

privat operatör tidigt i processen 

Inledning 
Upphandling av operatör är en omfattande aktivitet som kräver noggrann planering och som 

påverkas av hur hela evenemangsområdet utvecklas. Många av de aktiviteter som beskrivs nedan är 

redan mer eller mindre identifierade och analyserade. Analyser har genomförts både i tidigare 

utredningar och tangerar i vissa avseenden Göteborg & Co:s och Got Events linjeuppdrag. 

Operatörsupphandlingen kommer att behöva förhålla sig till övriga intressenter som avser att 

etablera verksamhet i området. Denna rapport beskriver dock enbart förutsättningarna för 

arenornas operatörsupphandling.  

Det är i nuläget inte möjligt att i detalj beskriva hur operatörsupphandlingen kommer att gå till eller 

hur lång tid det kommer att ta. För att det ska vara möjligt krävs att den projektplaneringsfas som 

beskrivits i tjänsteutlåtande ”Arbetssätt och initial finansiering för projekt Stadsutveckling 

Valhallagatan/ evenemangsområdet”, daterad 2018-10-24, diarienummer 1149/18 (Bilaga 3) 

genomförs.  

Vad innebär tidigt i processen? 
De stora etablerade operatörerna har ett överlägset kunnande i hur arenor bör utformas och 

konfigureras för att de ska prestera på topp. Arenor är komplicerade logistikanläggningar där varje 

funktion och kvadratmeter har betydelse för arenans prestanda och attraktivitet. Inom ramen för 

detta och tidigare uppdrag har stadsledningskontoret studerat arenor som initialt byggs i kommunal 

regi för att sedan hyras ut till privata operatörer. I flera studerade fall där privata operatörer kommer 

in i efterhand beror detta på att anläggningarna dras med lönsamhetsproblem, sviktande utbud och 

är delvis felkonstruerade. I en sådan situation har kommunen ofta en dålig förhandlingsposition. Det 

förekommer att kommuner betalar operatörer för att drifta deras anläggningar. Om den framtida 

operatören kommer in tidigt i processen innebär det att staden kan dra nytta av all den 

branschkunskap som operatören har. Det är rimligt att de som ska ansvara för arenans drift under en 

överskådlig tid (långa avtal är vanligt förekommande) också är med och dimensionerar 

verksamhetsinnehållet, kommersiella ytor och designar anläggningens logistik. Detta skapar 

incitament till en betydligt högre hyresnivå. Operatören vill kunna påverka allt från logistiken till och 

från arenan (lastbil och personlogistik) till logistiken inne i arenan, utformning av kommersiella ytor, 

säkerhetsfrågor, hur många restauranger och barer som ska finnas, utformning av arenarummet, 

loger, mingelytor, förrådsutrymmen etc. Det är väsentligt att tydliggöra vad som är påverkbart och 

hur eventuella krav om förändringar i konstruktion ska påverka hyran. Ju tidigare i processen som 

operatören kommer in, desto större blir sannolikheten att de får arenan som de vill ha den. För att 

kunna möta operatörernas önskemål på ett bra sätt är det viktigt att staden tillsätter en professionell 

organisation som har ett tydligt mandat att driva projektet och företräda staden gent emot 

marknaden.  

Det gäller också att ta ställning till vilken risk staden ska ta i denna situation och vilken risk som 

staden vill att operatören ska ta. I Köpenhamns fall så förhandlade operatören om förändringar i 

konstruktionen och hur de skulle påverka hyran, men de tog ingen risk i om förändringarna ledde till 

oförutsedda kostnader under byggnationen. I deras fall tog staden och/eller entreprenören risken för 

investeringen och oförutsedda kostnader.  
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Beroende på hur avtalet är utformat och risken fördelas kommer operatören att söka maximal 

funktionalitet i anläggningen. Om operatören tvingas till att ta del av risk för oförutsedda kostnader 

kommer deras agerande sannolikt att bli annorlunda jämfört med om de inte gör det.  

