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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena i Frihamnen 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 28 maj 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.1 till Älvstranden Utveckling AB 

att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under förutsättning att kalkylerna 

håller, uppföra en temporär hall i form av övertryckskonstruktion i Frihamnen, 

förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.2 till kommunstyrelsen att utreda 

finansieringsfrågan, förklaras fullgjort. 

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

utreda förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 28 maj 2021 och avslag 

på yrkande från M, L och C den 28 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Jörgen Fogelklou (SD), ordföranden Axel Josefson (M) och 

tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkade bifall till yrkande från M, L och C  

den 28 maj 2021. Vidare yrkade Axel Josefson (M) avslag på yrkande från MP och V  

den 28 maj 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Jonas Attenius m.fl. yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 131 
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Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2021. 

 

 

Göteborg den 2 juni 2021 

Göteborgs kommunstyrelse 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

 



Yttrande angående - Redovisning av uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena i Frihamnen 
 

Yttrandet 
 
Turerna kring Lisebergshallens rivning och ersättning måste beskrivas som genant för staden. Trots 
uttryckliga löften om en såväl temporär som permanent lösning har partierna inte lyckats leverera sin 
del. Återkommande meningsskiljaktigheter och den göteborgska kommunalpolitikens polariserande 
tendens har lett fram till en situation där viktig idrottsverksamhet, på såväl elit- som breddnivå, står 
utan hem. Vi socialdemokrater tog därför, efter tillbörlig dialog med idrottslivet och långvarig tystnad 
från högerstyret, initiativ till en utredning om att uppföra en temporär arena i Frihamnen. Men under 
utredningstiden – som av olika anledningar blev mycket lång – har omvärldsförutsättningarna 
förändrats.  
 
En stor och positiv förändring är att en arenaöverenskommelse äntligen slutits, med resultatet att det 
nu finns en bred majoritet för att ta ett helhetsgrepp om evenemangsområdet och angränsande ytor. 
För Socialdemokraternas del innebär detta att frågan om permanent ersättning är utlöst: RIK, och alla 
andra berörda idrottsaktörer, ska tillbaka till sin naturliga hemvist i centrala Göteborg. Utöver att en 
central placering gör det lättare för alla göteborgare att – oavsett färdmedel – besöka matcherna 
möjliggör detta för idrotten att fortsätta bidra till besöksnäringen i stort och folklivet i 
evenemangsstråket. Vi kommer att, inom ramen för arenaprojektets styrgrupp, arbeta för att planering 
och byggnation av en ny Lisebergshallen ska prioriteras.  
 
Samtidigt kvarstår behovet av en temporär arena. Det föreslagna Frihamnsalternativet bedömer vi – 
tyvärr – som för dyrt, trots att läget är önskvärt. I diskussionerna har Kviberg framförts som en annan 
lösning. Vi motsätter oss inte detta, givet att den geografiska placeringen är avstämd med berörda 
idrottsklubbar och är lämplig utifrån tänkta besökare. De borgerliga partiernas yrkande – som lämnar 
ett stort mandat till ansvariga tjänstemän och experter – är ett rimligt första steg på väg mot ett sådant 
alternativ. Styret bör få en chans att visa att de menar allvar och kan hålla ihop den komplicerade 
process som väntar. Socialdemokraterna avser därför bifalla de borgerliga partiernas yrkande, men 
med brasklappen om att vi förväntar oss snabb framdrift och tydlig återrapportering till 
kommunstyrelsen. Skulle detta inte åstadkommas kommer vi ta egna initiativ igen och söka majoritet 
för dem.  

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yttrande  
2021-05-31 
 

Socialdemokraterna 
  



 

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige       
   
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2021-05-28  

M, L, C 
KD 
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Yrkande angående redovisning av uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppföra en 
temporär arena i Frihamnen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Got event och 
andra berörda parter arbeta vidare med inriktningen att den nya arenan i Kviberg 
ska kunna fungera som en temporär ersättare för Lisebergshallens funktioner 
avseende kulturevenemang och elithandbollen. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten till extern 
inhyrning för att lösa elithandbollens behov för det fall att Kvibergsalternativet 
inte är en framkomlig väg. 

3. Finansiering av utökad investering och drift i den nya arenan i Kviberg hanteras i 
respektive partikonstellations budgetförslag för år 2022. 

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

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

 

Yrkandet  
Sedan Lisebergshallen revs har Göteborg saknat en mellanstor arena för kulturevenemang 
och herrelithandbollen i Göteborg stått utan en ändamålsenlig hemmaarena. I februari 
2020 beslöt en majoritet av partierna i kommunfullmäktige att en tillfällig arena skulle 
byggas i frihamnen. Nu när vi har fått tillbaka utredningen visar det sig att detta inte är ett 
hållbart alternativ, vare sig ur ett ekonomiskt eller miljömässigt hänseende. Vi 
rödgrönrosa föreslog i samband med att beslutet fattades 2020 att ärendet skulle 
remitteras till Idrott- och föreningsnämnden samt Got Event. I efterhand är det lätta att 
konstatera att det hade varit bra om övriga partier hade röstat för detta. Nu har handbollen 
och kulturen förlorat över ett år på en utredning som bara visar att det inte är försvarligt 
att bygga en tillfällig arena.   

Under kvartal 1 år 2022 kommer en ny arena stå klar i Kviberg. Denna arena kan enligt 
idrott- och föreningsnämndens verksamhetsnominering med ganska enkla medel anpassas 
för att kunna användas till elitspel i handboll med en publikkapacitet på 1 500 sittande 
åskådare och 2 500 sittande åskådare för kulturevenemang. Den totala kostanden för 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-05-28 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
Ärende nr 2.1.9 
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dessa anpassningar beräknas uppgå till 3 mnkr i investering och ett utökat driftbidrag om 
350 tkr per år i leasingkostnader. Alltså betydligt lägre än kostanden på 110 mnkr som 
krävs för en ny temporär arena i Frihamnen.     

Redbergslids IK hade under säsongerna innan coronapandemin ett publiksnitt på runt 
1200 åskådare, det innebär att den nya arenan i Kviberg skulle kan rymma all publik 
under de flesta matcher, på matcher som drar större publik finns det fortfarande möjlighet 
att använda Scandinavium. Svenska handbollförbundet ställer krav på att nybyggda 
arenor i handbollsligan ska kunna rymma 2 500 åskådare (på befintliga arenor är kravet 1 
500 åskådare). Men det finns möjlighet att söka dispens från dessa krav. Vi menar att det 
finns anledning att tro att denna dispens kan godkännas i väntan på att den nya 
Lisebergshallen färdigställs.  

Skulle det av olika skäl inte vara en framkomlig väg är tillfällig inhyrning i externa 
faciliteter ett alternativ.  
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena i Frihamnen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

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

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

Sammanfattning 
Ärendet utgör Älvstranden Utveckling AB: s (Älvstranden) redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.1 att genomföra ett fördjupat 
utredningsarbete och förutsatt att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av en 
övertryckskonstruktion i Frihamnen. Älvstranden fick även i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55-70 mnkr riskerar att 
överskridas. Älvstrandens underlag ska ha särskilt fokus på kvaliteten gällande en 
hallkonstruktion utifrån tidigare erfarenheter och referenser. 

Inom projektet har ingen referensanläggning hittats som motsvarar kraven för spel i 
handbollsligan. Vidare har stora utmaningar konstaterats avseende inomhusklimat, 
akustik, brand, räddningstjänstens insatser, komfort och utformning med mera. Av den 
anledningen visar inte utredningen att en övertryckskonstruktion är en lämplig lösning 
utan förordar en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande 
element.  

Stålhallskonstruktionen kan utformas för att motsvara de ställda kraven men 
investeringen beräknas då uppgå till 110-115 mnkr, jämfört med uppdragets ram på 
70 mnkr. Därtill är det tveksamt om anläggningen är möjlig att flytta till annan plats när 
det tillfälliga bygglovet har upphört. Vidare avviker förslaget mot flera av de förbehåll 
som uppdraget hade beträffande innehåll, ekonomi samt referenser. 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige behöver göra ett nytt 
ställningstagande i ärendet och lämna nya uppdrag för att komma vidare i frågan.    

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-08 
Diarienummer 0614/21 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon:031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringsramen för en övertryckshall bedömdes i tidigare utredning till 70 mnkr +/- 
20% i 2019 års penningvärde. En arena i stålkonstruktion som motsvarar de ställda 
kraven resulterar i en projektkostnad om cirka 110 - 115 mnkr. Älvstranden redovisar 
även ett kompakt alternativ, med endast en spelplan samt fasta läktare, vilket resulterar i 
en projektkostnad om cirka 85-90 mnkr. Älvstrandens beräkningar utgår från att arenan 
ska uppföras med tillfälligt bygglov vilket medför en maximal livslängd som är 
begränsad till 15 år. Investeringen förknippas därmed med stora årliga nedskrivningar. 
Detta medför en betydlig högre årlig kostnad än för en permanent arena med normal 
avskrivningsperiod.  

En hyresberäkning baserad på investeringen och begränsad till 15 år ger för stora arenan 
en årlig hyreskostnad om ca 10,3 mnkr varav nedskrivningar är 7,7 mnkr. För den enklare 
och kompakta arenan resulterar investeringen i en årlig hyreskostnad om ca 8,2 mnkr 
varav nedskrivningar är 6 mnkr. 

Kostnaden för att Got Event AB upplåter Scandinavium för elithandboll uppskattades 
2019 till 4-5 mnkr årligen. 

Utöver investeringen tillkommer driftkostnader för den organisation som ska bedriva 
verksamhet i arenan i form av personal, uppvärmning med mera. Den som ska bedriva 
verksamhet behöver beräkna kostnader för utrustning som till exempel passersystem, 
ljudanläggning med mera. Till viss del kommer köp eller leasing av utrustning att ske. 
För den stora arenan bedömer Älvstranden att den investeringen motsvarar cirka 4-5 
mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En temporär anläggning innebär ett begränsat utrymme att fokusera på 
hållbarhetsaspekten och den ekologiska dimensionen. Det är exempelvis inte möjligt att 
motivera kvalitativa materialval som medför en lägre energiförbrukning över tid. En 
mindre solcellsanläggning finns dock medräknad i investeringen, detta då fjärrvärme inte 
finns tillgängligt i Frihamnen och lokalt producerad solenergi minskar 
energiförbrukningen och behovet av köpt el. En anläggning med övertryckslösning 
innebär en högre energiförbrukning jämfört med en fast hall. Älvstranden bedömer nu att 
endast begränsade delar av anläggningen är möjliga att konvertera för fortsatt bruk på 
annan plats. Det sistnämnda kan medföra att den temporära hallens negativa påverkan på 
den ekologiska dimensionen ökar jämfört med vad som bedömdes i kommunfullmäktiges 
tidigare beslutsunderlag.  

