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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag att utreda de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär
arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.

Yttrandet

Syftet med en temporär arena är att täcka det omedelbara behovet av hallar för idrotten
tills en ordinarie, permanent anläggning kommer på plats.
Staden har inte budgeterat för att denna arena, det finns inte några anvisade medel för
vare sig driftkostnader eller investeringsutgifter. Med tanke på stadens ekonomiska läge,
kravet på god ekonomisk hushållning och att det rör sig om en temporär arena (ett
temporärt bygglov är maximerat till 10+5 år), är det inte försvarbart att sväva ut i
planerna. Utöver arenan tillkommer även all involverad infrastruktur, parkering och
förutsättningar för trafik/kollektivtransport.
För att hålla nere alla kostnader till ett minimum, behöver projektet baseras på en arena
som uppfyller det omedelbara, nödvändiga behovet, vara finansiellt försvarbar och
okomplicerad att grundlägga. Alla övriga utsvävningar är inte god ekonomisk hushållning
med skattebetalarnas pengar.
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Redovisning av uppdrag att utreda de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna
för att uppföra en temporär arena på ett
tidsbegränsat bygglov i Frihamnen
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-29 § 453 till stadsledningskontoret att ta fram ett
underlag som beskriver de tekniska och ekonomiska förutsättningar för att uppföra en
temporär arena i Frihamnen, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 2019-05-29 § 453 med
tilläggsyrkande från S, D och V att i samverkan med berörda nämnder och bolag, utreda
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett
tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.
Att uppföra en arena i Frihamnen innebär att området tillförs en attraktion som skapar liv
och rörelse. Stadsledningskontoret rekommenderar en placering intill gamla Göta
Älvbron. Tillfälligt bygglov kan maximalt erhållas i 10 + 5 år.
I samtal med idrotts- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har det
framkommit att det finns ett stort behov av nya hallar för såväl elitidrott, breddidrott som
skola.
Det finns två olika typer av temporära anläggningar, en övertryckskonstruktion som är
relativt billig i inköp, okomplicerad att grundlägga eller en fast konstruktion som är
tyngre och är mer komplicerad att grundlägga, kostar mer och tar längre tid att uppföra.
Efter samtal med olika aktörer inom staden är bedömningen att Higab AB har
förutsättningar för att bygga och äga anläggningen. Idrotts- och föreningsförvaltningen,
alternativt Got Event AB kan drifta anläggningen beroende på innehåll. Det är intressant
för privata intressenter att drifta anläggningen. En övertryckshall bör drivas av privat
operatör oavsett innehåll då konstruktionen är speciell.
Nästa steg bör vara att kommunfullmäktige beslutar om vem som ska bygga och äga
anläggningen och vem som ska vara driftsoperatör. Stadsledningskontoret ser att det finns
tre kommunala organisationer som kan genomföra en byggnation och äga anläggningen.
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Stadsledningskontorets bedömning är att Higab AB har de förutsättningar som krävs och
är villiga att ta sig an uppdraget att uppföra en tillfällig arena.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En temporär hall som är byggd med en så kallad övertryckskonstruktion kräver en
investering på i storleksordning 55-70 mnkr. En fast konstruktion, byggd likt en mässhall
kostar i storleksordningen 100-145 mnkr att uppföra. En osäkerhetsmarginal om +/-20%
tillkommer. Kostnadsuppskattning är i 2019 års penningvärde.
Driftskostnaderna varierar beroende på vilken avskrivningstid och vilket
användningsområde som anläggningen får. En övertryckshall uppskattas få ett årligt
underskott på ca 6-7 mnkr baserat på en 30-årig avskrivningstid och 7-8 mnkr om den
avvecklas efter 15 år. En fast hall uppskattas få ett årligt underskott på ca 9-12 mnkr
baserat på en 30-årig avskrivningstid och 11-14 mnkr om den avvecklas efter 15 år.
Kostnaden för att Got Event i dagsläget upplåter Scandinavium för elithandboll
uppskattas till 4-5 mnkr årligen.
Stadsledningskontoret kan konstatera att det i dagsläget inte finns några anvisade medel i
stadens budget avseende driftkostnader eller investeringsutgift.

Bedömning ur ekologisk dimension

En anläggning med övertryckslösning innebär en högre energiförbrukning än en fast hall.
Övertryckslösningen medför å andra sidan en lägre investeringsutgift samt mindre
åtgärder vid byggnation och behöver till exempel inte pålas. Det finns möjlighet att
värmeförsörja en arena via Göteborg Energis biogassystem, däremot saknas i nuläget
möjligheter att koppla upp arenan på stadens fjärrvärmesystem. Stadsledningskontoret har
i övrigt inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

En tillfällig anläggning i Frihamnen för bredd- och elitidrott skulle i allra högsta grad
vara tillgänglig för barn- och ungdomsverksamhet i Göteborg. Idrottsanläggningar
används i mycket hög grad av barn och ungdomar, både genom skolans
idrottsundervisning och genom den föreningsledda ungdomsverksamhet som bedrivs i
dylika anläggningar. Att anläggningen anpassas efter barn och ungdomars behov är
viktigt, detta genom trygghetsskapande åtgärder såväl inne i anläggningen som i
utemiljön i dess närhet. En anläggning för handbollens elitverksamhet har ett stort värde
även för barn och ungdomar då förebilder behövs. Handbollen har också en hög andel
kvinnliga aktiva. Idrott- och föreningsförvaltningens statistik visar att flickor/kvinnor står
för 57% av samtliga deltagartillfällen 2018 i handboll i Göteborg.
Ur ett integrationsperspektiv har den föreningsledda idrotten ett stort värde. Aktiva från
olika socioekonomisk och etnisk bakgrund möter varandra och tränar och tävlar på
någorlunda lika villkor. En anläggning i Frihamnen har goda förutsättningar att vara en
tillgång ur ett mångfaldsperspektiv. Genom att minimera strukturella hinder, till exempel
genom normal lokaltaxa, flexibel omklädning, god tillgänglighetsanpassning, bra
kollektivtrafik och trygga vägar mellan hållplats och anläggningen nås en hög
tillgänglighet. Rent geografiskt skulle en anläggning i Frihamnen ha en central plats både
i staden, och lokalt på Hisingen.
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Handbollen har som tidigare nämnts, en hög andel kvinnliga aktiva. Detta gäller även
andra inomhusidrotter, så jämställdhetsperspektivet får anses väl tillgodosett genom en
anläggning i Frihamnen.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-29 § 453

2.

Projektrapport tillfällig arena
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Ärendet

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 2019-05-29 § 453 med
tilläggsyrkande från S, D och V att i samverkan med berörda nämnder och bolag, utreda
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett
tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.
Uppdraget återrapporteras i detta tjänsteutlåtande med tillhörande projektrapport.

Beskrivning av ärendet

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att, i samverkan med
berörda nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att
uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.
Efter diskussion med Älvstranden Utveckling AB har flera placeringsalternativ
lokaliserats som presenteras i bilagda rapport. Stadsledningskontoret rekommenderar en
placering intill gamla Göta Älvbron. Då det råder besvärliga grundläggningsförhållanden
i hela området behöver en geoteknisk undersökning först genomföras innan det går att
bedöma om det är ekonomiskt försvarbart att uppföra en temporär hall på platsen.
Det finns två olika typer av temporära anläggningar (övertryckskonstruktion och fast
konstruktion) på marknaden. Båda typerna kan dimensioneras för likartad livslängd. En
övertryckskonstruktion är relativt billig i inköp, okomplicerad att grundlägga, kan vara på
plats snabbt och är lätt att flytta. Komfortnivån är dock lägre och energiförbrukningen
högre. En fast konstruktion är tyngre och är mer komplicerad att grundlägga, kostar mer
och tar längre tid att uppföra. Den tar även lång tid att flytta. En fast arena har högre
komfort, kan ljudisoleras (är mer lämplig för konserter etc.) och har en lägre
energiförbrukning. Elitidrotten förordar en övertryckskonstruktion då de anser att
tidsaspekten är primär.
I samtal med idrotts- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har det
framkommit att det finns ett stort behov av nya hallar. En temporär hall i Frihamnen
skulle därför kunna flyttas till annan plats i staden efter max femton år och då enbart
användas för skol/- breddidrottsbruk. Frihamnen har ett attraktivt centralt läge och
bedömningen är att en arena som är anpassad för både sport- och kulturevenemang skulle
vara eftertraktad vilket också sannolikt skulle förbättra anläggningens ekonomi. Det
måste utredas vidare om det finns ekonomiska och geografiska förutsättningar för att
flytta anläggningen eller om det är mer fördelaktigt att riva/sälja anläggningen efter att
det temporära behovet upphört.
Ekonomiska aspekter
Efter samtal med olika aktörer inom staden är bedömningen att Higab AB har
förutsättningar för att bygga och äga anläggningen. Idrotts- och föreningsförvaltningen,
alternativt kan Got Event AB ansvara för driften av anläggningen beroende på innehåll.
Det är intressant för privata intressenter att driva anläggningen. En övertryckshall bör
drivas av privat operatör oavsett innehåll då konstruktionen är speciell.