Upphandlingens olika faser 

Inledning 

I denna rapport presenteras de arbetssteg som identifierats i den tidigare förstudien, utförd 

omvärldsanalys, intervjuer med ”experter på marknaden” samt genomförda workshops med stadens 

berörda organisationer. De schematiska arbetssteg som presenteras nedan är likartade med de som 

genomfördes i Köpenhamn. Upphandling av operatören behöver förhålla sig till program- och 

detaljplanearbete som är en förutsättning för att arenorna ska komma till stånd. Bilderna nedan visar 

att processen kan utföras på olika sätt vilket påverkar tidplanen för när en operatör kan vara på plats. 

Vill man vara säker på att byggnation går att genomföra skrivs avtalet i samband med att 

detaljplanen vinner laga kraft. Alternativet är att skriva avtalet tidigare, villkorat att detaljplan och 

bygglov möjliggör byggnation i enlighet med ingånget avtal. I en sådan konstruktion måste det 

tydliggöras om operatörens nedlagda kostnader ska ersättas av staden eller inte om avtalet hävs.   

 

 

 

Bild 1 - Avtal tecknas med operatör i samband med att detaljplan vinner laga kraft 

 

 

 

Bild 2 - Avtal tecknas med operatör innan detaljplanearbetet är avslutat.  
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Informationsinhämtning 

Innan en upphandling kan ske måste det genomföras en strukturerad och väl sammanhållen 

informationsinhämtning. Att ta fram upphandlingsunderlaget likt det i Köpenhamn handlar till stor 

del om att ta ställning i en rad viktiga frågor för att säkerställa att det handlas upp rätt aktör, på rätt 

premisser och utformar anläggningarna på önskvärt sätt. Inom ramen för detta uppdrag har ett antal 

frågeställningar identifierats där de mest väsentliga redovisas nedan. Det är viktigt att poängtera att 

dessa frågeställningar bör arbetas igenom oavsett om en privat operatör ska anlitas eller ej och 

många av dem har analyserats i tidigare studier.  

Mål och syfte med anläggningen 

För att skapa rätt incitament för upphandlingen är det väsentligt att stadens övergripande syfte och 

målsättning är vägledande i arbetet. I yrkandet från 2018-05-02 som ligger till grund för uppdraget 

finns ett antal mål nämnda. Dessa är i korthet:  

 
Mål för arenorna: 

 
• Arenorna ska planeras i ett inkluderande hela staden-perspektiv med samtliga 

göteborgares bästa för ögonen 

• Arenorna ska inte utformas eller programmeras utifrån någon särskild målgrupp. I stället 

ska ambitionen genomgående vara att främja bredd och mångfald samt att erbjuda 

något för alla 

• Huvudlinjen ska vara att de båda arenorna, ersättarna för Scandinavium och 

Lisebergshallen, ska placeras norr om Valhallagatan. Storleksmässigt ska ersättaren för 

Scandinavium planeras för en publikkapacitet på ca 14 000 – 16 000 och ersättaren för 

Lisebergshallen för en kapacitet på ca 3 000 – 5 000. 

 

Mål för hela området: 

 

• Främja såväl bredd-, skol- och elitidrott som ett rikt kultur- och nöjesliv 

• Stärka Göteborgs position som en ledande evenemangsstad 

• Möjliggöra ett stort antal arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter till välfärden 

• Evenemangsstråket ska vara präglat av liv och rörelse samt ha ett stort utbud av 

upplevelser och aktiviteter. Området ska vara väl värt att besöka även när det inte 

arrangeras något särskilt evenemang 

•  Området ska vara attraktivt och tryggt alla tider på dygnet. 

 

 

Ovan identifierade mål är en bra utgångspunkt på en strategisk nivå för det fortsatta arbetet. Målen 

behöver konkretiseras så att det blir tydligt på vilket sätt arenorna förväntas bidrag för att området 

som helhet ska nå sin måluppfyllelse.  Verksamhetsmål behöver preciseras och kopplas till 

ekonomiska mål. Men det är också viktigt att parallellt konkretisera målen för hela området. Varje 

investering/verksamhet som ska finnas i området måste ha ett definierat syfte. Det förutsätter en 