Bedömning ur social dimension 
Tillkomsten av en idrottshall bedöms ha en positiv inverkan på den sociala dimensionen. 
Idrottshallen möjliggör en ny mötesplats i området som kommer att kunna nyttjas av 
föreningslivets verksamhet för barn och unga. Den föreningsledda idrotten har ett stort 
värde ur integrationssynpunkt. Aktiva från socioekonomiska och etniska bakgrunder 
möter varandra och tränar och tävlar på någorlunda lika villkor. En lokalisering av en 
idrottshall i Frihamnen svarar upp mot en stor efterfrågan från invånarna gällande hallytor 
i stadens centrala delar.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 
   
   

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-20 § 11 
2. Älvstranden Utveckling AB handlingar 2021-03-19 §   
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Ärendet  
Ärendet utgör Älvstranden Utveckling AB:s redovisning av kommunfullmäktiges 
uppdrag 2020-02-20 §11 att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under 
förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av 
övertryckskonstruktion i Frihamnen. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda finansieringsfrågan vilket också återredovisas i detta ärende.  

Beskrivning av ärendet 
Älvstranden har tagit hjälp av Higab AB för att genomföra en fördjupad förstudie på en 
temporär arena i Frihamnen. Stadsledningskontoret har deltagit i projektorganisationen 
och samråd har skett med väsentliga parter inom såväl kommunen som elithandbollen.  

Förstudien har utgått från kommunfullmäktiges beslut om att det fortsatta 
utredningsarbetet ska utgå från alternativ 3 i rapporten ”förutsättningar för temporär arena 
i Frihamnen”, med en idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare 
kulturevenemang och nöjen samt för minst tre sporthallar efter konvertering. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 11 p.4 även att underlaget ska ha särskilt 
fokus på kvalitetsaspekten där en hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och 
referenser erfordras. Under projektets gång har flertalet svårigheter kommit i daga därför 
belyser förstudien till slut tre alternativa förslag. 

Övertryckshall 
Uppdraget utgår från en hall med övertryckskonstruktion som ska ha bra tidigare 
erfarenheter. Älvstranden konstaterar nu att de inte har lyckats finna några referensobjekt 
som motsvarar svenska handbollsligans krav och att de enbart utifrån det inte kan 
uppfylla kommunfullmäktiges krav på uppdraget. Vidare bedömer Älvstranden att en 
övertryckshall har stora utmaningar avseende inomhusklimat, akustik, brand, 
räddningstjänstens insatser, komfort och utformning med mera. Därför ser inte bolaget att 
en övertryckskonstruktion är en lämplig lösning. 

Stålhall 
Älvstranden förordar istället en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in 
med isolerande element. En stålhall bedöms kunna uppfylla de krav som ställs i samband 
med spel i handbollsligan samtidigt som den kommer fungera väl för breddidrott och 
vissa kultur- och nöjesevenemang. Hallen är dock inte konstruerad för att demonteras och 
flyttas även om vissa åtgärder kan vidtas för att underlätta en flytt av stålkonstruktionen. 
En sådan hall bedöms även medföra en högre investeringskostnad än vad uppdraget 
avsåg. Älvstranden bedömer att en investering i en arena i stålkonstruktion, som svarar 
upp till ställda krav, hamnar på 110-115 mnkr.  

Kompakt stålhall 
Med anledning av stålhallens relativt höga projektkostnad har Älvstranden även utrett 
något som de benämner som en kompakt arena. Detta alternativ bygger på samma 
stålkonstruktion men rymmer endast en spelplan, med fasta läktare. Detta innebär att 
breddidrottens nyttjandegrad av anläggningen halveras och arenans förutsättningar för 
kultur- och nöjesevenemang är klart begränsade jämför med den dyrare konstruktionen.  

Finansiering av anläggningen 
I samband med Älvstrandens uppdrag att genomföra ett fördjupat utredningsarbete fick 
kommunstyrelsen ett uppdrag att utreda finansieringsfrågan avseende hur den 
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ekonomiska ersättning som stadens erhållit för Lisebergshallen kan användas, men också 
ytterligare intäktsmöjligheter. 

Liseberg AB har efter en uppgörelse med Trafikverket erhållit en ersättning avseende 
Lisebergshallen. Ersättningen har varit en del av Lisebergs resultat och har därmed 
belastats med fiktiv skatt om 22% enligt Göteborg Stadshus AB: s principer. Det finns en 
möjlighet för Stadshus att använda pengarna genom uttag från Liseberg. Stadshus kan 
sedan finansiera den part som ska bygga den nya arenan via ett koncernbidrag, om det rör 
sig om ett bolag inom Stadshuskoncernen, alternativt genom utdelning till kommunen om 
det rör sig om finansiering riktad till en nämnd. Transaktionen kräver att 
kommunfullmäktige ger Stadshus ett sådant uppdrag då det ligger utanför bolagets 
befogenheter. Med anledning av att Älvstranden redogör för osäkerheter kring val av 
konstruktion och utformning av anläggningen saknas det relevanta alternativ för 
stadsledningskontoret att utreda intäktsmöjligheterna kring.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktige gav i uppdrag till Älvstranden att genomföra ett fördjupat 
utredningsarbete om att uppföra en temporär hall i Frihamnen under förutsättningarna att 
kostnadskalkylen skulle hålla. Älvstranden gjorde detta utifrån stadsledningskontorets 
utredning gällande tekniska och ekonomiska förutsättningar av en hall byggd med 
övertryckskonstruktion. Älvstranden har nu, med hjälp av Higab AB, genomfört en 
fördjupad förstudie som bedömer att en övertryckshall är olämplig för ändamålet. 
Projektet har inte heller hittat några referensobjekt som uppfyller de höga krav som 
handbollsligan ställer. För att tillmötesgå de kraven har Älvstranden istället utrett en hall 
med stålkonstruktion. Älvstranden bedömer dock att det sannolikt inte är ekonomiskt 
försvarbart att kombinera elithandbollens krav på publikkapacitet och tekniska lösningar 
med att bygga en temporär anläggning med kort ekonomisk livslängd. 

En hyresberäkning baserad på investeringen och begränsad till 15 år ger för stora arenan 
en årlig hyreskostnad om ca 10,3 mnkr varav nedskrivningar är 7,7 mnkr. För kompakta 
arenan resulterar investeringen i en årlig hyreskostnad om ca 8,2 mnkr varav 
nedskrivningar är 6 mnkr. 

Stadsledningskontoret konstaterar att uppdraget om att tillskapa en temporär arena av 
övertryckskonstruktion enligt Älvstrandens förstudie inte är möjligt att genomföra. 
Älvstranden har därför utrett alternativa temporära lösningar vilka samtliga medför en 
större årlig kostnad än vad det kostar GotEvent AB att upplåta Scandinavium för 
elithandboll. Eftersom de alternativ som Älvstranden har presenterat inte uppfyller alla 
delar i den ursprungliga kravställningen behöver kommunfullmäktige göra ett nytt 
ställningstagande i frågan och lämna nya uppdrag för att komma vidare i frågan.  

Stadsledningskontoret bedömer att såväl uppdraget till Älvstranden som uppdraget till 
kommunstyrelsen kan förklaras fullgjort. 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör  
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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 

§ 11, 0891/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Älvstrandens Utveckling AB får i uppdrag, och vid behov ta hjälp av berörda 

förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under 

förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av 

övertryckskonstruktion i Frihamnen. Det fortsatta utredningsarbetet ska utgå från 

alternativ 3 i rapporten ”förutsättningar för temporär arena i Frihamnen”, med en 

idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/nöjen samt 

för minst tre sporthallar efter konvertering. I arbetet är det viktigt att dialog sker med 

berörda parter. Exakt utformning av hallen och dess innehåll/aktivitet får belysas i det 

fördjupade utredningsarbetet.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsfrågan, vilken måste belysas i 

det fortsatta arbetet. Till exempel hur den ekonomiska ersättning som stadens erhållit 

för Lisebergshallen kan användas, men också ytterligare intäktsmöjligheter.  

3. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny 

hantering av frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla.  

4. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att hitta lämplig aktör för byggnation av en 

temporär hall på Frihamnen i enlighet med detta förslag. Underlaget ska ha särskilt 

fokus på kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och 

referenser erfordras.  

Handling 
2020 nr 32. 

Yrkanden 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (D), Anders Sundberg (M) och  

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emmali Jansson (MP) yrkar i första hand återremiss till kommunstyrelsen i enlighet med 

beslutssats 1 och 2 i yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen och i andra hand bifall 

till beslutssats 3 i yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-02-20 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss i enlighet med 

beslutsatserna 1 och 2 i yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen och dels ärendets 

avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag och Emmali 

Janssons yrkande om att bifalla beslutssats 3 i yrkandet från MP och V i 

kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Älvstranden Utveckling AB 

 

Dag för justering 

2020-03-02 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Håkan Eriksson 

 



 

 

Styrelsesammanträde 3/2021 
Älvstranden Utveckling AB 
Diarienummer 0663/20 
2021-03-12 

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde 
Älvstranden Utveckling AB 2021-03-12 
Närvarande (samtliga via Teams) 

Styrelse 
Tomas Nilsson, Ordförande 
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande 
Boris Ståhl, Styrelseledamot 
Yngve Karlsson, Styrelseledamot 
Hans Rothenberg, Ersättare 
Carin Malmberg, Ersättare 

Övriga 
Lena Andersson, Vd 
Mi Mathiesen, Finanschef 
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef 
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare 
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Älvstranden Utveckling AB 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet 
Styrelsen valde Tomas Nilsson till ordförande för sammanträdet.  

§ 3 Fastställa dagordning 
Styrelsen fastställde dagordningen. 

§ 4 Utse justerare 
Styrelsen utsåg Åse-Lill Törnqvist att tillsammans med Tomas Nilsson justera 
protokollet. 

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter 
samt lekmannarevisorer och suppleanter 

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande: 

Styrelseledamöter 
Tomas Nilsson 
Boris Ståhl 
Åse-Lill Törnqvist 
Yngve Karlsson 
Lennart Duell 

Styrelsesuppleanter 
Hans Rothenberg 
Carin Malmberg 
Babak Khosravi 

Lekmannarevisorer 
Sven R. Andersson 
Lars-Ola Dahlqvist 

Lekmannarevisorssuppleanter 
Susanne Zetterberg Jensen 
Torbjörn Rigemar 

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande 
Beslut 

• Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till 
Vice ordförande. 
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Älvstranden Utveckling AB 

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt  
Beslut 

• Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av 
styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av 
styrelsens ledamöter.  

• Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor 
rörande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion 
för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt 
instruktion för den ekonomiska rapporteringen till 
styrelse 

Beslut 
• Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden 

Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1 med underbilagor. 

§ 9 Reviderade bolagsordningar 
Beslut 

• Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB 
samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade 
bolagsordningar för 17 bolag enligt styrelsehandling 9, bilaga 2.  

• Överlämna ärendet till Higab för yttrande och vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

§ 10 Fördelning av styrelsearvode 
Beslut 

• Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, 
suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, 
styrelsehandling 9. 

§ 11 Övriga frågor 
Lena Andersson, Vd, informerade om Halvön. 

Lena redovisade också statusen för rapporten av förstudien kring en temporär arena. Det 
antecknas att styrelsen fått redovisning av rapporten på tidigare styrelsesammanträde. 
Styrelsen anser/beslutar att uppdraget är fullgjort och ska återrapporterats till Kommun-
fullmäktige. Rapporten distribueras till styrelsen. 

Boris Ståhl ställde fråga om arbetet med facknämndsöversynen har kommit igång och vår 
roll i den. Lena rapporterade att bolaget har tagit initiativ för att bolaget får ingå i och 
vara en del av det arbetet. 
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Älvstranden Utveckling AB 

Inga övriga ärenden. 

§ 12 Avsluta sammanträdet 
Nästa styrelsesammanträde äger rum måndag den 19 april, 13.00–17.00. 

Tomas Nilsson förklarade sammanträdet, som pågått 14.00–14.35, för avslutat. 
 

Vid protokollet: 

 

Ulf Johansson 

 

Justeras: 

 

Tomas Nilsson Åse-Lill Törnqvist 
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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 
Förslag till beslut i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB: 

1. att Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 453 till Älvstranden utveckling 

AB att genomföra ett fördjupat utredningsarbete avseende en temporär arena i 

Frihamnen, förklaras fullgjort. 

 

2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 

hantering  

 

3. att omedelbart justera punkten.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att ge Älvstranden utveckling AB i uppdrag, 

och vid behov ta hjälp av berörda förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat 

utredningsarbete avseende en temporär arena i Frihamnen. Älvstranden Utveckling AB 

som tilldelades uppdraget tog hjälp av Higab AB för att i samverkan genomföra en 

fördjupad förstudie i enlighet med uppdraget. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2020-03-19 följande: 

1. Älvstrandens Utveckling AB får i uppdrag, och vid behov ta hjälp av berörda 

förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under 

förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av 

övertryckskonstruktion i Frihamnen. Det fortsatta utredningsarbetet ska utgå från 

alternativ 3 i rapporten ”förutsättningar för temporär arena i Frihamnen”, med en 

idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/nöjen samt 

för minst tre sporthallar efter konvertering. I arbetet är det viktigt att dialog sker med 

berörda parter. Exakt utformning av hallen och dess innehåll/aktivitet får belysas i det 

fördjupade utredningsarbetet.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsfrågan, vilken måste belysas i 

det fortsatta arbetet. Till exempel hur den ekonomiska ersättning som stadens erhållit 

för Lisebergshallen kan användas, men också ytterligare intäktsmöjligheter.  

3. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny 

hantering av frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla.  

Älvstranden Utveckling AB 

 
  

  

Beslutsunderlag 

Diarienr:  0202/20 

Datum:  20210319 

Handläggare: Rune Arnesen 

Telefon: 031-368 96 61 

E-post: rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se  
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4. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att hitta lämplig aktör för byggnation av en 

temporär hall på Frihamnen i enlighet med detta förslag. Underlaget ska ha särskilt 

fokus på kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och 

referenser erfordras.  

Arenan i Frihamnen ska enligt uppdraget vara en temporär anläggning som ska uppföras 

på ett tillfälligt bygglov. Det innebär att arenan kan stå på platsen i maximalt 15 år. 

Vidare ska den temporära arenan svara upp till det regelverk som ställs vid spel i 

handbollsligan. Kombinationen hög kravbild och en tillfällig arena är en svårlöst ekvation 

som innebär svåra avvägningar mellan kvalité och kostnad kopplat till teknisk lösning.  

Då Lisebergshallen revs i januari 2019 och bland annat Redbergslid IK varit utan 

hemmaplan sen dess är tidsaspekten oerhört viktig. Tiden är en stor utmaning och 

förknippad med risker avseende ex. tillfälligt bygglov m.m. 

Uppdraget utgick från en övertryckskonstruktion med krav på goda referensanläggningar. 

Inom projektet har ingen referensanläggning hittats som motsvarar kraven för spel i 

handbollsligan. Vidare har stora utmaningar konstaterats avseende inomhusklimat, 

akustik, brand, räddningstjänstens insatser, komfort och utformning m.m. Av den 

anledningen ser inte projektet att en övertryckskonstruktion är en lämplig lösning utan 

förordar en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande 

element.  

Arenan har utformats för att möjliggöra ett flexibelt användande och ett varierat innehåll 

enligt uppdraget. I arbetet med arenans utformning har hela tiden målet varit att skapa en 

anläggning med temporär kvalité för att begränsa investeringsvolymen. Det har dock 

visats sig komplicerat. I ett ytterligare försök att komma ner i kostnad arbetades ett 

kompakt alternativ fram där arenans funktion och flexibilitet är begränsat. 

Investeringsramen för en övertryckshall bedömdes i tidigare utredning till 70 mnkr +/- 

20% i 2019 års penningvärde. En arena i stålkonstruktion som svarar upp till ställda krav 

resulterar i en projektkostnad i spannet 110 - 115 mnkr. Det kompakta alternativet med 

ett bantat program resulterar i en projektkostnad om 85-90 mnkr. 

Konklusionen är att det finns en motsättning i att uppfylla de höga krav som ställs för spel 

i handbollsligan i en temporär anläggning. Det medför en hög investeringskostnad som 

ska skrivas av under en begränsad period om maximalt 15 år vilket ger en hög årlig 

kostnad.  

De risker som främst identifierats i samband med förstudien är kopplade till tid för 

genomförande av projektet och risker förknippade med konstruktion och grundläggning 

samt kvalité och utformning av arenan. 

Gällande punkt 2 i uppdraget avseende finansiering så ska den punkten enligt beslutet 

besvaras av kommunstyrelsen. Projektet har dock varit i kontakt med flera aktörer och 

kan konstatera att Covid-19 i princip raderat marknaden för driftoperatörer. I analysen 

avseende affärsmodell och marknad dras slutsatsen att Göteborgs stad själva är mest 

lämpade att uppföra och drifta en temporär anläggning. En kommunal aktör som Idrotts- 

och föreningsnämnden eller GotEvent är rimligen de som hanterar driften i anläggningen. 

Förstudien visar på en finansiering via en hyreskostnad och den organisation som 
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eventuellt ska bedriva verksamhet i arenan behöver rimligtvis en utökad budgetram för 

uppdraget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringsramen för en övertryckshall bedömdes i tidigare utredning till 70 mnkr +/- 

20% i 2019 års penningvärde. En arena i stålkonstruktion som svarar upp till ställda krav 

resulterar i en projektkostnad i spannet 110 - 115 mnkr. Det kompakta alternativet med 

ett bantat program resulterar i en projektkostnad om 85-90 mnkr. Då arenans livslängd är 

begränsad till 15 år är investeringen förknippad med stora årliga nedskrivningar. Detta 

medför en betydlig högre årlig kostnad än för en permanent arena med normal 

avskrivningsperiod.  

En hyresberäkning baserad på investeringen och begränsad till 15 år ger för stora arenan 

en årlig hyreskostnad om ca 10,3 mnkr varav nedskrivningar är 7,7 mnkr. För kompakta 

arenan resulterar investeringen i en årlig hyreskostnad om ca 8,2 mnkr varav 

nedskrivningar är 6 mnkr. 

Utöver investeringen tillkommer driftkostnader för den organisation som ska bedriva 

verksamhet i arenan i form av personal, uppvärmning m.m. Verksamhetsrelaterad 

utrustning som exempelvis passersystem, ljudanläggning m.m. tillkommer och behöver 

beräknas av den som ska bedriva verksamhet, vissa delar kommer troligen köpas och visa 

delar leasas. För den stora arenan bedöms den investeringen motsvara ca 4–5 mnkr. 

Projektet bedömer att det sannolikt inte är ekonomiskt försvarbart att kombinera elithand-

bollens krav på publikkapacitet och tekniska lösningar med att bygga en temporär 

anläggning med kort ekonomisk livslängd. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En temporär anläggning innebär ett begränsat utrymme att fokusera på 

hållbarhetsaspekten och kanske framförallt den ekologiska dimensionen. Det är 

exempelvis inte möjligt att motivera kvalitativa materialval som medför en lägre 

energiförbrukning över tid. En mindre solcellsanläggning finns dock medräknad i 

investeringen, detta då fjärrvärme inte finns tillgängligt i Frihamnen och lokalt 

producerad solenergi minskar energiförbrukningen och behovet av köpt el. 

Bedömning ur social dimension 
Älvstranden Utveckling bedömer att lokaliseringen av en arena i Frihamnen som positiv. 

Det skulle innebära en utökad möjlighet för ungdomsverksamhet mm som har svårt att 

hitta halltider idag, i ett attraktivt centralt läge. En arena har stor potential att bli en ny 

central mötesplats i området. 

Samverkan 
Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 

Bilagor 
1. Temporär arena i Frihamnen – förstudie avseende temporär ersättning för 

Lisebergshallen i Frihamnen. 
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Expediering 
Kommunstyrelsen  

 

Ärendet  

Redovisning av uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att 

uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19: 

5. Älvstrandens Utveckling AB får i uppdrag, och vid behov ta hjälp av berörda 

förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under 

förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av 

övertryckskonstruktion i Frihamnen. Det fortsatta utredningsarbetet ska utgå från 

alternativ 3 i rapporten ”förutsättningar för temporär arena i Frihamnen”, med en 

idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/nöjen samt 

för minst tre sporthallar efter konvertering. I arbetet är det viktigt att dialog sker med 

berörda parter. Exakt utformning av hallen och dess innehåll/aktivitet får belysas i det 

fördjupade utredningsarbetet.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsfrågan, vilken måste belysas i 

det fortsatta arbetet. Till exempel hur den ekonomiska ersättning som stadens erhållit 

för Lisebergshallen kan användas, men också ytterligare intäktsmöjligheter.  

7. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny 

hantering av frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla.  

8. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att hitta lämplig aktör för byggnation av en 

temporär hall på Frihamnen i enlighet med detta förslag. Underlaget ska ha särskilt 

fokus på kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och 

referenser erfordras.  