Driftsekonomin blir bättre i en övertryckshall oavsett innehåll. För både
övertryckskonstruktion och fast hall blir en större anläggning som är anpassad för såväl
sport som kulturevenemang det bästa ekonomiska utfallet. Investeringsnivån blir dock
högre. Redovisad kalkyl är behäftad med stor osäkerhet då det krävs mer ingående
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tekniska och verksamhetsmässiga analyser innan det går att uppskatta investeringsutgift
och driftkostnad för en temporär hall i Frihamnen. Innan det säkert går att uttala sig om
investeringsnivå och konsekvenser för driftskostnader så måste det först fastslås vilket
användningsområde och vilken konstruktion som arenan ska ha. Nedan redovisade siffor
är därför behäftade med stor osäkerhet.
En temporär hall som är byggd med en övertryckskonstruktion kräver en investering på i
storleksordning 55-70 mnkr. En fast konstruktion, byggd likt en mässhall kostar i
storleksordningen 100-145 mnkr att uppföra. En mindre anläggning enbart anpassad för
sport har en lägre investeringsnivå medan en lite större arena som är anpassad både för
sport och kulturevenemang medför en högre investeringsutgift.
Driftskostnaderna varierar beroende på vilken avskrivningstid som anläggningen får. En
hall som kan flyttas och uppföras på annan plats i staden kan komma att få en bättre
driftsekonomi då anläggning i så fall får en betydligt längre livslängd. Förutsättningarna
för detta måste analyseras vidare i nästa steg för att avgöra om och på vilket sätt en flytt
kan genomföras. Användningsområdet för arenan påverkar också dess driftskostnader. En
anläggning som utöver funktion för idrott får mer kommersiellt utrymme i form av
familjeevenemang, musikföreställningar, företagsevenemang etc. i kombination med
restaurang/bar kommer sannolikt att ha en högre intjäningsförmåga och därmed ett bättre
rörelseresultat.
En större arena kan också innehålla en större yta för idrottsutövande (fler idrottshallar)
vilket innebär att den temporära anläggningen minskar behovet av investeringar i
permanenta lösningar så länge som den är i bruk. Den större hallen som beskrivs närmare
i projektrapporten kan användas till 3-4 fullstora hallar för träningsbruk medan den
mindre kan användas till 2 fullstora hallar.
Förväntat årligt underskott, oavsett 15- eller 30-årig livslängd, är för en
övertryckskonstruktion lägre än till exempel den hall utrustad med 1500 åskådarplatser
som idrotts- och föreningsförvaltningen avser att uppföra i Kviberg. En fast byggd
temporär arena har ungefär samma driftskostnader som för den tilltänkta hallen i Kviberg
om det visar sig att den är möjlig att flytta. Om den rivs efter 15 år får anläggningen
högre årliga driftkostnader.
En övertryckshall uppskattas få ett årligt underskott på ca 6-7 mnkr baserat på en 30-årig
avskrivningstid och 7-8 mnkr om den avvecklas efter 15 år.
En fast hall uppskattas få ett årligt underskott på ca 9-12 mnkr baserat på en 30-årig
avskrivningstid och 11-14 mnkr om den avvecklas efter 15 år.
Kostnaden för Got Event AB som i dagsläget upplåter Scandinavium för elithandboll
uppskattas till 4-5 mnkr årligen.
Att uppföra en arena i Frihamnen innebär att området tillförs en attraktion som skapar liv
och rörelse. Detta kommer sannolikt att få en positiv effekt för medborgarnas syn på
området.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att läget i Frihamnen är attraktivt och att det finns ett
behov av idrottsytor inom såväl elitidrott, breddidrott som skola vilket gör anläggningen
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väl motiverad. Nästa steg bör vara att kommunfullmäktige beslutar om vem som ska
bygga och äga anläggningen och vem som ska vara driftsoperatör. Stadsledningskontoret
ser att det finns tre kommunala organisationer som kan genomföra en byggnation och äga
anläggningen. Stadsledningskontorets bedömning är att Higab AB har de förutsättningar
som krävs och som är villiga att ta sig an uppdraget. Den organisation som får uppdraget
tecknar arrendeavtal med Älvstranden Utveckling AB för att säkra tillgång till mark.
Kommunfullmäktige behöver också ta ställning till vem som ska driva anläggningen.
Beroende på val av lösning så ser stadsledningskontoret att idrotts- och
föreningsnämnden, Got Event AB alternativt en privat operatör kan utföra detta uppdrag.
Utsedd ägare och driftsoperatör bör tillsammans ta fram en funktionsbeskrivning för
anläggningen (innehåll, tillgänglighet, komfortnivå etc.) samt genomföra en teknisk
förstudie omfattandes geoteknisk undersökning, teknisk konstruktion och kalkylunderlag.
Därefter kan en entreprenörsupphandling starta givet att förstudien inte avviker från de
kostnadsuppskattningar som redovisas i denna rapport.
Stadsledningskontoret kan konstatera att det i dagsläget inte finns några anvisade medel i
stadens budget avseende driftkostnader eller investeringsutgift.
Parallellt med redovisat uppdrag kring temporär arena i Frihamnen har idrotts- och
föreningsnämnden haft i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett underlag som
beskriver de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att nyttja byggrätt på Kviberg
Park enligt förslag i idrotts- och Föreningsnämndens beslut 2018-11-27 § 3. Detta
uppdrag återrapporteras till kommunstyrelsen i ett separat tjänsteutlåtande.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-29

Redovisning från Got Event AB gällande
uppdraget om temporär omfördelning av
evenemangsverksamheten i Lisebergshallen
samt begäran från idrotts- och
föreningsnämnden att nyttja byggrätt
§ 453, 0508/19
Beslut

Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S, D och V:
1. Kommunstyrelsen hemställer till idrotts- och föreningsnämnden att ta fram ett
underlag som beskriver de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att nyttja
byggrätt på Kvibergs Park enligt förslag i nämndens beslut 2018-11-27 § 3.
2. Got Event AB:s rapport - Temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i
Lisebergshallen, antecknas.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag,
utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär
arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.

Tidigare behandling

Bordlagt den 8 maj 2019, § 305 och den 22 maj Bordlagt den 2 maj 2019, § 396.

Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2019.
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2019.
Tilläggsyrkande från S, D och V den 17 maj 2019.
Tilläggsyrkande från D den 3 maj 2019.
Yttrande från M, L, C och KD den 29 maj 2019.

Yrkanden

Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar
bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, D och V
den 17 maj 2019 samt avslag på yrkande från M, L och C den 29 maj 2019.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 29 maj 2019
och avslag på tilläggsyrkande från S, D och V den 17 maj 2019.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet
från M, L och C och finner att yrkandet från M, L och C bifallits. Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från M, L och C och Nej för
bifall till stadsledningskontorets förslag.”
Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C) och ordföranden
Axel Josefson (M) röstar Ja (4).
Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V),
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) samt tjänstgörande
ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Jenny Broman (V) röstar Nej (9).

Propositionsordning

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet
från S, D och V och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkande från
S, D och V.”
Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C) och ordföranden
Axel Josefson (M) rötar Ja (4).
Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V),
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) samt tjänstgörande
ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Jenny Broman (V) röstar Nej (9).

Protokollsanteckningar

Martin Wannholt (D) anmäler att tilläggsyrkandet från D den 3 maj 2019 återtas.
David Lega (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade
jag röstat Ja i båda omröstningarna.
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från
den 29 maj 2019.
David Lega (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2019.