övergripande strategi/affärsplan för hela området som bryts ner i separata strategier/affärsplaner för 

respektive anläggning. Strategier/affärsplaner behöver beskrivas utifrån medborgarperspektivet – 

vilken typ av nytta för samhället/medborgaren som anläggningarna syftar till att tillföra. För att 

säkerställa en bra ekonomistyrning är det viktigt att de ekonomiska förutsättningarna/ramarna blir 

tydligt definierade. 
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Allt som ska byggas i området bör syfta till att tillföra något till helheten, skapa synergieffekter, 

konkurrenskraft, finansiering och i slutändan medborgarnytta. Den tidigare genomförda förstudien 

påvisade att det är klokt att klustra likartad verksamhet i området. En mix av olika innehåll kan skapa 

någonting för alla på alla tidpunkter på dygnet. Det gäller att dimensionera områdets innehåll på rätt 

sätt (dels inom området men även i relation till stadens totala utbud) så att det inte uppstår 

överutbud och rivaliserande incitament. Det är exempelvis viktigt att fundera igenom hur stort utbud 

av mat och dryck som arenorna ska ha i anslutning till arenarummet och hur stort utbudet bör vara i 

dess omland och hur detta kommer att påverka staden som helhet.   

För att kunna dimensionera arenorna rätt byggnadstekniskt behövs det fastslås vilka funktioner som 

arenorna ska ha. Olika idrotter kräver bl a olika mått på innerplan. En anläggning anpassad för 

friidrott kräver exempelvis ett större mått på innerplan än vad ishockey gör. Ett större arenagolv kan 

innebära att det blir sämre publikkontakt för de evenemang som med fördel utförs på ett litet 

arenagolv. Om arenorna ska kunna arrangera internationella simtävlingar så måste bärighet i 

bottenplattan anpassas för detta. Takets konstruktion och dess bärighet kan sätta begränsningar i 

vilken typ konserter/nöjesevenemang som kan attraheras till anläggningen. Omställningshastighet 

mellan olika evenemang är också en viktig fråga att ta ställning till. Ska det vara möjligt att ha två 

olika typer av evenemang på samma dag? Det finns en mängd frågor att besvara. I stort sett alla 

dessa frågor har berörts i tidigare utredningar.  

I slutändan så gäller det att värdera ett möjligt evenemang mot den eventuella merkostnad som 

evenemanget för med sig på arenans tekniska konstruktion. I Royal Arena i Köpenhamn valde man 

tex medvetet bort möjligheten till att snabbt kunna ställa om arenan till ishockey. Det saknas 

kylanläggning för is i grundkonstruktionen. Däremot finns det möjlighet att vid enstaka tillfällen 

montera in kylanläggning för att tex kunna genomföra ett världsmästerskap i ishockey. 

Marknadsinformation/marknadsdialog 

Det är viktigt att vi själva har en realistisk uppfattning om hur förutsättningarna ser ut på den 

skandinaviska marknaden. Inför att staden preciserar syfte med anläggningen bör en förnyad 

konkurrent- och marknadsanalys genomföras. En sådan bör också sättas i relation till tex den 

evenemangsstrategi som Stadshus AB just nu har ett uppdrag att ta fram.  

Det är också relevant att innan upphandling hämta in de potentiella operatörernas syn på vilka 

förutsättningar som de anser finns för de nya arenorna i Göteborg givet hur omvärlden förändras och 

beroende på hur evenemangsområdets totala utbud utvecklas.  

Kommunal rådighet 

En viktig fråga att ta ställning till är vilken rådighet som staden vill ha över innehållet i arenorna. En 

privat operatör har som mål att tjäna pengar och kommer utifrån de marknadsförutsättningar som 

råder att sträva efter att maximera sin vinst. 
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Det är främst i samband med avtalstecknandet med den privata operatören som staden väljer vilken 

rådighet man vill ha över anläggningen. Om det inte över huvud taget finns ett behov av att påverka 

vilka evenemang som uppförs och hur många evenemang det blir per år så kommer operatören att 

optimera sin intjänandenivå. Sannolikt är det i en sådan situation som operatören kan betala högsta 

möjliga hyra. 