Organisation och samråd 

Älvstranden utveckling AB äger uppdraget men har tagit hjälp av Higab för att i 

samverkan genomföra en fördjupad förstudie enligt uppdraget. En projektorganisation 

bildades med en projektgrupp bemannad med resurser från Älvstranden, Higab och 

Stadsledningskontoret. En styrgrupp bemannad med representanter från Älvstranden och 

Higab tillsattes. En konsultgrupp bestående av arkitekter och konsulter med expertis inom 

konstruktion, markmiljö, brand, geoteknik, VVS, el, akustik, kalkyl, trafik- och mobilitet 

har arbetat med projektet. För att belysa affärsmöjligheter och marknadsintresse har en 

verksamhetskonsult arbetat med dessa frågor. 

Samråd har skett med många olika intressenter som exempelvis Stadsbyggnadskontoret, 

Räddningstjänst, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborg & Co, GotEvent, 

Redbergslid IK, Partille cup, olika halltillverkare m.m. 

Komplext uppdrag  

Arenan i Frihamnen ska enligt uppdraget vara en temporär anläggning som ska uppföras 

på ett tillfälligt bygglov. Det innebär att arenan kan stå på platsen i maximalt 15 år.  
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Vidare ska den temporära arenan svara upp till det regelverk som ställs vid spel i 

handbollsligan. Kombinationen hög kravbild och en tillfällig arena är en svårlöst ekvation 

som innebär svåra avvägningar mellan kvalité och kostnad kopplat till teknisk lösning.  

Då Lisebergshallen revs i januari 2019 och bland annat Redbergslid IK varit utan 

hemmaplan sen dess är tidsaspekten oerhört viktig. Tiden är en stor utmaning och 

förknippad med risker avseende ex. tillfälligt bygglov m.m.  

Hallkonstruktion  

Uppdraget utgick från en övertryckskonstruktion med krav på goda referensanläggningar. 

Inom projektet har ingen referensanläggning hittats som motsvarar kraven för spel i 

handbollsligan. Vidare har stora utmaningar konstaterats avseende inomhusklimat, 

akustik, brand, räddningstjänstens insatser, komfort och utformning m.m. Av den 

anledningen ser inte projektet att en övertryckskonstruktion är en lämplig lösning utan 

förordar en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande 

element.  

Utformning av arena  

Arenan har utformats för att möjliggöra ett flexibelt användande och ett varierat innehåll 

enligt uppdraget. I arbetet med arenans utformning har hela tiden målet varit att skapa en 

anläggning med temporär kvalité för att begränsa investeringsvolymen. Det har dock 

visats sig komplicerat. I ett ytterligare försök att komma ner i kostnad arbetades ett 

kompakt alternativ fram där arenans funktion och flexibilitet är begränsat.  

Konvertering  

Enligt uppdraget är arenan planerad på platsen i 10 - 15 år för att därefter flyttas till annan 

plats och konverteras till rena breddidrottshallar. Utredningen visar att det är en högst 

begränsad del av anläggningen som bedöms vara möjlig att konvertera och flytta till 

annan plats. Den stora delen av arenans investering avseende ex. grundkonstruktion, 

sportgolv och inredning är inte rationella att flytta. En flytt är också förenat med en 

kostnad, ny grundläggning krävs m.m. Att flytta och konvertera anläggningen bedöms 

inte som en optimal lösning. 

Driftoperatör och marknad  

I uppdraget är ingen driftoperatör utpekad som ska sköta drift och bedriva verksamhet i 

arenan. Projektet har varit i kontakt med flera aktörer och kan konstatera att Covid-19 i 

princip raderat marknaden för driftoperatörer. I analysen avseende affärsmodell och 

marknad drar konsulten slutsatsen att Göteborgs stad själva är mest lämpade att uppföra 

och drifta en temporär anläggning. En kommunal aktör som Idrotts- och 

föreningsnämnden eller GotEvent är rimligen de som hanterar driften i anläggningen. En 

permanent ersättning för Lisebergshallen med rätt teknisk specifikation bedöms dock vara 

attraktiv för andra aktörer. Erbjudandet saknas idag i Göteborg och en sund affärsmodell 

skulle kunna uppnås.  

Investeringskostnad  

Investeringsramen för en övertryckshall bedömdes i tidigare utredning till 70 mnkr +/- 

20% i 2019 års penningvärde. En arena i stålkonstruktion som svarar upp till ställda krav 

resulterar i en projektkostnad i spannet 110 - 115 mnkr. Det kompakta alternativet med 
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ett bantat program resulterar i en projektkostnad om 85-90 mnkr. Då arenans livslängd är 

begränsad till 15 år är investeringen förknippad med stora årliga nedskrivningar. Detta 

medför en betydlig högre årlig kostnad än för en permanent arena med normal 

avskrivningsperiod.  

Utöver investeringen tillkommer driftkostnader för den organisation som ska bedriva 

verksamhet i arenan i form av personal, uppvärmning m.m.  

Det är sannolikt inte ekonomiskt försvarbart att kombinera elithandbollens krav på 

publikkapacitet och tekniska lösningar med att bygga en temporär anläggning med kort 

ekonomisk livslängd. 

Tider och process 

Styrgruppen fastställde förstudiehandlingen 20210129. 

En tidplan för genomförande presenterades i förstudien, tidplanen är behäftad med stor 

osäkerhet och baserad på att en upphandling genomförs parallellt med att erforderliga 

politiska beslut fattas. Tiden från det att erforderliga beslut är fattade till en färdigställd 

anläggning är på plats bedöms till mellan 18 och 22 månader.  

Tidplanen kräver ett forcerat arbete och att alla inblandade är medvetna om tidens 

betydelse i projektet.  

Riskanalys/Osäkerhetsfaktorer  
Tid till färdigställande  

Den största risken förknippad med projektet är tiden för genomförande. Dels krävs att 

erforderliga politiska beslut fattas, en månad utan fattat beslut om genomförande innebär 

att projektets färdigställande skjuts framåt motsvarande tid. Vidare förutsätts en 

skyndsam hantering av det tillfälliga bygglovet och en engagerad entreprenör samt en 

samordning med rivningen av Göta Älvbron.  

Konstruktion och grundläggning  

Frihamnens förutsättningar är utmanande och den planerade arenan ska uppföras på ett 

tillfälligt bygglov vilket exempelvis innebär att det inte är möjligt att påla arenans 

grundläggning.  

Grundläggningen ska bära arenan under dess livslängd utan för stora sättningar men 

samtidigt ska valet av grundläggningsmetod balanseras mot dess investeringskostnad. 

Grundkonstruktionen är inte möjlig att återanvända vilket innebär en hög kostnad under 

en begränsad tid.  

Vid för stora sättningar kan det medföra funktionsproblem för teleskopläktarna och att 

övriga funktioner i arenan påverkas negativt.  

Kvalité och utformning  

Arenans begränsade livslängd i kombination med högt ställda krav på innehåll är en svår 

ekvation. Varje investerad krona ska skrivas av på 15 år vilket medför en hög årlig 

kostnad, därför behöver tuffa avvägningar mellan kvalité och kostnad göras i det fortsatta 

arbetet.  
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Kapacitet i tekniska system  

Ledningsnäten i Frihamnen är äldre och under områdets utbyggnad kommer system för 

el- dag- spill- och kallvatten m.m ersättas och byggas ut. Det innebär att det idag finns 

begränsad kapacitet och arenans behov behöver jämkas med andra verksamheter och en 

framtida utbyggnad.  

Rivning av Göta Älvbron  

En svårighet med föreslaget läge är ett eventuellt beroende till rivningen av Göta Älv 

bron, vilket kan påverka möjlig tidpunkt för uppförande av arenan. Samordning mellan 

arenans uppförande och brons rivning behöver ske. 
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Uppdraget
Temporär ersättning för Lisebergshallen
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2020 om att ge Älvstran-
dens Utveckling AB i uppdrag, och vid behov ta hjälp av berörda 
förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat utredningsar-
bete och under förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en 
temporär hall i form av övertryckskonstruktion i Frihamnen. Det 
fortsatta utredningsarbetet ska utgå från alternativ 3 i rapporten 
”förutsättningar för temporär arena i Frihamnen”, med en idrottsan-
läggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/
nöjen samt för minst tre sporthallar efter konvertering. I arbetet är 
det viktigt att dialog sker med berörda parter. Exakt utformning av 
hallen och dess innehåll/aktivitet får belysas i det fördjupade 
utredningsarbetet. 

Parallellt får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
finansieringsfrågan.

I uppdraget till Älvstranden Utveckling AB ingår det att hitta en 
lämplig aktör för byggnation och särskilt fokus ska läggas på 
kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfaren-
heter och referenser erfordras.

Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55–70 
miljoner kronor inte skulle hålla.

Vidare framgår att den nya temporära arenan ska ha ett fotavtryck 
på i storleksordningen 6000 kvm. Arenan ska fungera för:
 • Elitidrott - med handbollsförbundets regelverk som grund.
 • Breddidrott - plats för minst tre fullmåttsplaner.
 • Kulturevenemang och nöjen.

Att precisera och utforma arenan är en del i uppdraget.

Avgränsning
Älvstranden utveckling AB äger uppdraget men har tagit hjälp av 
Higab för att i samverkan genomföra en fördjupad förstudie enligt 
uppdraget.

Förstudien presenterar en investeringskostnad och en hyresberäk-
ning baserad på investeringen. Utöver kostnaden för arenan har den 
organisation som ska bedriva verksamhet tillkommande driftkost-
nader i form av bemanning samt uppvärmning m.m. Dessa drift-
kostnader redovisas inte i den här handlingen.

Det finns olika möjligheter att finansiera investeringen, i den här 
förstudien presenteras en finansiering via en hyreskostnad, alterna-
tiva finansieringsmodeller redovisas inte.

Projektorganisation och samråd

Styrgrupp
Följande har medverkat i styrgruppen som har haft övergripande 
ansvar för arbetet och projektets olika delar:

Älvstranden Utveckling AB Rune Arnesen

Higab    Fredrik Davidsson (ordförande)
     Jerker Westerberg (föredragande)

Projektgrupp
Följande representanter har ingått i projektgruppen

Higab     Jerker Westerberg
     Christian Motter

Älvstranden Utveckling AB Anna-Lena Isacson

Stadsledningskontoret  Patrik von Corswant

Konsultgrupp
Följande konsulter har varit delaktiga i förstudien:

Arkitekt   Liljewall arkitekter
Konstruktion  Norconsult
Markmiljö  Sweco
Geoteknik  Cowi
Brand   Prevecon
VVS   Energitriangeln
El    Tribus
Akustik   Norconsult
Kalkyl   AFRY
Mobilitet  Trivector
Affärsmodell  Ekan

Samråd
Stadsbyggnadskontoret   Mattias von Geijer
      Zdenko Marusic
      Richard Eld

Göteborg & Co    Kristian Ferrara

Räddningstjänsten   Jörgen Lindqvist
      Carl-Ian Bissmark

Redbergslid IK    Lena Brännström
      Tony Larsson
      Carl-Magnus Källfeldt

Partille cup    Fredrik Andersson

Idrotts- och föreningsförvaltningen Ulrika Samuelsson
      
GotEvent    Anders Albertsson

Förstudiearbetet har letts av Jerker Westerberg, projektledare 
tidiga skeden, Higab.