Reservation

Ledamöterna från M, L och C reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag skickas till
Idrotts- och föreningsnämnden
Göteborgs Stadshus AB
Göteborg & Co AB
Got Event AB
Stadsledningskontoret

Dag för justering
2019-06-24

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
TEMPORÄR ARENA I FRIHAMNEN

December 2019

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2019-05-29, § 453) att, i
samverkan med berörda nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen.
Efter diskussion med Älvstranden Utveckling AB har flera placeringsalternativ lokaliserats
som presenteras i denna rapport. Stadsledningskontoret rekommenderar en placering intill
gamla Göta Älvbron. Då det råder besvärliga grundläggningsförhållanden i hela området
behöver en geoteknisk undersökning först genomföras innan det går att bedöma om det är
ekonomiskt försvarbart att uppföra en temporär hall på platsen.
Det finns två olika typer av temporära anläggningar (övertryckskonstruktion och fast
konstruktion) på marknaden. Båda typerna kan dimensioneras för likartad livslängd. En
övertryckskonstruktion är relativt billig i inköp, okomplicerad att grundlägga, kan vara på
plats snabbt och är lätt att flytta. Komfortnivån är dock lägre och energiförbrukningen högre.
En fast konstruktion är tyngre och är mer komplicerad att grundlägga, kostar mer och tar
längre tid att uppföra och tar även lång tid att flytta. En fast arena har högre komfort, kan
ljudisoleras (är mer lämplig för konserter etc.) och har en lägre energiförbrukning. För
elitidrottens del är tidsaspekten det mest primära.
I samtal med idrotts- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har det
framkommit att det finns ett stort behov av nya hallar. En temporär hall i Frihamnen skulle
därför kunna flyttas till annan plats i staden efter max femton år och då enbart användas för
skol/- breddidrottsbruk. Frihamnen har ett attraktivt centralt läge och bedömningen är att en
arena som är anpassad för både sport- och kulturevenemang skulle vara eftertraktad vilket
också sannolikt skulle förbättra anläggningens ekonomi. Det måste utredas vidare om det
finns ekonomiska och geografiska förutsättningar för att flytta anläggningen eller om det är
mer fördelaktigt att riva/sälja anläggningen efter att det temporära behovet upphört.
Higab AB bedöms ha förutsättningar för att bygga och äga anläggningen. Idrotts- och
föreningsförvaltningen, alternativt Got Event AB kan driva anläggningen beroende på
användningsområdet. Det är även intressant för privata intressenter att driva anläggningen
under förutsättningen att anläggningen anpassas för kulturevenemang. En övertryckshall bör
bedrivas av privat operatör oavsett innehåll då konstruktionen är speciell.
Driftsekonomin blir bättre i en stor anläggning, oavsett innehåll, för både
övertryckskonstruktion och fast hall. En större anläggning som är anpassad för såväl sport
som kulturevenemang ger det bästa ekonomiska utfallet men investeringsnivån blir dock
högre. Redovisad kalkyl är behäftad med stor osäkerhet då det krävs mer ingående tekniska
och verksamhetsmässiga analyser innan det går att uppskatta investeringsutgift och
driftkostnad för en temporär hall i Frihamnen.
Nästa steg bör vara att peka ut en framtida ägare och driftsoperatör samt säkerställa att de
tillsammans tar fram en funktionsbeskrivning för anläggningen (innehåll, tillgänglighet,
komfortnivå etc) och att det genomförs en teknisk förstudie som omfattar en geoteknisk
undersökning, teknisk konstruktion och kalkylunderlag. Därefter kan en upphandling starta
givet att förstudien inte avviker från de kostnadsuppskattningar som redovisas i denna
rapport.
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Förutsättningar för temporär ersättningshall för Lisebergshallen i
Frihamnen
Uppdragsbeskrivning

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att, i samverkan med berörda
nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en
temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen. I yrkandet konstateras att det finns
ett stort behov av nya arenor för både elitidrott och breddidrott. Kommunstyrelsen efterfrågar
en temporär anläggning men som kan fungera som en fullvärdig arena.
Uppdraget har genomförts i samverkan med berörda nämnder och bolag.
Stadsledningskontoret har haft avstämningsmöten med Älvstranden Utveckling AB, idrottsoch föreningsförvaltningen, Got Event AB, utbildningsförvaltningen, Higab AB,
lokalsekretariatet, Göteborg Energi AB, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret.
Stadsledningskontoret har även haft möten med direkt berörda klubbar, leverantörer av olika
typer av hallar och driftsoperatörer.
Då Lisebergshallen redan är riven är tidsaspekten avgörande. Utgångspunkten för uppdraget
är att en temporär hall ska kunna finns på plats inom en rimligt snar framtid under
förutsättningen att byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov på föreslagen plats.
Efterfrågad lösning avser att uppfylla det behov som finns i väntan på att en permanent
lösning är på plats inom evenemangsområdet i enlighet med tidigare beslut i
kommunstyrelsen.

Rivningen av Lisebergshallen har inneburit att en mängd evenemang försvunnit. Elithandboll
saknar hemmaarena. Övrig elitidrott har flyttat ut till andra anläggningar som i sin tur
påverkar tillgängligheten för breddidrotten. Bredd- och skolidrott har fått flytta runt till andra
anläggningar. Det finns generellt en stor efterfrågan på breddidrottsanläggningar. Nyckeltal
visar att till exempel jämfört med Partille kommun så har Göteborg hälften så många hallar
per invånare. Det har även försvunnit en stor mängd kulturevenemang från staden efter
rivningen av Lisebergshallen.

Förutsättningar för att erhålla temporärt bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges
på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna. Bygglovet kan ges
för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå kan vara lämplig under
en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.
Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och ska vara lämplig för platsen. Den ska också
motsvara kraven på trafiksäkerhet och allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga
besvär. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.
Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till
sammanlagt högst femton år. Endast bygglov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än
femton år.
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Frihamnen

Frihamnen ska enligt Vision Älvstaden utvecklas till en tät innerstad vid älven, med en
blandning av bostäder, service, kontor och handel. En första etapp har markanvisats och ett
konsortium med de markanvisade byggherrarna har bildats. På sikt räknar delområdet med en
utbyggnadstakt av i genomsnitt 300 bostäder och 30 000 m² lokalyta per år i området,
preliminärt från och med år 2026.
Älvstadsorganisationen har under 2018-2019 genomfört ett arbete för att fördjupa
kunskaperna kring förutsättningarna för att genomföra Frihamnen som helhet. Arbetet har
syftat till att skapa en samsyn i staden inför fortsatt planering av områdets olika delar. Ett
gemensamt förslag till strukturplan och inriktning kring Frihamnens innehåll sammanfattas i
”Planeringsförutsättningar Frihamnen 2019”. Planeringsförutsättningarna rekommenderar en
uppdatering av tidigare planprogram för fortsatt arbete med övergripande
ekonomi/genomförandefrågor, risk, buller, älvkantskydd med mera. Utvecklingen av
Frihamnen startar med de inre delarna och avvaktar med de yttre delarna som omfattar de mer
svårhanterade pirarna och vattenrummen.
Arbetet med den första detaljplanen i den inre delen av Frihamnen startade 2015 men är
pausat sedan februari 2018 och planeras återupptas under första halvåret 2020.
Arbetet med den andra detaljplanen, längs Hjalmar Brantingsstråket, startade upp under 2018
och pågår, parallellt med trafikkontorets genomförandestudie (GFS). Arbete med detaljplaner
och genomförandestudie (GFS) för rälsdragning enligt Sverigeförhandlingen pågår.
Visionsarbetet visade på att det just i Frihamnen är lämpligt att placera en stadspark där alla i
hela staden kan få möjlighet att möta vattnet. År 2014 öppnade därför Jubileumsparken i
Frihamnen. Arbete pågår för att en första del av den permanenta parken ska vara anlagd till
Göteborgs 400-årsjubileum tillsammans med del av Jubileumsprojektet ”Bada mitt i stan” i
form av den blå parken, ett utomhusbad anlagt i Norra Frihamnsbassängen. Inriktnings- och
investeringsbeslut för parken fattades av kommunfullmäktige i maj 2019.
Parallellt med utvecklingen av Jubileumsparken pågår planering för en tidig utveckling av
Magasin 113 samt etablering av Smyrnakyrkan i anslutande kvarter.
Kajskjul 107 planeras kvarstå med i huvudsak befintliga verksamheter, mestadels kontor.
Övriga befintliga byggnader i området används tillsvidare för bland annat olika
idrottsverksamheter.
På Kvillepiren pågår genomförandet av temporära bostäder. Målet är att samtliga
800 bostäder kommer på plats 2020–2021. De tidigare planerade flytande bostäderna i
Lundbyhamnen har utgått på grund av en vattendom som krävde en annan konstruktion än
den planerade, vilken inte var ekonomiskt genomförbar.
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Möjliga placeringsalternativ i frihamnen

Efter diskussion med Älvstranden utveckling AB (nedan kallat Älvstranden) har tre möjliga
placeringsalternativ lokaliserats.