I de fall som staden vill undvika visst utbud skrivs detta in i avtalet. Det kan röra sig om icke önskvärt 

utbud i tex form av artister som är förknippade med rasistiskt/sexistiskt budskap. Denna typ av 

klausuler är näst intill standard i de avtal som tecknas mellan städer och privata operatörer. De stora 

etablerade operatörerna är måna om sitt eget rykte och det är ytterst sällan/aldrig som problem av 

denna art uppstår. 

Det kan även förekomma situationer där man vill få garantier för att evenemang som är olönsamma 

för operatören (företagsekonomiskt) men tillför nytta för samhället (goodwill och, eller 

samhällsekonomisk effekt) genomförs. Det finns olika typer at avtalskonstruktioner på marknaden 

för att säkerställa detta. Tex har man i Köpenhamn avtalat om att staden har rätt att disponera 

arenan ett visst antal dagar om året och betalar en överenskommen hyra för detta. Göteborg har en 

lång tradition av att arrangera världsevenemang och om vi fortsatt i egen regi ska kunna bjuda 

medborgarna denna typ av evenemang så är det viktigt att säkerställa sig om operatörens intresse 

och incitament för att genomföra sådana evenemang. 

Förutsättningarna för nya Lisebergshallen behöver tydliggöras. Historiskt har ett antal elitklubbar 

använt anläggningen som hemmaarena där förhyrning sker till kraftigt subventionerat pris genom 

Idrott- och föreningsförvaltningens bokningssystem. Även storklubbar inom tex handboll har en 

begränsad betalningsförmåga. En ny och betydligt större och modernare ersättning för 

Lisebergshallen kommer att kunna attrahera en mängd nya kommersiella nöjesevenemang där 

betalningsviljan kommer att vara hög. Kommunstyrelsen har i sitt inriktningsbeslut fattat beslut om 

att uppföra ytterligare en hall med publikkapacitet (ersättning till Valhalla A-hall). Det är viktigt att 

samspelet mellan dessa båda hallar skapar goda förutsättningar för både kommersiella behov och för 

elit- och breddidrottens behov. 

 

 

Bilden ovan illustrerar förhållandet mellan intäkter och antal evenemang 
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Initial programmering arenornas utformning och innehåll 

Baserat på mål och strategier och på en aktuell marknadsanalys bör projektorganisationen mer i 

detalj än i tidigare förstudie ta fram konstruktionslösning och ett förädlat kalkylunderlag. Många 

arenaprojekt har underskattat detta moment och startat sina projekt utifrån orealistiska ekonomiska 

antaganden. För att projektorganisationen ska kunna inleda förhandling med operatörer så bör vi likt 

Köpenhamn ta fram en teknisk grundprogrammering som ligger till grund för förhandlingsprocessen. 

Det är viktigt att projektorganisationen bemannas upp med hög kompetens avseende kalkyl och 

konstruktion för att under förhandlingsprocessen kunna göra kvalitativa bedömningar om hur 

förändringar i den tekniska konstruktionen kommer att påverka arenornas totalkostnad.  

Arenabyggnaderna kopplat till planprocess 

Det är mycket som måste fungera runt omkring arenorna för att ett arenaprojekt ska bli lyckat. 

Arenorna måste placeras i stadsrummet så att de skapar en väl fungerande helhet. Logistik till och 

från anläggningarna måste planeras. Då de tilltänkta arenorna är skrymmande bör arenornas 

placering relativt annan bebyggelse analyseras ur ett planperspektiv. Det är därför rimligt att 

stadsbyggnadskontoret som förberedelse inför en operatörsupphandling genomför programarbete 

för det tilltänka området. De planerande förvaltningarna måste således vara med genom hela 

projektet och arbeta nära projektorganisationen som har ansvar för att genomföra uppdraget och se 

till att det skapas rätt förutsättningar för den kommande detaljplaneprocessen.  

Om staden vill ingå ett avtal med en operatör innan byggnadernas storlek och utformning är 

fastställda så kommer programarbetet inför ett avtalstecknande identifiera restriktioner avseende 

byggnadernas höjd, avståndskrav, bullerpåverkanskrav, logistiska flöden etc.  

Hantering av befintliga arenor 

I yrkande om ”nästa steg för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen” daterat 2018-05-02  
 Ärendenummer 2.1.7 framgår att: 

”Det ska undersökas om det skulle vara till fördel för staden att ställa som villkor att den privata 
driftsoperatör som önskar få uppdraget också ska ta över Got Event”.  