Styrgruppen fastställde förstudien 2021-01-29.
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Sammanfattning
Komplext uppdrag
Arenan i Frihamnen ska enligt uppdraget vara en temporär anlägg-
ning som ska uppföras på ett tillfälligt bygglov. Det innebär att 
arenan kan stå på platsen i maximalt 15 år.
Vidare ska den temporära arenan svara upp till det regelverk som 
ställs vid spel i handbollsligan. Kombinationen hög kravbild och en 
tillfällig arena är en svårlöst ekvation som innebär svåra avväg-
ningar mellan kvalité och kostnad kopplat till teknisk lösning.
Då Lisebergshallen revs i januari 2019 och bland annat Redbergslid 
IK varit utan hemmaplan sen dess är tidsaspekten oerhört viktig. 
Tiden är en stor utmaning och förknippad med risker avseende ex. 
tillfälligt bygglov m.m.

Hallkonstruktion
Uppdraget utgick från en övertryckskonstruktion med krav på goda 
referensanläggningar. Inom projektet har ingen referensanläggning 
hittats som motsvarar kraven för spel i handbollsligan. Vidare har 
stora utmaningar konstaterats avseende inomhusklimat, akustik, 
brand, räddningstjänstens insatser, komfort och utformning m.m. 
Av den anledningen ser inte projektet att en övertryckskonstruktion 
är en lämplig lösning utan förordar en stålhall uppbyggd med pelare 
och fackverk som kläs in med isolerande element.

Utformning av arena
Arenan har utformats för att möjliggöra ett flexibelt användande 
och ett varierat innehåll enligt uppdraget. I arbetet med arenans 
utformning har hela tiden målet varit att skapa en anläggning med 
temporär kvalité för att begränsa investeringsvolymen. Det har dock 
visats sig komplicerat. I ett ytterligare försök att komma ner i 
kostnad arbetades ett kompakt alternativ fram där arenans funktion 
och flexibilitet är begränsat. 

Konvertering
Enligt uppdraget är arenan planerad på platsen i 10 - 15 år för att 
därefter flyttas till annan plats och konverteras till rena breddi-
drottshallar. Utredningen visar att det är en högst begränsad del av 
anläggningen som bedöms vara möjlig att konvertera och flytta till 
annan plats. Den stora delen av arenans investering avseende ex. 
grundkonstruktion, sportgolv och inredning är inte rationella att 
flytta. En flytt är också förenat med en kostnad, ny grundläggning 
krävs m.m. Att flytta och konvertera anläggningen bedöms inte som 
en optimal lösning.

ORTOFOTO DÄR STRECKADE RÖDA LINJEN VISAR UNGEFÄRLIG PLACERING FÖR ARENAN

Driftoperatör och marknad
I uppdraget är ingen driftoperatör utpekad som ska sköta drift och 
bedriva verksamhet i arenan. Projektet har varit i kontakt med flera 
aktörer och kan konstatera att Covid-19 i princip raderat marknaden 
för driftoperatörer. I analysen avseende affärsmodell och marknad 
drar konsulten slutsatsen att Göteborgs stad själva är mest lämpade 
att uppföra och drifta en temporär anläggning. En kommunal aktör 
som Idrotts- och föreningsnämnden eller GotEvent är rimligen de 
som hanterar driften i anläggningen. En permanent ersättning för 
Lisebergshallen med rätt teknisk specifikation bedöms dock vara 
attraktiv för andra aktörer. Erbjudandet saknas idag i Göteborg och 
en sund affärsmodell skulle kunna uppnås.

Investeringskostnad
Investeringsramen för en övertryckshall bedömdes i tidigare 
utredning till 70 mnkr +/- 20% i 2019 års penningvärde. En arena i 
stålkonstruktion som svarar upp till ställda krav resulterar i en 
projektkostnad i spannet 110 - 115 mnkr. Det kompakta alternativet 

med ett bantat program resulterar i en projektkostnad om 85-90 
mnkr. Då arenans livslängd är begränsad till 15 år är investeringen 
förknippad med stora årliga nedskrivningar. Detta medför en 
betydlig högre årlig kostnad än för en permanent arena med normal 
avskrivningsperiod.

Utöver investeringen tillkommer driftkostnader för den organisation 
som ska bedriva verksamhet i arenan i form av personal, uppvärm-
ning m.m.

Det är sannolikt inte ekonomiskt försvarbart att kombinera elithand-
bollens krav på publikkapacitet och tekniska lösningar med att 
bygga en temporär anläggning med kort ekonomisk livslängd.
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Driftoperatör, behov och 
marknad
Innehåll enligt uppdrag
i uppdraget framgår det att den temporära arenan ska uppfylla de 
krav som Svenska handbollsförbundet ställer på en arena som ska 
användas för spel i handbollsligan. Då det inte finns någon utpekad 
driftoperatör som kan kravställa arenans utformning har projektet 
utgått från dessa krav vid utformningen av arenan. Det som främst 
påverkar arenans utformning är kravet på 2000 sittplatser och en 
total publikkapacitet för 2500 åskådare. Det innebär utöver läktare 
även omfattande tillkommande ytor för entréer, foajéer, wc-grupper, 
utrymning m.m. 

Vidare framgår det att arenan ska fungera för breddidrotten, av den 
anledningen har en lösning med två breddplaner arbetats fram. Tre 
breddplaner bedöms dock inte som rationellt. Det framgår också att 
vissa kultur- och nöjesevenemang ska inrymmas.

Driftoperatör
I uppdraget finns ingen utpekad organisation som ska bedriva 
verksamhet i arenan. Av den anledningen har projektet haft en 
dialog med många olika aktörer.

Initialt i projektets skedde dialog med Idrotts- och föreningsförvalt-
ningen och GotEvent avseende behov i en ny arena. Idrotts- och 
föreningsförvaltningen äger och förvaltar en övertyckshall vid 
Selma Lagerlöfs torg och är tydliga med hallens problem avseende 
exempelvis inneklimat och ljudmiljö, Hallen är idag inte användbar 
för de föreningar som den planerades för. Idrotts- och föreningsför-
valtningen menar att ytterligare en övertryckshall inte bör uppföras 
och de är motvilliga till att bedriva verksamhet i en sådan hall. Den 
konstruktion som projektet föreslår kommer dock innebära förbätt-
rande möjligheter för den organisation som ska bedriva verksamhet.

I nästa skede bör en driftoperatör utses för att möjliggöra en 
djupare dialog om arenans funktion och utformning.

Behov
Projektet har haft en nära dialog med Redbergslids IK som i sin tur 
har undersökt behovet av breddtimmar för olika föreningar på 
Hisingen, deras samtal med olika föreningar visar att det finns ett 
stort behov i en ny anläggning från breddidrottens sida. Utöver 
breddidrottens behov finns också sedan Lisebergshallen revs ett 
behov av en arena som svarar upp till kraven för elithandboll.

Projektet kan konstatera att avseende kommunala skolor så är 
behovet i närtid begränsat då arenans placering innebär för långa 
restider till och från befintliga skolor. Innan en utbyggnad av 
Frihamnen sker är arenan därför inte möjlig att nyttja för skolidrott. 
Projektet har även sökt dialog med privata friskolor för att under-
söka om där finns något behov men har inte nått fram.

Analys av affärsmodell och driftoperatör
För att analysera hur intresset från marknaden ser ut att drifta en 
anläggning och hur en eventuell affärsmodell i så fall skulle se ut 
genomfördes bland annat en analys av en extern konsult.

Sammanfattningen är att en idrottshall eller en arena opererar på 
marknaden för idrott-, upplevelse- och mötesindustrin och bero-
ende på hur anläggningen är tekniskt specificerad kan olika typer av 
evenemang genomföras. Avgörande är bland annat takhöjd, teknik 
för ljud och ljus, kapacitet för taklaster, logistik och faciliteter för 
idrottspersoner och besökare. Låg teknisk specifikation innebär 
färre och mindre lönsamma evenemang och hög teknisk specifika-
tion innebär en möjlighet att optimera affären. En god ekonomi 
intresserar en extern operatör och en svag ekonomi är inte 
attraktivt.

Intäkterna för en övertryckshall kommer huvudsakligen från idrotts-
rörelsen enligt den taxa Idrott och föreningsförvaltningen har 
fastställt. Utrymmet för alternativa erbjudanden och intäkter är små. 
Det är dessutom tveksamt om en övertryckshall möter myndighets-
krav och idrottsrörelsens krav på komfort. En tillfällig idrottshall 
med tex en stålkonstruktion har också låga förutsättningar att 
attrahera en extern operatör. Även om erbjudandet kan breddas 
mot kulturevenemang kommer det inte vara tillräckligt omfattande 
för att skapa ett rimligt värdeerbjudande och en god ekonomi. Till 
det kommer att under Covid-19 har marknaden för potentiella 
operatörer i princip raderats ut. 

Konsulten bedömer att en extern aktör inte är intresserad av att 
uppföra och/eller drifta en övertryckshall eller temporär arena på 
rimliga ekonomiska villkor. Göteborgs Stad uppför och driver bäst 
en temporär anläggning i egen regi. Kompetens inom konsert- och 
kultursektorn kan, förutom idrott, generera ett antal komplette-
rande evenemang.

Det är sannolikt inte ekonomiskt försvarbart att kombinera elithand
bollens krav på publikkapacitet och tekniska lösningar med att 
bygga en temporär anläggning med kort ekonomisk livslängd. 
Intäkterna blir för låga i relation till den årliga kostnaden för investe-
ringen.  En permanent ersättningsarena för Lisebergshallen med 
rätt teknisk specifikation är attraktiv. Erbjudandet saknas idag i 
Göteborg och det är möjligt att skapa en sund affärsmodell. Det 
kommer då att vara möjligt att sluta ett avtal med rimliga ekono-
miska villkor med en extern nationell eller internationell operatör. En 
permanent arena kan alternativt drivas av Göteborgs Stads organi-
sation för arenor och evenemang.
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Placering av arenan
Placering
I det politiska beslutet om arenan i Frihamnen förordades en 
placering intill Göta Älvbron, varför förstudien arbetat vidare med 
att precisera en placering i detta läge. Det är viktigt att arenan 
placeras i ett sammanhang nära befintliga byggnader, för att 
underlätta mediaförsörjning och samnyttjande av parkeringsplatser.
Att arenan hamnar i ett sammanhang bidrar också till en ökad 
trygghet och möjligheter i synergier och samverkan i drift. 