Skiss över området så visar de tre möjliga placeringsalternativen. Blått streck visar planerad
spårvagnsdragning.
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Analys av de tre placeringsalternativens förutsättningar
De tre analyserade platserna är:
A – Bussytan
B – Bananpiren
C – Intill Göta Älvbron
Möjlighet att disponera tomten i 15 år
Stadsledningskontoret har i analysen utgått ifrån att det kan finnas ett temporärt behov i
området under maximalt 15 år. Initialt är det primära syftet att fungera som ersättningshall för
Lisebergshallen i väntan på att en ny permanent hall byggs inom evenemangsområdet.
Därefter kan det finns behov av hallen i ytterligare några år innan det byggts en ny permanent
lösning som ska fylla områdets egna behov för skol- och breddidrott. Älvstranden Utveckling
AB bedömer att alla tre placeringsförslagen är disponibla under de kommande 15 åren.
Geografiska förutsättningar
Läge A ligger lättillgängligt nära infrastruktur och har en bra koppling till bland annat
Backaplan. Läge A behöver dock anpassas till framtida nivåer med till exempel den nya
spårvagnsdragningen som illustreras med blått streck ovan, vilket innebär en upphöjd
souterränglösning. Grundläggning för läge A kommer att bli kostsam.

Läge A kommer nära hamnbanan vilket kräver skyddsåtgärder i fasad. Det finns risk för en
långdragen process innan bygglov kan beviljas.
Läge C ligger inom Skanskas nuvarande etableringsområdet och angränsar till ett schakt för
en ledning av fjärrkyla som enligt Göteborg Energi AB startar nu och ska vara klara 30 mars
2021. Ett eventuellt arenabygge behöver koordineras med arbetet med fjärrkylaledningen men
bedömningen är att båda projekten ska gå att genomföra samtidigt.
Samtliga lägen bedöms säkrade för 100-års regn, men läge B behöver höjas med hänsyn taget
till att det ligger för lågt relaterat till havsnivån.
Läge B ligger lite isolerat en bit ut på Bananpiren. För att utnyttja läget förutsätts att det
magasin som idag finns på tomten rivs. Magasinet har en grundförstärkning som till viss del
sannolikt kan användas för en ny anläggning på denna plats.
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Grundläggningsförutsättningar
Det är mycket besvärliga grundläggningsförhållanden på de tre placeringsalternativen. Större
delen av frihamnen behöver grundförstärkas med pålar ner till berggrund innan det kan
bebyggas. Området består av gammal sjöbotten där lerdjupet sannolikt varierar mellan 30-100
meter. Marken sjunker på vissa ställen med upp till 3-10 mm per år. Även om det är fråga om
en tidsperiod på max 15 år så gör stadsledningskontoret bedömningen efter samtal med
geoteknisk expertis att det kan komma att behövas grundläggning ner till fast berggrund för
att inte riskera sättningsskador. En noggrann geoteknisk undersökning måste genomföras
innan det går att avgöra vilka grundläggningsmetoder som kan bli aktuella och vad kostnaden
för grundläggning kan bli. Oavsett om pålning krävs eller ej så måste den temporära arenan
byggas på en bottenplatta av något slag. En tyngre konstruktion (fast anläggning) kräver en
tjockare och mer kostsam bottenplatta i betong jämfört med en lättviktskonstruktion som kan
placeras på asfalt.
Behov av parkering
Frihamnen är välförsörjt med kollektivtrafik. Området behöver dock tillföras
parkeringsplatser för bilburna besökare. Enligt tillfrågade aktörer är uppfattningen att det
behövs i storleksordningen 200 parkeringsplatser i området för att försörja anläggningen.
Även om det kommer att finnas ledig mark i närområdet under den kommande 15-årsperioden
har Älvstranden Utveckling AB en restriktiv hållning till parkeringsplatser. Om det blir
aktuellt att gå vidare med placering i Frihamnen måste frågan utredas vidare.
Närhet till kollektivtrafik
Placeringsalternativ A och C bedöms ligga inom 200-300 meter från kollektivtrafik. Läge B
ligger längre ut och har en sämre tillgänglighet.
Byggnation i området
I dagsläget har respektive placeringsförslag ingen närbelägen bebyggelse att ta hänsyn till.
Under de kommande 10 åren så kommer det att byggas blandstad med bostäder, handel,
kontor och offentlig service.
Läge C ligger i direkt anslutning till den nuvarande Göta älvbron. Störningar kan uppstå
under den tidsperiod då bron ska rivas.
Läge A behöver beakta dragning av kommande väg och spårvagnsutbyggnad som beräknas
ske tidigast 2022.
Läge B ligger sannolikt mest ostört. Byggnation längre ut på Bananpiren är enligt uppgift inte
aktuell under den kommande 15-årsperioden.
Tillgång till färskvatten, avlopp och el
Tillgång till el är en förutsättning för att en tillfällig arena ska kunna fungera. Göteborg
Energi konstaterar att då stadsdelen kommer att förändras avsevärt de kommande 10-20 åren
så behövs det successivt investeras i områdets distributionsnät och nya
transformatorstationer/ställverk kommer att krävas. I nuläget bedömer dock Göteborg Energi
att det finns tillräckligt elkraft i området för att det ska gå att ansluta och försörja en arena i
befintlig nätstruktur. Detta kan dock komma att ändras när behoven från kringliggande
byggnation ökar. Kostnad för elanslutning är lägst för läge A och C högst för läge B. Efter en
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beställning av elanslutning bedömer Göteborg Energi att el kan vara framdraget på ca 6
månader. Avseende vatten och avlopp så är läge B dyrare att ansluta än läge A och C.
Sammanvägd bedömning
Utredningen bedömer att läge A sammantaget har det bästa publika läget och bäst
tillgänglighet. Dess närhet till Hamnbanan och det faktum att en souterränglösning krävs (se
ovan) innebär dock att läge A inte kan rekommenderas. Läget lämpar sig bättre för
byggnation av permanenta byggnader.
Läge B har sämre tillgänglighet, anslutning till kollektivtrafik etc. Läget kan vara mycket
intressant under förutsättning att bananpiren används som evenemangsyta för tillfälliga
evenemang och anläggningen i så fall byggs som en del av ett evenemangskoncept. Då
bananpiren enligt Älvstranden Utveckling inte ska exploateras inom den närmaste 15årsperioden har denna tanke väckts från deras sida. Stadsledningskontoret gör bedömningen
att det sannolikt finns ett stort intresse från marknaden men då denna idé inte ligger inom
ramen för detta uppdrag har stadsledningskontoret inte utrett frågan.
Läge C har ett bra läge, nära kollektivtrafik och har lägst anslutningskostnader.
Stadsledningskontoret rekommenderar därför läge C. En detaljerad geoteknisk undersökning
bör dock först genomföras innan det går att bedöma om det är ekonomiskt försvarbart att
uppföra en temporär hall på tomten.

Möjliga tekniska lösningar för en temporär hall

Det finns två olika typer av temporära anläggningar på marknaden. Båda kan dimensioneras
för likartad livslängd, 30 år är förutsatt oavsett konstruktion.
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Principskiss på arena på 4000 kvm för handboll.

Övertryckshall

En övertryckshall är ett tält med två lager dukar som bärs upp av att lufttrycket är högre på
insidan. Hallen blåses upp genom att fläktar pumpar in luft för att behålla övertrycket och
sedan står tältet utan bärande konstruktion. Det är luften mellan dukarna som likt ett
tvåglasfönster isolerar mot kyla. Värmeisoleringen är dock sämre än i en konventionell
byggnad. Vid eventuellt strömavbrott finns reservaggregat som startas upp automatiskt för att
bibehålla lufttrycket i hallen. Ytskiktet (duken) är tillverkat i material som är obrännbart.
Akustiken inne i hallen är annorlunda då ytskiktet absorberar ljud på ett bättre sätt än till
exempel betong och plåt. I en modern övertryckshall är ljudet inne i anläggningen acceptabelt.
Det går dock inte att ljudisolera en övertryckslösning på samma sätt som en fast byggnad.
Hög ljudvolym inne i anläggningen kommer att störa omgivningen på ett mer påtagligt sätt.
En övertryckshall är en mycket lätt konstruktion som kräver betydligt mindre omfattande
grundläggningsarbete än vad konventionella byggnader gör.
Den första fullstora övertryckshallen (fotbollsmått) i Sverige var på plats i Stockholm 2012,
därefter har fullstora hallar satts upp, bland annat i Ljusdal, Grimsta, Karlstad och Piteå.
Intresset för övertryckshallar i Sverige växer och flera orter/kommuner överväger att investera
i en sådan. Piteå kommun uppger att de byggde en övertryckshall för en fullstor fotbollsplan
till en uppgiven investeringsutgift om 25 mnkr inklusive markarbeten och konstgräs.
Noterbart är att anläggningen enbart ska användas på vintern och hålla en temperatur på +4
grader och saknar läktare etc. I Karlstad invigde man sin träningshall 9 månader efter att
bygglov beviljats till en uppgiven kostnad om ca 25 mnkr exklusive omklädningsrum. Det
finns en stor mängd mindre övertryckshallar runt om i landet. Det är relativt vanligt att till
exempal tennishallar byggs med denna teknik. Vad gäller externa kostnadsuppgifter är dessa
alltid svåra att värdera då det finns många olika sätt att redovisa investeringsbelopp och det är
inte entydigt vilka kostnader som är inkluderade.