Ett övertagande av Got Event innebär sannolikt att stadens redan existerande kommersiella arenor i 

så fall kommer att drivas av den privata driftoperatören. Intresset för ett eventuellt övertagande kan 

genomföras på två olika sätt. Den ena möjligheten är att göra som i Stockholm, dvs man upplät de 

gamla arenorna till den privata operatören innan den nya arenan byggdes. På så sätt fick operatören 

en möjlighet att vara på plats och arbeta upp en marknad i god tid innan den nya var på plats. 

Alternativt väljer staden att låta operatören ta över befintliga arenor vid det tillfälle som de nya är 

färdigbyggda.   

I operatörsupphandlingen kan det var tvingande att ta över Got Event och driften av dess 

kommersiella arenor, alternativt kan det vara en möjlighet om man är intresserad men att 

övertagandet är frivilligt.  

Beroende på hur frågan ställs så kommer det sannolikt att ha påverkan på vem som blir operatör och 

hur avtalet kommer att utformas.  
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Förhandlings/upphandlingsprocess 
När ovanstående frågeställningar är processade finns förutsättningar till att ta fram ett kvalitativt 

upphandlingsunderlag och inleda upphandlingen. Normalt tar det ca 12 månader att genomföra ett 

programarbete inför en detaljplaneprocess. Programmet bör vara klart innan upphandlingen inleds. 

Som utgångspunkt där vi befinner oss just nu används tills vidare ”Köpenhamnsmodellen” där 

förhandling kommer att ske med ett antal parter och där den part som uppfyller stadens krav bäst 

tilldelas uppdraget. Beroende på hur detaljerat avtal som staden vill ha kan förhandlingen ta olika 

lång tid. Sannolikt någonstans mellan 6-18 månader. En längre förhandlingsperiod innebär att det 

skapas möjligheter för en förädling med flera parter parallellt vilket eventuellt möjliggör en ökad 

konkurrenssituation. Intresset från marknaden att lägga tid och resurser under förhandlingsperioden 

påverkas sannolikt om en parallell förhandling sker under affärssekretess eller om deras bidrag är 

offentlig handling. Det finns en ovilja från marknadens parter att lämna ifrån sig affärshemligheter 

som kan komma konkurrenterna till godo.  

Det är också viktigt att beakta vad detaljplaneprocessen befinner sig vid det tillfälle som avtal 

tecknas. Vid avtalstecknandet bör man vara någorlunda säker på att det parterna kommer överens 

om också kommer att rymmas i den framtida detaljplanen. Det är inte ett orimligt antagande att 

samråd bör ha skett innan avtalet tecknas. Alternativt tecknas avtal med hävningsklausuler beroende 

på hur planprocessen fortlöper. En möjlig väg är att tidigt välja ut två operatörer som 

genomförandeorganisationen förhandlar med fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft. 

Gemensam förädlingsprocess 
Avtalets detaljeringsgrad kommer att avgöra vad som kan utvecklas under en eventuell gemensam 

förädlingsprocess. Efter att tilldelning skett finns olika möjligheter att fortsätta utveckla 

anläggningens funktion, hyra och investeringskostnad etc. Exakt hur detta kommer att se ut är i 

dagsläget omöjligt att svara på. Efter tilldelning har staden ett affärsmässigt avtal med en part och 

kan då med ett tydligt mandat av kommunfullmäktige genomföra förädlingsprocessen under 

affärsmässig sekretess. Det gäller att hitta ett upplägg som skapar incitament för operatören att 

lägga mycket tid och resurser under förädlingsprocessen för att byggnaderna ska bli så funktionella 

som möjligt. 

Det är också viktigt att förädlingsprocessen kopplas ihop med den arkitekttävling som sannolikt 

kommer genomföras. Det är inte orimligt att operatören ska kunna vara en samtalspart under 

arkitekttävlingen så att arenans gestaltning inte påverkar förutsättningarna för verksamhetens drift 

på ett negativt sätt. I Köpenhamns fall så hade operatören inte möjlighet att påverka arenans 

utformning och gestaltning. Arenan blev utformad som en rund byggnadskropp vilket är estetiskt 

tilltalande men negativt ur ett driftmässigt perspektiv. 