Vidare är det viktigt att arenan placeras nära kollektivtrafik och 
lättillgänglig för gående och cyklister. 

Hänsyn har tagits till den strukturplan som togs fram i arbetet med 
planeringsförutsättningar Frihamnen 2019 och som ligger till grund 
för pågående detaljplaner. Arenan är i nu föreslaget läge belägen 
utanför detaljplanerna, för att i möjligaste mån inte påverka genom-
förandet av dessa. 

En tidig kontakt med bygglovsenheten på stadsbyggnadskontoret 
har gett en indikation på att arenan ur översvämningssynpunkt bör 
projekteras för en nivå på färdigt golv om +2.5 m. 

Bygglovsenheten kommer också att ställa krav på en mobilitets- och 
parkeringsutredning, varför en sådan genomförts redan under 
förstudien i syfte att få en tidig överblick över parkeringsbehoven 
för bil och cykel. Parkering för större event rekommenderas 
samnyttja det stora antal parkeringsplatser vilka finns inom ca 1 km 
gång från arenan. Vidare presenterar utredningen en rad andra 
mobilitetsåtgärder för att kunna hantera besöksmängderna och 
styra dem mot andra trafikslag än bil. Ett visst antal parkeringar 
kommer också finnas i nära anslutning till arenan.

En översiktlig miljöteknisk inventering baserad på tidigare utred-
ningar för Frihamnen har genomförts i projektet. Bedömningen är 
att markföroreningar inte utgör något hinder för att uppföra den 
temporära idrottshallen på aktuell plats. De halter som påvisats är 
låga i förhållande till de generella riktvärden som bedömts vara 
tillämpbara, vilket leder till slutsatsen att något saneringsbehov ej 
föreligger. Några ytterligare undersökningar avseende markförore-
ningar bedöms ej vara nödvändiga, men en avstämning med 
tillsynsmyndigheten angående detta bör göras i nästa skede.

FÖRESLAGEN PLACERING I OMRÅDET, VÄSTER OM ARENAN ÄR KAJSKJUL 107, NORR OM MAGASIN D OCH ÖSTER OM SYNS GÖTA ÄLVBRON OCH NYA HISINGSBRON
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utreda möjligheterna för att ersätta hallen med en annan typ av 
hallkonstruktion.

Referensanläggningar
i uppdraget skulle goda referensanläggningar uppvisas för att gå 
vidare med en hall av övertryckskonstruktion, i arbetet med förstu-
dien har inga sådana anläggningar påträffats. En anläggning i 
Volgograd uppförd 2006 är det närmaste projektet funnit men den 
förefaller inte uppfylla de krav som ställs på en modern anläggning 
avsedd för spel i handbollsligan. Enligt uppgift ska en liknande typ 
av konstruktion använts i samband med OS i London 2012 men 
projektet har inte lyckats hitta mer information kring det.

Bedömning
En övertyckshall kan för mindre föreningar säkert fungera som en 
lämplig lösning för vissa sporter under en kortare period där det är 
fråga om ett mindre antal utövare i hallen samtidigt. Den samman-
fattande bedömningen är dock att en hall av övertryckskonstruktion 
inte är lämplig som temporär ersättning för Lisebergshallen.

Projektet har även varit i kontakt med Räddningstjänsten som ur ett 
brandsäkerhetsperspektiv är mycket tveksamma till den här typen 
av konstruktion i samband med så stora publikantal som det är 
fråga om.

Olika hallkonstruktioner
Övertryckshall
Projektet har varit i dialog med olika halltillverkare och har även 
besökt den hall av övertryckskonstruktion som Idrotts- och fören-
ingsförvaltningen äger vid Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa.
Vidare har konsultgruppen utifrån respektive perspektiv och 
expertis jämfört hallkonstruktionerna.

Konstruktion
Hallen består av en tältkonstruktion som med fläktaggregat pumpar 
in luft in i tältet för att skapa ett övertryck vilket bär upp tältduken. 
För att behålla övertrycket inne i hallen krävs att alla entréer är 
lufttäta och inte påverkar övertrycket inne i hallen, det i sin tur 
skapar stora utmaningar för hur så stora publikantal ska kunna flöda 
in i och ut ur hallen. Övriga funktioner som foajéytor, omkläd-
ningsrum, förråd, mötesrum, café m.m placeras i moduler utanför 
övertryckshallen.

Användande och funktion
Enligt uppdraget ska hallen utöver elitidrott även fungera för 
breddidrotten. En vedertagen lösning är att dela upp hallen med en 
ridåvägg för att på så sätt tillskapa fler hallar. I en tältkonstruktion är 
det inte möjligt att avgränsa med en ridåvägg då tältdukens tak inte 
kan bära en ridåvägg. De lösningar som finns är att avgränsa hallen 
med ett nät - detta medför dock ingen ljudavgränsning mellan 
spelplanerna. Att bedriva två olika träningar med endast ett nät i 
mellan bedöms inte som en hållbar lösning.

Vidare ska den nya hallen även användas för kultur- och nöjesevene-
mang. Möjligheterna att utöva den typen av evenemang i en 
övertryckshall bedöms som kraftigt begränsade.

Uppförande och konvertering
Byggtiden för att resa en övertryckshall är väldigt kort, själva tältet 
är uppfört efter dagar/veckor. Dock kräver det att konstruktion och 
grundläggning är på plats innan. Att efter arenans livslängd sen 
demontera tältet är också snart gjort. I den aspekten är en över-
tryckshall att föredra.

Övertryckshallen i Backa
Hallen i Backa stod färdig 2015 och är förknippad med omfattande 
problem avseende främst inomhusklimat och akustik/ljudmiljö. Som 
en följd används inte hallen av föreningar i den utsträckning som är 
möjlig, för exempelvis handboll upplevs ljudmiljön mycket påfres-
tande när handbollar studsar. Vintertid blir hallen väldigt kall och 
sommartid mycket varm. Vidare så är driftkostnaderna mycket 
höga. Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått i uppdrag att 

ÖVERTRYCKSHALL I VOLGOGRAD ÖVERTRYCKSHALL I VOLGOGRAD

IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGENS ÖVERTRYCKSHALL I HISINGS BACKA
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Alternativ hallkonstruktion
Som alternativ till en övertryckshall har olika typer av stålhallar 
undersökts. Det finns många olika leverantörer på marknaden och 
exakt utformning av hallens uppbyggnad får bestämmas i nästa 
skede.

Konstruktion
En stålhall är uppbyggd av stolpar och fackverk i stål. Väggele-
menten kan bestå av isolerande sandwichelement med dörr- och 
fönsterpartier. Taket kan bestå av antingen en spänd tältduk eller en 
uppbyggnad med trp-plåt, isolering och takpapp. Inom hallen är det 
möjligt att placera andra funktioner som exempelvis foajéyta, 
omklädning eller caféverksamhet, dessa kan dock också placeras i 
moduler utanför själva hallkonstruktionen. Av brandtekniska skäl är 
det ett troligt scenario.

Användande och funktion
Enligt uppdraget ska hallen utöver elitidrott även fungera för 
breddidrotten. I hallens konstruktion är det möjligt att hänga en 
ridåvägg som avgränsar hallen och bildar två breddplaner.

Vidare ska den nya hallen även användas för kultur- och nöjesevene-
mang. I den här typen av hall ökar möjligheterna att utöva den 
typen av evenemang, dock finns det begränsningar i konstruktionen 
som påverkar möjligheter att hänga utrustning i taket.

Uppförande och konvertering
Själva stålhallen monteras på någon månad, dock förutsätter det att 
grundläggning och annan förberedande konstruktion är på plats. 
Själva stålstommen är möjlig att demontera och flytta till annan 
plats, stål och fackverk kan bultas för att förbereda för en flytt. 
Dock bedöms tak- och fasadelement som mer begränsade att flytta 
i förhållande till en övertyckshall. 

Referensanläggningar 
Det finns flera arenor med liknande konstruktion och med liknande 
publikkapacitet. Under pandemin har inga anläggningar dock varit 
möjliga att besöka men liknande hallkonstruktioner är vanligt 
förekommande för idrottsanläggningar.

Bedömning
En stålhall bedöms kunna uppfylla de krav som ställs i samband 
med spel i handbollsligan, den kommer även fungera väl för 
breddidrott och vissa kultur- och nöjesevenemang. Hallen är 
dock inte konstruerad för att demonteras och flyttas även om 
vissa åtgärder kan vidtas för att underlätta en flytt av stålkon-
struktionen. I förslaget till utformning av arenan är det en 
stålkonstruktion som används.

EXEMPEL PÅ STÅLHALL MED SANDWICHELEMENT

EXEMPEL PÅ STÅLHALL MED RIDÅVÄGGAR FÖR AVGRÄNSNING AV PLANER

Olika hallkonstruktioner
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Arenans förutsättningar
Skillnad i permanent och temporär arena
En permanent arena eller vilken byggnad som helst ger vissa 
förutsättningar och möjligheter avseende exempelvis livslängd och 
hållbarhet. Anläggningen ska utformas för att användas över tid och 
tekniska lösningar kan väljas därefter. 

I en arena som planeras för ett permanent användande finns det 
möjlighet att göra kloka och långsiktiga val avseende miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. För exempelvis installationer och fasad- 
och takelement kan lösningar väljas som förvisso har en högre 
investeringskostnad men som kan motiveras med en lägre drift-
kostnad och energiförbrukning över tid.

För en permanent arena kan grundläggning ske genom pålning till 
fast berg för att undvika sättningar över tid. I den temporära arenan 
tillåter inte det tillfälliga bygglovet pålning men för att i möjligaste 
mån undvika för omfattande sättningar krävs ändå viss kompensa-
tionsgrundläggning vilket är kostsamt. Det är en mycket svår 
avvägning i den tillfälliga arenan att säkerställa grundläggningen så 
att inte sättningar skapar problem för teleskopläktarnas funktion 
eller för stora differenser på sportgolvet. Dock eftersträvas mini-
mala grundläggningsåtgärder för att hålla nere kostnader.

I den temporära arenan krävs svåra avvägningar avseende teknisk 
lösning i förhållande till arenans livslängd. Samtidigt ska arenan 
klara de krav som ställs i Boverkets byggregler gällande exempelvis 
energiförbrukning, brand, tillgänglighet m.m. Hållbarhetsaspekten 
får dock väldigt litet utrymme då livslängden är begränsad till 
maximalt 15 år och det är därför svårt att räkna hem kloka investe-
ringar på så begränsad avskrivningstid.