Göteborgs Tennisklubb – Delsjön

Brottkärrs Tennisförening - Brottkärr

Pris- och kvalitetsvariation på övertryckshallar är stor. Det har skett en betydande teknisk
utveckling på övertryckshallar de senaste åren. En övertryckshall är sämre isolerad jämfört
med en fast konstruktion och kostnaden för uppvärmning är högre. Det finns en äldre
oisolerad övertryckshall i Härryda kommun som värms upp till 16 grader. Driftsoperatören för
hallen (Wallenstam) gör bedömningen att hallen kostar ungefär dubbelt så mycket att värma
upp som en konventionell hall. Det är dock fullt möjligt att isolera även en
övertryckskonstruktion med såväl tre lager duk istället för två, alternativt invändig isolering.
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Stadsledningskontoret har i nedanstående kalkylunderlag räknat med att en övertryckslösning
har drygt dubbelt så hög energiförbrukning som en fast hall.
För att skapa högre komfort inne i anläggningen kan man till exempel bygga fasta väggar för
att få en ombonad känsla och använda tältduken som ett klimatskal. Ännu så länge är det
ovanligt med övertryckshallar i Sverige som är dimensionerade för ett större antal besökare.
Det finns dock exempel på övertryckshallar runt om i världen som har stor publikkapacitet
och kommersiellt innehåll och stadsledningskontoret har varit i kontakt med en leverantör
som säger sig kunna leverera en övertrycksanläggning enligt svenska brandnormer för mer än
tretusen samtidiga besökare. Ovan nämnda prisnivå är inte aktuellt för en anläggning i
Göteborg då anläggningarna i Karlstad och Piteå är träningsanläggningar helt utan
läktarkapacitet, omklädningsrum etc. Stadsledningskontoret har fått prisindikationer på 35-45
mnkr exklusive grundläggning för en hall på 4000 kvm som är godkänd för elithandboll
inklusive läktare, inventarier, omklädningsrum, förråd etc.
En övertryckshall väger avsevärt mindre än en fast hall. Denna lösning kommer därför att
vara avsevärt billigare att grundförstärka. I kalkylunderlaget nedan har vi förutsatt att pålning
till berg inte är nödvändigt för en övertryckshall. Leverantörer som stadsledningskontoret
varit i kontakt med rekommenderar en gjuten ”krage” i betong som väggarna förankras i.
Övrig yta grundläggs med asfalt.
Stadsledningskontoret gör efter samråd med Higab AB bedömningen att en övertryckshall
kan vara på plats inom 1-1,5 år (med reservation för geoteknisk problematik enligt ovan) efter
det att beslut fattats och tillfälligt bygglov beviljats.
En övertryckskonstruktion är byggd för att snabbt kunna monteras ner och ställas upp på
annan plats. Bedömningen är att en övertryckskonstruktion tar ungefär 4-6 veckor att flytta
och kostar 3-5 mnkr att montera ner och uppföra på annan plats (förutsättningen är att det
finns motsvarande bottenplatta med el, va och avlopp framdraget på den nya platsen).
Idrotts- och föreningsförvaltningen driver en äldre, och med dagens teknik omodern variant
av övertryckshall i Backa och har negativa erfarenheter av denna lösning. Övertryckshallar är
annorlunda att drifta jämfört med fasta hallar. Om en övertrycksanläggning blir aktuell bör
den drivas av extern part som garanterar tillgänglighet, komfort och funktion och där hallen är
bokningsbar genom idrotts- och föreningsförvaltningens bokningssystem.
Fördelar
Avsevärt billigare, kort byggtid, mer flexibel, lätt att flytta till låg kostnad, lätt konstruktion –
kräver avsevärt mindre grundläggningsarbete.
Nackdelar
Drar mer energi, känsligare för yttre skadegörelse, sämre ljudisolering, lägre komfortnivå,
sämre visuellt intryck både invändigt och utvändigt. Kan dock kläs in delvis med fast fasad
för att erhålla ett attraktivare visuellt intryck, alternativt kan duken förses med olika
färger/tryck etc.
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Airdome i Karlstad – Fotboll

Airdome med läktarkapacitet
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Airdome - Sportanläggning/bankettsal i chengdu, Kina

Tillfällig eventyta OS, Sochi2014

Airdome med inbyggda solceller
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Skiss på inbyggd airdome

Airdome - Limoges Frankrike – Fotboll

Fast konstruktion

Det finns en mängd olika fasta konstruktioner. Allt ifrån prefabricerade stålstommar eller
trästommar med spänd duk som ytskikt till konventionellt byggda hallar. Enklare lösningar
har sämre isolering, akustik etc. Det finns fasta konstruktioner på marknaden som är byggda
för att kunna monteras ner och flyttas till annan plats. Fasta konstruktioner kan ge ett mer
kvalitativt visuellt intryck och kan lättare göras mer ombonade. Denna typ av lösning är
avsevärt tyngre i sin konstruktion vilket innebär att grundläggningsförutsättningarna har större
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påverkan. Fasta konstruktioner är också mer känsliga för vibrationer och sättningsskador. En
fast konstruktion i hög kvalitet som från början är gjord för att kunna monteras ner och flyttas
kostar ungefär lika mycket som en normal permanent hall. I diskussion med leverantörer visar
på prisindikationer på en komplett utrustad hall på i storleksordningen 130 mnkr exklusive
grundläggningsarbeten och anslutningskostnader av vatten, avlopp och el för en anläggning
på 4 000 kvm. En fast hall som byggs upp liknande en lagerhall, alternativt en mässhall kan
vara ett intressant alternativ. Det medför en betydligt lägre kostnad än konventionella hallar
men ändå med en rimligt hög komfort. De har dock sannolikt sämre förutsättningar för att
kunna flyttas. En hall på 4 000 kvm som byggs tekniskt likt den nyöppnade Mässan intill Åby
travbana i Mölndal kostar komplett utrustad i storleksordningen 70-80 mnkr exklusive
grundläggningsarbeten och anslutningskostnader av vatten, avlopp och el.
En fast moduluppbyggd anläggning tar i storleksordningen 6 månader att flytta och kostar i
storleksordningen 25-30 mnkr att montera ner och sätta upp på annan plats. En ny placering
förutsätter att det finns en bottenplatta att ställa konstruktionen på och att det finns vatten,
avlopp och el framdraget. En anläggning likt den bredvid Åby travbana är inte gjord för att
monteras ner i egentlig mening. Det finns sannolikt leverantörer på marknaden som kan
konstruera en fast anläggning med bättre flexibilitet. Av tidsskäl har stadsledningskontoret
inte haft möjlighet att genomföra en detaljerad kartläggning av marknaden. Om det är
intressant att gå vidare med en fast konstruktion så bör mer kunskap inhämtas i nästa skede. I
en framtida upphandling bör krav på flexibilitet ställas vid sidan av komfort och funktion etc.
Stadsledningskontoret gör efter samråd med Higab AB bedömningen att en fast hall kan vara
på plats på 2-2,5 år efter det att beslutfattats och tillfälligt bygglov beviljats. Tidsaspekten är
till stor del beroende av vilken funktion som anläggningen ska ha och vilken nivå av komfort
avseende kök med mera som önskas.
Idrotts- och föreningsförvaltningen är positiva till fler hallar men är tveksamma till om det är
en framkomlig väg att bygga en flyttbar temporär hall. De menar att en tillfällig konstruktion
är för bräcklig för att kunna uppfylla den kvalitét som deras hallar för breddidrott behöver ha.
Fördelar
Drar mindre energi, mer permanent känsla, mer robust, lättare att ljudisolera, bättre anpassad
för kulturevenemang och restaurangverksamhet etc.
Nackdelar
Högre investeringsbelopp, tar längre tid att bygga, och är betydligt mer komplicerad och
dyrare att flytta, kräver mer omfattande grundläggningsarbete, mer känslig för vibrations/sättningsskador.
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Temporär ishockeyhall i Lausanne
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Höghall med invändig takhöjd på 8 meter – Mölndal, Åbymässan

Konferens/- mingelyta vägg i vägg med höghall – Mölndal, Åbymässan
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Gymnastikhall Kazakstan, spänd duk utanpå limträbalkar