Det är inte heller orimligt att entreprenören som ska bygga arenan också är på plats och för en 

diskussion med operatören om hur bygget ska genomföras. När och på vilket sätt som arkitekt, 

operatör och entreprenör ska föra en dialog är väsentligt att klargöra, men det går inte att beskriva i 

detta skede. Det beror bl a på vilken tävlingsform som väljs vad gäller gestaltning, vilken 

entreprenadform som väljs för byggnationen och vad som avtalats med operatören. 
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Ekonomisk styrning 
Att bygga maximal flexibilitet och snabb omställningstid mellan evenemang kostar. Alla 

ytor/funktioner kostar pengar i slutändan och måste sättas i relation till vilken nytta som efterfrågas. 

Även krav på kommunal rådighet som sänker operatörens möjlighet att tjäna pengar har sitt pris. Ju 

fler restriktioner som förhandlas in i avtalet desto lägre blir betalningsviljan från operatören.  

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut att det ska upphandlas en privat operatör gjort ett medvetet 

val att avstå från 100% rådighet. I det fall som rådighet har större betydelse än det ekonomiska 

resultatet bör de nya anläggningarna drivas i kommunal regi. Det är därför viktigt att det finns en 

tydlig strategi avseende hur förhållandet mellan investeringsnivå (kapitalkostnader) och 

hyresintäkter får se ut. Om arenorna skall gestaltas som ”ikonbyggnader” eller ej har ofta en stor 

påverkan på investeringsnivån. Operatören är relativt ointresserad av att betala för arenans yttre 

gestaltning. Operatörens önskemål om arenornas utformning är primärt att säkerställa inre 

funktioner. Eventuellt försämrade produktionsförutsättningar som föranleds av yttre gestaltning 

påverkar den hyra som operatören i slutändan är villig att betala. Det finns exempel på marknaden 

där staden betalar operatören varje år för att drifta anläggningen och det finns också anläggningar i 

Europa som sannolikt finansierar mer än halva sin kapitalkostnad via hyresintäkter. Globen i 

Stockholm är ett exempel på en arena som genom sin gestaltning (världens största sfäriska byggnad) 

försämrade förutsättningarna för att driva verksamhet inne i arenan. Ur arenans livscykelperspektiv 

är intjänandeförmågan en mycket viktig fråga. En skillnad på 50mnkr årligen ger genom arenans 

livslängd på 50 år en skillnad i livscykelresultat på 2,5mdkr, dvs ungefär lika mycket som hela arenan 

kostar att bygga. 

Tidsaspekter 
Det är i dagsläget inte rimligt att lämna en detaljerad tidplan för när en operatör kan vara på plats. 

Det framgår av denna rapport att det finns olika sätt att ta sig an uppgiften som skapar olika 

tidsmässiga möjligheter. Det förberedande arbetet är relativt omfattande, men det bör genomföras 

oavsett om anläggningarna ska driftas privat eller kommunalt.  

En tidig marknadsdialog kan starta relativt omgående för att få operatörernas syn på 

marknadsförutsättningarna. Innan det är vettigt att starta en formell upphandlingsprocess är det 

många beslut som ska fattas. En del av dem är det sannolikt att kommunfullmäktige behöver ta 

ställning till. Innan det går att svara på frågan om hur lång tid det tar att inleda upphandlingsfasen så 

måste projektets planeringsfas genomföras i enlighet med tidigare tjänsteutlåtande. Under den fasen 

planeras projektets alla ingående delar och en tids- och resursuppskattning görs. Tidplanen för när en 

operatör kan involveras är också beroende av när program- och detaljplanearbetet påbörjas. Ett 

program för området tar i storleksordningen ett år att ta fram och upphandling av operatör kan 

påbörjas efter att denna är genomförd. Den påföljande detaljplaneprocessen tar i storleksordningen 

tre år men upphandlingen behöver inte invänta laga kraftvunnen detaljplan. Ett avtal kan tecknas 

tidigt med villkor att detaljplanen och bygglov möjliggör ett genomförande. 
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