För en permanent arena finns flera bra och mindre bra referensan-
läggningar att ta lärdom från. I det här uppdraget efterfrågades en 
god referensanläggning i övertryckskonstruktion för att säkerställa 
produktens kvalitet. Det förefaller inte finnas och det är därför svårt 
att göra kloka val baserat på befintliga arenor. 

I det här uppdraget efterfrågas en temporär anläggning som ska 
uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Det finns ett motsatsförhållande i 
att uppföra en temporär arena med ett omfattande innehåll. En 
temporär anläggning uppförs rimligtvis för ett mer begränsat 
innehåll och för en kortare tidsperiod.

Konvertering efter 10-15 år
Arenan består av flera komponenter där sportgolvet och dess 
uppbyggnad samt arenans grundläggning utgör en stor del av 
investeringskostnaden. Vidare är en stor del av investeringen de 
invändiga delarna med exempelvis läktare, wc-grupper, mellan-
väggar och ytskikt.

Vad gäller grundläggningen kan inget återanvändas, det är också 
förknippat med en kostnad att avlägsna grundläggningen när det 
tillfälliga bygglovet löper ut. grundläggningen får inte lämnas kvar. 

Vidare är det mycket tveksamt hur mycket av inredningen som kan 
återanvändas. 15 år är ur den aspekten en relativt lång period och 
slitage sker under tiden och teknik utvecklas. Vad gäller teleskopläk-
tarna så är de mycket kostsamma och det är svårt att avgöra hur 
rationellt det är att flytta dem och använda i en ny anläggning. 
Läktarsektionerna utformas utefter respektive anläggning och det 
är oklart hur väl teleskopfunktionen, att fälla läktarna ut och in, 
fungerar efter 15 år. 

De funktioner som placeras i moduler utanför själva arenarummet är 
flyttbara till en rimlig kostnad och kräver ingen omfattande grund-
läggning. Dock är det tveksamt hur god kvalité modulerna håller 
och hur status på dem är efter 15 år.

Oavsett hur mycket som är rimligt att återanvända efter 15 år så är 
en konvertering förknippad med kostnader och projektet har därför 
resonerat att en nedskrivning på 15 år är rationell för samtliga 
ingående komponenter.

Östermalmshallen 
Under de omfattande renoveringarna av Östermalmshallen i Stock-
holm uppfördes en temporär anläggning av mycket hög kvalité för 
att inhysa handlarna som under byggnationen tillfälligt var tvungna 
att utrymmas. 

Anläggningen har varit till salu under en längre tid och inom 
projektet har en dialog förts med fastighetskontoret i Stockholm 
och deras mäklare för att utreda möjligheten att köpa den tempo-
rära hallen och använda som temporär ersättning för arenan. 
Lösningen hade varit mycket tilltalande ur flera perspektiv men var 
inte möjlig att genomföra då Östermalmshallens konstruktion inte 
lämpade sig som idrottshall. I projektet sågs dock möjligheter att 
återanvända delar av hallen för funktioner utanför arenarummet. 
Fastighetskontoret i Stockholm var dock endast intresserade av att 
sälja hela anläggningen vilket gjorde att idén inte kunde realiseras.
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Utformning av arena
En flexibel arena
Förslaget till temporär ersättning för Lisebergshallen är en 
flexibel arena med många användningsområden. Arena-
rummet är en stålkonstruktion med isolerelement där övriga 
funktioner placeras i moduler eller lätta konstruktioner 
utanför arenarummet. För elitidrotten är det en arena som 
svarar upp till kraven för spel i handbollsligan, vilket även 
möjliggör för elitspel i andra idrotter som exempelvis 
innebandy eller futsal. Spelytan omges av läktare på samt-
liga fyra sidor vilket bidrar till en tight arena med god 
stämning för både aktiva och besökare.

Längs med långsidorna finns teleskopläktare vilka kan fällas 
ihop för att skapa två spelplaner. I taket hänger en ridåvägg 
som i nedfällt läge skiljer av planerna. Längs med kortsidorna 
är det fasta läktarsektioner vilket innebär att även breddpla-
nerna har viss publikkapacitet. Breddplanerna kan användas 
parallellt och oberoende av varandra. Vid turneringar kan 
exempelvis gruppspel ske på breddplanerna och vid ett 
finalspel omvandlas arenan för att möjliggöra en spelplan 
med högre publikkapacitet.

Arenans utformning innebär också en flexibilitet vid konsert- 
och nöjesevenemang. En scen kan byggas i önskat läge och 
beroende på evenemang kan läktarna vara in- eller utfällda. 
Det finns dock en begränsning i taklast vilket innebär att 
större konsertproduktioner med krav på hög kapacitet i taket 
inte är möjliga.

Inom själva hallkonstruktionen finns spelplanen med dess 
läktare, foajéytor och wc-grupper. Övriga funktioner 
placeras i moduler som dockas ihop med arenarummet. 

i väster finns en väderskyddad entré med ett trädäck och 
koppling till vattnet, ytan skulle kunna användas för exem-
pelvis en uteservering. Direkt innanför skapas en foajéyta 
med flexibelt användningsområde. Norr om spelytan finns 
flera omklädningsrum för att kunna serva två spelplaner, 
cafékök, mötesrum, sophantering m.m. Söder om finns 
föreningsförråd och ytor för teknik m.m. Öster om arena-
rummet placeras fläktrum. 

Temporär idrottshall Frihamnen PLAN 1

Göteborg | 2020-11-12
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Ovan läktarna bildas utrymningsvägar för att möjliggöra säker 
utrymning för samtliga besökare. Utrymningen sker via de moduler 
som placeras mot arenarummet.

Närmast spelplanen skapas tillgängliga platser för personer som 
använder rullstol eller annat hjälpmedel.

Högst upp på läktaren skapas en tv-plattform som kan användas för 
media vid tv-sända matcher. 

Vid foajén är det öppet ner vilket skapar en yta med högt i tak.

Ytor:

BTA = ca 5300 kvm
BYA = ca 4600 kvm
LOA = ca 4100 kvm

Temporär idrottshall Frihamnen PLAN 2

Göteborg | 2020-11-11
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PLAN 2 DÄR ARENAN HAR UTFÄLLDA LÄKTARE OCH EN SPELPLAN I MITTEN
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Temporär idrottshall Frihamnen SEKTION

Göteborg | 2020-11-11
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Temporär idrottshall Frihamnen FASAD

Göteborg | 2020-11-11
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Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

MÖJLIG GESTALTNING AV ARENAN

ARENAN MED UTFÄLLDA TELESKOPLÄKTARE OCH EN SPELPLAN ARENAN MED INFÄLLDA TELESKOPLÄKTARE OCH NEDFÄLLD RIDÅVÄGG
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Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

Temporär idrottshall Frihamnen 3D BILDER

Göteborg | 2020-11-11

ARENAN I VY FRÅN NORDVÄST

SRÄNGSKISS AV ARENAN MED UTFÄLLDA TELESKOPLÄKTARE OCH EN SPELPLAN I VY FRÅN NORDVÄST SRÄNGSKISS AV ARENAN MED INFÄLLDA TELESKOPLÄKTARE OCH TVÅ BREDDPLANER I VY FRÅN NORDVÄST 
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Utformning av arena
En kompakt arena
I ett försök att få in en arena inom kostnadsramen togs ett 
kompakt alternativ fram. Förslaget svarar upp till kraven för 
spel i handbollsligan men med mycket begränsade foajéytor 
och kommersiella möjligheter. Om det är ett alternativ att gå 
vidare med det här förslaget behöver dessa funktioner ses 
över vilket kan leda till att dessa ytor behöver utökas för att 
möjliggöra större publikantal vid idrotts- och 
kulturevenemang.

I det här förslaget är läktarna fasta vilket gör att det endast 
finns en spelplan och antalet breddidrottstimmar arenan 
erbjuder halveras.

På samma sätt som i huvudförslaget finns inom själva 
hallkonstruktionen spelplanen med dess läktare, foajéytor 
och wc-grupper. Övriga funktioner placeras i moduler som 
dockas ihop med arenarummet.

Då arenan endast innehåller en spelplan har antalet omkläd-
nings- och förrådsrum halverats.

Temporär idrottshall Frihamnen PLAN 01  1:350

Göteborg | 2020-12-07
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Ovan läktarna bildas utrymningsvägar för att möjliggöra säker 
utrymning för samtliga besökare. Utrymningen sker via de moduler 
som placeras mot arenarummet.

Närmast spelplanen skapas tillgängliga platser för personer som 
använder rullstol eller annat hjälpmedel.

Högst upp på läktaren skapas en tv-plattform som kan användas för 
media vid tv-sända matcher. 

Foajéytorna är begränsade till endast under läktarens gradänger.

Ytor:

BTA = ca 4800 kvm
BYA = ca 4100 kvm
LOA = ca 3400 kvm

Temporär idrottshall Frihamnen PLAN 02  1:350

Göteborg | 2020-12-07
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PLAN 2 KOMPAKT ARENA MED FASTA LÄKTARSEKTIONER
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Temporär idrottshall Frihamnen 3EKTION

Göteborg | 2020-12-07
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Temporär idrottshall Frihamnen 3D SKISS

Göteborg | 2020-12-07
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Teknik 
Konstruktion och grundläggning
Frihamnen är ett område med komplicerade förutsättningar för 
grundläggning och konstruktion. Eftersom arenan är planerad att 
uppföras med ett tillfälligt bygglov är det inte möjligt att påla. Det 
är en svår avvägning att bedöma lämplig grundläggningsmetod i 
förhållande till arenans begränsade livslängd. Resonemanget har i 
förstudien varit att de laster som tillförs platsen ska kompenseras 
med lättfyllning. 

Grundläggningen är förknippat med en stor kostnad och dessa 
frågor behöver utredas betydligt närmare i nästa skede för att hitta 
en rimlig metod.

En avvägning i samverkan med Hisingsbroprojektet har påbörjats 
för att utreda sättningstakten för marken där arenan är placerad.

Där arenans stålpelare landar längs med arenans insida sker grund-
läggning på betongsulor om 3x3 meter. Under sulorna sker fyllning 
med skumglas eller liknande. Gavelsidorna grundläggs på 
betongsulor på 1,5x1,5 meter.

Under arenans sportgolv byggs grundläggningen upp enligt 
följande 70 mm sportgolv, 100 mm betong, 200 m isolering, 200 
mm makadam och 150 mm isolering. Det kan vara aktuellt att även 
under hela sportgolvet kompensera dess last med lättfyllnad.