Temporär demonterbar ishall OS Sochi 2014 med kapacitet för 3000 sittande.
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Temporär Basket/Handbolls arena, OS London 2012 för 12 000 sittande. Arenan tog 15
månader att bygga. Stommen är byggd med prefabricerade lättviktsbalkar av stål. Väggar
och tak består av en lättviktsduk i återvinningsbar PVC-plast som spändes över stommen.
Uppgiven investeringsutgift varierar beroende på källa men FIBA (international basketball
federation) uppger 40 mn£. Anläggningen var sedan till salu 2013. Oklart vart anläggningen
tagit vägen.
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Syracuse – USA – stor inbyggd tälthybrid

Rekommendation

Det finns för- och nackdelar med de båda tekniska lösningarna. En övertrycksanläggning är
väsentligt billigare och mer flexibel och kan vara på plats betydligt snabbare jämfört med en
fast konstruktion. Driftskostnaderna blir dock högre och det kan bli en utmaning att skapa en
kvalitetskänsla både interiört och exteriört.
En väg att gå är att staden specificerar sina behov i ett detaljerat upphandlingsunderlag och
låter marknaden komma med förslag på olika konstruktionslösningar för att bäst tillfredsställa
behovet till lägsta pris. I upphandlingsunderlaget specificeras krav på komfort, kapacitet,
funktioner, utseende, utrymningsvägar etc. Därefter får marknaden ta fram förslag på
lösningar som bäst motsvarar stadens uppsatta krav. Upphandlingsunderlaget måste utformas
på sådant sätt att det går att ta ställning till huruvida det finns ekonomi i att bygga en flyttbar
anläggning eller om det är mer ekonomiskt att ha ett 15-årigt perspektiv istället och sedan
sälja, alternativt avveckla anläggningen.
I samtal med RIK har det framkommit att de förordar en övertryckskonstruktion då de anser
att tidsaspekten är primär.
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Verksamhetsmässiga förutsättningar och behov för temporär hall i Frihamnen

Det är stor efterfrågan på hallar i Göteborg. Staden växer och det kommer att finnas behov av
nya hallar under överskådlig tid. Stadsledningskontoret har därför i samråd med idrotts- och
föreningsförvaltningen utgått ifrån att om det visar sig vara ekonomiskt och tekniskt
försvarbart så ska anläggning som placeras i Frihamnen kunna flyttas till annan plats i
Göteborg och kunna byggas om till att bli en renodlad skol- och breddidrottsanläggning under
ytterligare 15-20 år. Samtliga analyserade förslag har därför en förväntad livslängd på
omkring 30 år. Alternativet är att förutsätta att det finns ett restvärde på byggnaden som
motsvarar det bokförda värdet och sälja anläggningen efter 10-15 år. En försäljning är
sannolikt möjlig för en övertryckshall men kan vara svårare för en fast konstruktion.
När den nya bron och nya spårvagnsspår är på plats är läget mycket centralt och får ett
attraktivt, lätt tillgängligt, kollektivtrafiknära läge.
Anläggningen ska, när elithandbollen flyttat till en permanent ersättningsarena för
Lisebergshallen kunna konverteras till en ren skol- och breddidrottsanläggning för att
tillgodose behov i den framväxande stadsdelen. När stadsdelen inte längre har behov av den
temporära anläggningen är det en fördel om den kan monteras ner och flyttas till annan plats,
alternativt säljas.
Ytbehov för idrottshallar
Idrott och föreningsförvaltningen klassificerar fullmåtts sporthallar enligt nedan,
byggnadsarea (BYA), alltså fotavtrycket varierar beroende på typ av fullmåttshall:
• ”Kategori 0-hall” 1500 m2 (träningshall): omklädning/förråd, ambulerande verksamhet,
plats för upp till 50 åskådare
• ”Kategori 1-hall” 2000 m2 (mindre publikhall): omklädning/förråd, personalutrymmen,
café, läktare med plats för 150-250 åskådare
• ”Kategori 2-hall” 2500 m2 (större publikhall): som ovan fast i större omfattning,
aktivitetssalar, plats för 500 åskådare, fast utan vanliga tillkommande inslag enligt
nedan
• ”Kategori 3-hall” 4300 m2 (dubbel publikhall): två stycken fullmåttshallar,

omklädning/förråd, personalutrymmen, caféer, fasta läktare med plats för 150-250
åskådare, mobila läktare som ger en total kapacitet på drygt 1 500 åskådare.

Förutsättningar för elitidrott
Utgångspunkten är att anläggningen ska bli godkänd som elitarena i enlighet med svenska
handbollsförbundets krav för nybyggnation. En fullmåtts plan är 20x40 meter Enligt svenska
handbollsförbundets krav måste golvytan vara totalt 22x43meter. Arenan måste vara utrustad
med minimum 2 500 åskådarplatser varav minst 2 000 måste vara sittplatser.
Åskådarkapaciteten anpassas för elithandboll med läktare som säkerställer bra siktvinklar
samt ordinär sittkomfort. För att bli godkänd som elitarena måste den invändiga takhöjden
minimum vara 7 meter. Det finns dock andra sporter som har högre krav på takhöjd. Ju högre
takhöjd desto dyrare blir konstruktionen. Ljusanläggningen måste ha en kapacitet på
minimum 1 200 lux. Det finns även regler avseende säkerhet, Wifi etc. som måste uppfyllas.
Förutom arenarum ska det finnas plats för sponsorer, TV/radio/press, omklädning, kiosker
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etc. Dessutom finns ett uttryckligt önskemål från handbollens sida att det ska finnas
möjligheter att erbjuda enklare mat i samband med match.
Förutsättningar för breddidrott
Anläggningens läge i Frihamnen är intressant för breddidrotten såväl ur ett
stadsdelsperspektiv som för hela stadens föreningsliv. En anläggning som är rustad för
elitidrott fyller breddidrottens behov på ett adekvat sätt. Det som bör tillföras för att tillgodose
breddidrottens behov är förrådsytor för de föreningar som har en stadigvarande verksamhet i
anläggningen. En temporär anläggning i ett allt mer exploaterat Frihamnsområde bör vara i
bruk tills dess att en permanent anläggning för idrottsändamål uppförts i närområdet. Annars
riskerar man att en skapad service gentemot föreningslivet försämras den dag då anläggningen
flyttas.
Förutsättningar för skolidrott
Anläggningens läge i Frihamnen är intressant även för skolidrotten. För att uppfylla skolans
behov är förrådsytor för de skolor som har en stadigvarande verksamhet i anläggningen
viktiga. Utöver detta är personalytor, passagesystem och en omklädnings-, samt duschmiljö
som är anpassad utifrån skolans behov av vikt. En möjlighet att avdela idrottsytan i två delar
med hjälp av en skiljevägg är väsentligt för skolan då man vill kunna bedriva undervisning för
fler grupper parallellt. En temporär anläggning i ett allt mer exploaterat Frihamnsområde bör
vara i bruk till dess att en permanent anläggning för skolidrottsändamål uppförts i närområdet.
Annars riskerar man att en skapad service gentemot skolorna försämras den dag då
anläggningen flyttas. Tills att Frihamnen exploaterats med bostäder och service bör en
tillfällig idrottsanläggning i området vara riktad endast till elever i gymnasieåldern i såväl
kommunal som privat regi. Detta då denna elevgrupp redan idag reser längre till sina skolor
och att de har en mognad att hantera anläggningens läge och omgivning. Redan idag tvingas
många gymnasieskolor i staden, främst fristående skolor, att söka sig en avsevärd sträcka från
skolan för att kunna bedriva idrottsundervisning. En placering i Frihamnen skulle kunna vara
ett attraktivt alternativ för dessa skolor då den nås på endast några minuter med kollektivtrafik
från såväl Lindholmsområdet som centrum.
Förutsättningar för kulturevenemang/konserter
Frihamnens centrala läge bedöms vara mycket intressant för kultur- och nöjesevenemang.

Efter det att Lisebergshallen revs så saknas det en hall för mindre konserter i Göteborg. En del
av det tidigare utbudet har flyttat till Partille arena och Scandinavium, men sannolikt har en
stor del av evenemangen lämnat Göteborg till förmån för andra städer. En anläggning av den
föreslagna storleken som beskrivits ovan har en större publikkapacitet än vad Lisebergshallen
hade. Det gör den extra intressant för marknaden. Sannolikt kan en operatör som jobbar aktivt
med att värva evenemang få en bra beläggning i anläggningen. Bedömningen är att
anläggningen skulle kunna användas till 40-60 olika evenemang årligen (såsom elithandboll,
familje- och musikevenemang, företagsevenemang etc) som kan bidra med en betydande
finansiering av anläggningens driftskostnader. För att anläggningen ska vara intressant för
privata aktörer så måste musikevenemang och andra kulturevenemang till viss del ha
företräde framför breddidrotten.
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Om anläggningen ska fungera väl för även kulturevenemang/musikevenemang så behöver det
tillföras ytterligare funktioner i byggnaden. Den invändiga takhöjden bör vara minst 10 meter.
Publikkapaciteten inklusive stående/sittande publik på parkett bör vara minst 4 000. Det krävs
även att anläggningen utrustas med kök/restaurang, bar, mingelytor, foajéytor etc.
Anläggningen behöver byggas med en fast placerad scen där det finns möjlighet att hänga
tung teknisk utrustning ovanför scenen. Om hallen ska kunna användas för konserter är
bedömningen att en övertryckskonstruktion ur bullerhänseende inte är lämplig när väl
bostadshus har uppförts i närområdet.
I kalkylunderlaget nedan har vi bedömt att standarden generellt behöver vara högre i en
anläggning som även är anpassad för kulturevenemang. Om det är aktuellt med en privat
driftsoperatör för anläggningen så bör utformning ske i samband med denna aktör.

Förutsättningar för att flytta den temporära anläggningen

Stadsledningskontoret har utgått ifrån att det efter omkring 10 år finns en ny permanent
lösning på plats i evenemangsområdet dit elitidrotten flyttar. När elitidrotten flyttat ut kan
anläggningen antingen stå kvar ytterligare några år innan den monteras ner. Då ska det finnas
en möjlighet att konvertera anläggningen till att bli en renodlad breddidrottsanläggning som
kan serva närområdets behov av hallar under ytterligare några år. Det finns möjligheter att
behålla delar av läktarkapaciteten alternativt att enbart ha kvar sporthallar (kategori 0-hall
enligt ovan). Efter maximalt femton år förutsätts det att anläggningen monteras ner och om
det visar sig ekonomiskt försvarbart flyttas till annan plats i staden. En övertryckshall är
byggd för att snabbt kunna monteras ner och sättas upp på annan plats. Att flytta en sådan är
förhållandevis okomplicerat.
Fasta konstruktioner är mer komplicerade att flytta. Förutsättningarna för detta måste utredas
vidare innan det säkert går att säga om det är värt att investera i en relativt dyr
moduluppbyggd anläggning såsom ishallen i Lousanne ovan eller om det finns andra aktörer
på marknaden som har billigare anläggningar som är ekonomiskt försvarbara att flytta.
Initialt bör det tas fram en behovsanalys för anläggningens hela livslängd. Vissa anpassningar
inledningsvis kan möjliggöra en bättre funktion efter det att anläggningen flyttats till annan
plats. Vår utgångspunkt är efter dialog med bland annat idrotts- och föreningsförvaltningen att
anläggningen om den flyttas, konverteras till en ren skol- och bredidrottsanläggning med 2, 3
eller 4 fullmåtts hallar. För att garantera hallens funktion efter flytt måste idrotts- och
föreningsförvaltningen i så fall vara med redan från början och säkerställa att anläggningen
får rätt utformning för hela sin livslängd. Idrotts- och föreningsförvaltningen ställer sig
tveksamma till att ta över en hall som byggts utifrån ett temporärt behov. De ser hellre att det
investeras i permanenta anläggningar.

Alternativa förslag på dimensionering av temporär hall

Följande alternativ nedan bedömer stadsledningskontoret som relevanta och baseras på att
anläggningen ska flyttas till annan plats efter maximalt 15 år. Förslagen fungerar dock även
med ett 15-årigt driftsperspektiv. Alternativ 1 och 2 fungerar både för en
övertryckskonstruktion samt med en fast konstruktion. Alternativ 3 är anpassat enbart för en
övertryckskonstruktion och Alternativ 4 förutsätter sannolikt en fast byggnadskonstruktion.
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1. En idrottsanläggning dimensionerat primärt för elithandbollens behov.
Lisebergshallen hade ett fotavtryck (markyta) på 3100 kvm. Efter samtal med
Handbollsförbundet och RIK är bedömningen att en ny hall behöver vara minimum 4 000
kvm i fotavtryck för att bli godkänd för spel i handbollsligan. Vid sidan om själva
arenarummet finns även ytor för kioskverksamhet, cafeteria/restaurang, omklädning,
toaletter etc. När behov av elithandboll inte längre finns kan anläggningen konverteras till
två kategori 1-hallar enligt ovan.
2. En idrottsanläggning dimensionerad för elithandbollens behov samt för minst tre
sporthallar efter konvertering.
En anläggning på ca 6 000 kvm kan efter konvertering omvandlas till 3 kategori 1-hallar,
alternativt 4 kategori 0-hallar (utan publikkapacitet). Initialt uppförs då en hall som är
godkänd för handbollsligan. Den tillkommande ytan jämfört med alternativ 1 ovan (2 000
kvm) används till en mindre komplementhall för breddidrott samt i viss mån för utökade
möjligheter för restaurang/café etc.
3. En idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/nöjen samt för
minst tre sporthallar efter konvertering.
En anläggning på ca 6 000 kvm kan efter konvertering omvandlas till 3 kategori 1-hallar,
alternativt 4 kategori 0-hallar (utan publikkapacitet). Initialt uppförs då en hall som är
godkänd för handbollsligan. Den tillkommande ytan jämfört med alternativ 1 ovan (2 000
kvm) används till utökade möjligheter såsom bankettsal, restaurang/café, mindre tekniskt
krävande kulturevenemang såsom teater, trubadurer, familjeevenemang, utställningslokal,
etc. Alternativ 3 tillför området ett kompletterande utbud och förbättrar anläggningens
ekonomi.
4. Kombinationsanläggning som möjliggör elitidrott, breddidrott och
kulturevenemang/konsertanläggning som efter konvertering är dimensionerad för minst tre
sporthallar.
En anläggning på ca 6 000 kvm samt ytor för lastning och lossning. En anläggning som
även kan användas för musikevenemang, uppträdanden, företagsevenemang har möjlighet
att locka till sig en mängd olika kulturevenemang som i dagsläget inte kommer till
Göteborg. Efter konvertering kan hallen användas till 3 kategori 1-hallar, alternativt 4
kategori 0-hallar (utan publikkapacitet). En hall av detta slag drivs initialt som en
kombinerad elit-/bredd och kulturanläggning samt en kompletterande yta som innehåller
restaurang, bar, mingelytor, foajé etc. Anläggningen behöver byggas med en fast placerad
scen där det finns möjlighet att hänga tung teknisk utrustning ovanför scenen.
Publikkapaciteten ökas med stående publik till omkring 4 000 åskådare vid konsert.

Olika möjligheter för ägande och drift

Även om anläggningen är temporär så handlar det om en relativt lång tidsperiod.
Anläggningar som enbart används en kort tid bör leasas in. En anläggning som i Göteborgs
fall behöver finnas på plats i minimum 10 år är sannolikt ekonomiskt fördelaktigt att staden
äger. Beroende på vilket användningsområde som väljs finns det flera möjliga kommunala
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ägare. En anläggning som främst är avsedd för skol- och breddidrott kan eventuellt ägas av
idrotts- och föreningsförvaltningen. Higab AB är ett annat alternativ eftersom bolaget äger de
flesta av stadens arenor och har erfarenhet av att bygga liknande hallar. Det är också ett
alternativ att låta Älvstranden Utveckling AB bygga och äga anläggningen eftersom bolaget
äger marken där den ska ligga och jobbar aktivt med områdets övriga utveckling.
Higab AB har aviserat att de har resurser att ta sig an ett eventuellt uppdrag. Att bygga och
äga hallar är inte en naturlig del av Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag. Idrotts- och
föreningsförvaltningen har resursbrist då de har många andra pågående och planerade projekt.
Om anläggningen enbart ska nyttjas för elit- och breddidrott är det naturliga alternativet att
anläggningen drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen. Om en övertryckskonstruktion
väljs så är idrotts- och föreningsförvaltningen i dagsläget ovilliga att ta på sig driftsansvaret
för en sådan anläggning. Bedömningen är att en sådan konstruktion bör drivas av privat
operatör och att anläggningen blir fullt bokningsbar för skol- och breddidrott via idrotts- och
föreningsförvaltningens bokningssystem. Upplägget blir i så fall likt det som finns i
Prioritet/Serneke arena i Kviberg där anläggningen drivs av en privat intressent och idrottsoch föreningsförvaltningen hyr hallar för skol- och breddidrott.
En anläggning som även är anpassad för kulturevenemang/konserter drivs sannolikt antingen
av Got Event eller av en privat aktör. Stadsledningskontoret har varit i kontakt med några
marknadsaktörer och gör bedömningen att det finns ett stort intresse från marknaden att driva
anläggningen (såväl övertrycksanläggning som fast konstruktion) under förutsättning att de
får vara med och tycka till om utformning av anläggningen.

Driftsekonomi

Kapitalkostnad
Anläggningens kapitalkostnad utgörs (förenklat) av investeringsutgiften i:
•
•
•

Byggnad
Inventarier (läktare, jumbotron, ljus, larm etc)
Grundläggning (Markförberedelser såsom bottenplatta, anslutning av el VA etc.)

I den första kalkylen som presenteras nedan är utgångspunkten att byggnaden har en
avskrivningstid på 30 år, inventarier 10 år och grundläggning 15 år. En
övertryckskonstruktion är betydligt billigare i inköp och har därför en lägre kapitalkostnad än
vad en fast konstruktion har.
Kostnad för markförberedelser och bottenplatta beror på vald konstruktion. Markkostnader för
en övertryckkonstruktion är betydligt lägre jämfört med en fast konstruktion, vilket också är
beaktat i kalkylen nedan. Det är större osäkerhet avseende markförberedelser för en fast
anläggning. En geoteknisk undersökning måste genomföras innan en kvalitativ kalkyl kan
presenteras.
Anslutning av el, vatten och avlopp är samma oavsett vilken konstruktion som blir aktuell.
I kalkylen förutsätts att investeringar i inventarier är samma oavsett val av konstruktion.
Avseende investeringssumman för en fast konstruktion i kalkylunderlaget har
stadsledningskontoret utgått ifrån prisindikationer av mässhallskvalitet. Vi har förutsatt att det
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finns leverantörer på marknad som kan åta sig att leverera en sådan lösning som även är
möjlig att montera ner till en relativt hög flyttkostnad. Alternativet är en arena likt den i
Lausanne som presenterats ovan. En sådan anläggning kostar i storleksordningen 160-170
mnkr inklusive grundläggning för en anläggning på 4000 kvm.
Driftskostnad
Anläggningens driftkostnad består av underhåll, personal, uppvärmning, el, städning etc. En
övertryckslösning har en något sämre driftsekonomi då den kostar mer att värma upp och
hålla lufttryck i. En övertryckslösning är betydligt billigare att montera ner och flytta till
annan plats. Som utgångspunkt har vi använt oss av den driftkostnadskalkyl som idrotts- och
föreningsförvaltningen presenterat för den nya tilltänka idrottshallen i Kviberg.
I kalkylen för anläggningens hela livslängd (30 år) är uppskattad flyttkostnad beroende på
lösning inräknad i kalkylen. Det förutsätts att ny lokalisering sker på plats med bättre
grundläggningsförhållanden jämfört med Frihamnen.

Övertryckskonstruktion

30 års avskrivningstid byggnad
Användningsområde
Initial investering mnkr
Årsresultat: År 1-10 (10 år)
År 11-15 (5 år)
År 16-30 (15 år)
År 1-30 (30 år)

Fast konstruktion

30 års avskrivningstid byggnad
Användningsområde

Initial investering mnkr
Årsresultat: År 1-10 (10 år)
År 11-15 (5 år)
År 16-30 (15 år)
År 1-30 (30 år)

Alternativ 1
Mindre arena
Sport
55
-7
-5
-6
-6

Alternativ 2
Större arena
Sport
65
-8
-6
-6
-7

Alternativ 1
Mindre arena
Sport
100
-10
-8
-8
-9

Alternativ 2
Större arena
Sport
135
-12
-9
-10
-12

Alternativ 3
Större arena
Sport/kultur
70
-7
-6
-6
-7
Alternativ 4
Större arena
Sport/kultur
145
-9
-10
-10
-11

Kalkylen är behäftad med osäkerhet och ska ses som en indikation. En osäkerhetsmarginal på (+/-)
20% på ovanstående siffror bör tas med i beräkningarna.

Nedanstående tabell ger en indikation på vad resultatet per år blir under förutsättningen att
byggnaden skrivs av på 15 år istället för 30 år. I siffrorna nedan förutsätts det att hallen rivs
utan restvärde år 15.
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Övertryckskonstruktion

Alternativ 1
Mindre arena
Sport
55
-8
-5
-7

Alternativ 2
Större arena
Sport
65
-10
-6
-8

Alternativ 3
Större arena
Sport/kultur
70
-9
-6
-8

Fast konstruktion

Alternativ 1
Mindre arena
Sport

Alternativ 2
Större arena
Sport

Alternativ 4
Större arena
Sport/kultur

15 års avskrivningstid byggnad
Användningsområde
Initial investering mnkr
Årsresultat: År 1-10 (10 år)
År 11-15 (5 år)
År 1-15 (15 år)

15 års avskrivningstid byggnad
Användningsområde
Initial investering mnkr
Årsresultat: År 1-10 (10 år)
År 11-15 (5 år)
År 1-15 (15 år)

100
-12
-10
-11

135
-15
-12
-14

145
-12
-13
-13

Kalkylen är behäftad med osäkerhet och ska ses som en indikation. En osäkerhetsmarginal på (+/-)
20% på ovanstående siffror bör tas med i beräkningarna.

Kalkylen ovan är behäftad med stor osäkerhet då ingen teknisk förstudie har varit möjlig att
genomföra inom ramen för detta uppdrag. Stor osäkerhet råder vad gäller grundläggning då de
geotekniska förutsättningarna i Frihamnen är komplicerade. Redovisade siffor är
uppskattningar baserat på erfarenhet och efter dialog med olika intressenter. Uppskattningarna
är gjorda i 2019 års penningvärde. Uppvärmningskostnader för en övertryckshall är behäftad
med viss osäkerhet. Det är dock fullt möjligt att isolera även en övertryckskonstruktion med
såväl tre lager duk istället för två, alternativt invändig isolering.
Resultatuppskattning för en anläggning anpassad för kulturevenemang/konserter (alternativ 3
och 4) baseras på att anläggningen driftas av privat aktör som har rätt att driva kommersiellt
lönsamma evenemang. Merkostnaden för att uppföra en större anläggning (alternativ 2-4) är
lägre för en övertrycksanläggning jämfört med en fast konstruktion.

Alternativkostnader

Got Event AB uppskattar kostnaden till ca 200 tusen kronor per match när Scandinavium
ställs om för elithandboll. Därtill tillkommer en alternativförlust för förlorade evenemang då
Scandinavium får en sämre tillgänglighet för konserter etc. Sammantaget är Got Event AB:s
bedömning att deras resultat skulle förbättras med 4-5 mnkr årligen om RIK inte längre
behöver nyttja Scandinavium. I samband med att Lisebergshallen revs så fick Liseberg en
kompensation av Trafikverket för detta. Då Liseberg inte använt dessa pengar till att bygga en
ersättningshall kan det övervägas att räkna in denna summa som del av finansiering av en
tillfällig hall.

Nästa steg och tidplan för genomförande

Stadsledningskontoret har genomfört detta uppdrag och utfört en rad avstämningsmöten med
berörda aktörer. Nästa steg med att uppföra en temporär anläggning i Frihamnen bör vara att
först fatta beslut om vilket innehåll som anläggning ska ha, om det är aktuellt med
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kommersiellt innehåll och vem som ska äga och bygga anläggningen. Därefter bör den
utpekade ägaren genomföra en teknisk förstudie med denna rapport som utgångspunkt. I det
fall en teknisk förstudie kraftigt avviker från estimat i denna rapport bör den tekniska
förstudien återrapporteras till kommunfullmäktige för ett nytt beslut. I annat fall kan en
genomförandefas påbörjas omedelbart efter avslutad teknisk förstudie. En teknisk förstudie tar
i storleksordningen 3-5 månader att genomföra och utförs till stor del av externa konsulter.
Utöver detaljerad funktionsbeskrivning, konstruktionsritning och kalkyl bör en mer noggrann
geoteknisk utredning genomföras för att i detalj klarlägga förutsättningar för bland annat
grundläggning etc. Beroende på vald konstruktion tar det sedan olika lång tid innan
anläggningen kan vara på plats. En övertryckskonstruktion är lättare och mer flexibel och kan
sannolikt vara på plats på drygt halva tiden jämfört med en fast anläggning. Givet att tillfälligt
bygglov medges kan anläggningen sannolikt vara på plats ett 1-1,5 år, respektive 2-2,5 år efter
avslutad teknisk förstudie. Om det är aktuellt med en privat driftsoperatör bör en
marknadsdialog påbörjas snarast. Det bör inte ta mer än 6-9 månader att ha en privat operatör
på plats under förutsättning att upphandlingen inte överklagas. Om kommunstyrelsen väljer
kommunal operatör (idrott och föreningsförvaltningen alternativt Got Event AB) bör den som
är utpekad delta aktivt i processen redan i genomförandet av teknisk förstudie.
Ovan uppskattade tider är behäftad med osäkerhet och de gäller under förutsättning att
utpekade parter tar sig an uppdraget med prioritet och att tillfälligt bygglov beviljas utan
överklagande.
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