Byggnader runt hallen, moduler m.m. kan grundläggas på enklast 
vis med exempelvis lecablock.

De stora laster som behöver tas om hand förs ned dels där hallens 
konstruktion landar men även där teleskopläktarna placeras. 
Framförallt när teleskopläktarna är i ihopfällt läge, vilket kommer 
vara normalläget, medför läktarna stora laster.

Brand
Arenan klassas som en Br2med verksamhetsklass 2B.
Inom förstudien har det övergripande brandskyddet i arenan 
beskrivits och ger förutsättningarna för det fortsatta arbetet.
Arenarummet är planerad att utföras som en brandcell och 
intilliggande funktioner bedöms kunna utföras som separata 
brandceller.

Utrymningsvägar är planerade i varje hörn av arenan, vidare är 
även utrymningsvägar planerade ovan läktare.
En analytisk dimensionering för utrymning har genomförts, 
resultatet är att en acceptabel utrymning kan tillgodoses.

I arenan ska talat utrymningslarm installeras.

Arenans bärverk och konstruktion ska uppfylla R30, en dialog med 
halltillverkare behöver föras i nästa skede för att beskriva bärver-
kets egenskaper och eventuella åtgärder för att uppnå ställda krav. 
Åtgärder kan vara att klä in fackverk i brandboard alternativt 
brandskyddsmåla stålet.

VVS
Det finns ingen utbyggd fjärrvärme i Frihamnen vilket medför att 
den enda energikällan är el. För att minska elförbrukningen och 
behovet av köpt el så är en solcellsanläggning planerad. Omfatt-

ningen är dock begränsad med tanke på arenans begränsade 
livslängd.

Värmekälla utförs som uteluftsvärmepumpssystem, systemet utförs 
så att det delvis även kan arbeta som kylsystem sommartid.

Luftbehandlingssystem utförs som mekaniskt till- och frånlufts-
system med värmeåtervinning. Avfuktning har inte bedömts vara 
nödvändigt i detta skede.

El
Ett separat ställverk är planerat i ett elrum som placeras i anslutning 
till arenan. Arenan ansluts med tele/fiber som placeras i elrum. 
Uppvärmningssystem med luftvärmepumpar, fläktaggregat m.m 
ansluts.

Från TV-plattform ska kanalisation dras till placering utanför arenan 
där OB-buss (för tv-sändningar) kan ansluta.

Ett nödbelysningssystem som tänds automatiskt vid spänningsfall 
installeras.

Akustik
Akustiker bedömer att ljudmiljön i en övertryckshall är undermålig 
då de fylls med mycket folk, framförallt barn och människor med 
hörselnedsättningar kan inte göra sig hörda då konstruktionen 
skapar en hög bullermatta.
I samlingslokaler med mer än 300 personer är det krav på talat 
utrymningslarm, Svenska brandskyddsföreningen har rekommenda-
tioner för vilken taluppfattbarhet (STI) för att systemet bedöms som 
funktionellt. 

Då en övertryckshall saknar ett ordentligt ljudisolerande klimatskal 
har en beräkning gjorts avseende hur ljud utbreder sig inom närom-
rådet. Utifrån beräkningens resultat bedöms högljudda evenemang 
inte ge upphov till så pass höga ljudnivåer att det finns risk för 
störning av närliggande byggnader. Dessa förutsättningar kommer 
dock förändras i takt med Frihamnens utbyggnad.

En stålhall enligt förstudiens förslag har betydligt bättre möjligheter 
att uppnå en god akustik än vad som är möjligt i en övertryckshall.

SEKTION SOM VISAR GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP
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Ekonomi och 
genomförande
Entreprenadform
Projektet föreslås genomföras som en delad entreprenad. Troligen 
sker en upphandling för själva hallkonstruktionen och en för övriga 
funktioner som placeras i moduler. Båda entreprenaderna bör 
upphandlas som totalentreprenader där de flesta underentrepre-
nörer avseende ex. hallkonstruktion, sportgolv eller teleskopläktare 
även sköter sin egen projektering.

Vad gäller grundkonstruktion behöver det utredas vidare och 
därefter bedöms lämplig upphandlingsform.

Preliminär huvudtidplan
Huvudtidplanen är behäftad med stor osäkerhet och baserad på att 
en upphandling genomförs parallellt med att erforderliga politiska 
beslut fattas. Om inte beslut fattas måste upphandlingen avbrytas.

En förutsättning är att alla erforderliga beslut om investering fattas i 
nämnder och styrelser och kommunfullmäktige under våren 2021. 

Tidplanen kräver ett forcerad arbete och att alla inblandade är 
medvetna om tidens betydelse i projektet. 

Tidplanen är också beroende av rivningen av Göta Älvbron, en 
samordning behöver ske för att säkerställa att ytorna finns tillgäng-
liga för arenan. I nuläget är bron planerad att till stora delar vara 
demonterad 4/12 2021, vilka ytor som krävs för demontering av 
bron behöver diskuteras vidare. Planerad entreprenadstart för 
arenan är oktober 2021 vilket kräver en samordning med brons 
tidplan.

Uppskattade huvudtider för genomförande är:

Februari 2021  Start upphandling
Maj 2021  Beslut om genomförande
Maj 2021  Tilldelning entreprenör
Oktober 2021  Start entreprenad
November 2022  Färdigställd entreprenad

PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN

Higab ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad1

Temporär Arena FrihamnenÖvergripande tidplan
2020-12-28

Preliminära huvudtider
Delad entreprenad

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

BESLUT

SBK

Higab
ÄUAB

Beslut genomförande

Tillfälligt 
Bygglov

Förstudie / FAS 1
6 mån

Genomförande 
(ca 14 m)

Upphandling

Risker och osäkerheter

Tid till färdigställande
Den största risken förknippad med projektet är tiden för genomför-
ande. Dels krävs att erforderliga politiska beslut fattas, en månad 
utan fattat beslut om genomförande innebär att projektets färdig-
ställande skjuts framåt motsvarande tid. Vidare förutsätts en 
skyndsam hantering av det tillfälliga bygglovet och en engagerad 
entreprenör samt en samordning med rivningen av Hisingsbron.

Konstruktion och grundläggning 
Frihamnens förutsättningar är utmanande och den planerade 
arenan ska uppföras på ett tillfälligt bygglov vilket exempelvis 
innebär att det inte är möjligt att påla arenans grundläggning.

Grundläggningen ska bära arenan under dess livslängd utan för 
stora sättningar men samtidigt ska valet av grundläggningsmetod 
balanseras mot dess investeringskostnad. Grundkonstruktionen är 
inte möjlig att återanvända vilket innebär en hög kostnad under en 
begränsad tid.

Vid för stora sättningar kan det medföra funktionsproblem för 
teleskopläktarna och att övriga funktioner i arenan påverkas 
negativt.

Kvalité och utformning 
Arenans begränsade livslängd i kombination med högt ställda krav 
på innehåll är en svår ekvation. Varje investerad krona ska skrivas av 
på 15 år vilket medför en hög årlig kostnad, därför behöver tuffa 
avvägningar mellan kvalité och kostnad göras i det fortsatta 
arbetet.

Kapacitet i tekniska system
Ledningsnäten i Frihamnen är äldre och under områdets utbyggnad 
kommer system för el- dag- spill- och kallvatten m.m ersättas och 
byggas ut. Det innebär att det idag finns begränsad kapacitet och 
arenans behov behöver jämkas med andra verksamheter och en 
framtida utbyggnad.

Rivning av Göta Älvbron
En svårighet med föreslaget läge är ett eventuellt beroende till 
rivningen av Göta Älv bron, vilket kan påverka möjlig tidpunkt för 
uppförande av arenan. Samordning mellan arenans uppförande och 
brons rivning behöver ske.
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Tidigare bedömd kostnadsram
I den tidigare utredningen bedömdes en övertryckskonstruktion 
kräva en investering på i storleksordning 55-70 mnkr. En fast 
konstruktion, byggd likt en mässhall bedömdes kosta i storleksord-
ningen 100-145 mnkr att uppföra. En osäkerhetsmarginal om +/-20% 
tillkom på ovan siffror. Kostnadsuppskattningen gjordes i 2019 års 
penningvärde.

Investeringskostnad
Inom arbetet med förstudien har en extern kalkylator använts och 
installationer har kalkylerats av de konsulter som varit involverade i 
förstudien.

Då förutsättningarna med en temporär anläggning är unika saknas 
relevanta referensprojekt och det finns därför inga nyckeltal eller 
erfarenhetssiffror som är direkt applicerbara.

Kostnadsberäkningen omfattar en projektkostnad (entreprenad- 
och byggherrekostnad).

Av erfarenhet behövs ett osäkerhetspåslag i tidigt skede, i projekt-
kostnaden är 15% osäkerhet medräknat.

Kalkylen är exklusive moms och beräknad i kostnadsläge oktober 
2020. Kostnaden är inte indexerad till färdigställande.

I investeringskostnaden är inga verksamhetsinvesteringar medräk-
nade. Dessa investeringar ansvarar driftoperatören för och avser all 
lös inredning.

Det är många stora projekt på gång i staden under den aktuella 
perioden, detta kan påverka entreprenörers intresse av att lämna 
anbud. Ett lågt antal anbud kan hämma konkurrensen och som en 
följd även projektets investeringskostnad.

Avskrivningstid
Normalt skrivs investeringskostnaden av under anläggningens 
livstid, i det här fallet är dock arenans livslängd maximalt 15 år viket 
ger en betydligt högre årlig kostnad och höga årliga underskott.

Vissa delar skulle kunna vara möjliga att flytta från arenan och 
återanvändas någon annanstans men en sådan lösning är förknippat 
med en kostnad och osäkerhet. Stora delar av investeringen ligger i 
delar som inte är möjliga att flytta, som exempelvis grundlägg-
ningen. I dessa kalkyler är hela investeringen beräknat på 15 års 
avskrivning.

TYP AV ARENA INVESTERINGSVOLYM INKLUSIVE 15% OSÄKERHET ÅRLIG HYRESKOSTNAD

STOR ARENA 110 - 115 MNKR 10,3 MNKR VARAV NEDSKRIVNING 7,7 MNKR

KOMPAKT ARENA 85 - 90 MNKR 8,2 MNKR VARAV NEDSKRIVNING 6 MNKR

Markarrende och verksamhetskostnader
Utöver projektkostnaden tillkommer kostnader för markarrende 
vilket är beräknat till ungefär 250 000 kr per år. Detta är en 
kommunintern kostnad om arenan uppförs av en kommunal aktör. 

Vad gäller verksamhetsrelaterad utrustning som exempelvis passer-
system, ljudanläggning m.m. så behöver de beräknas av den som 
ska bedriva verksamhet, vissa delar kommer troligen köpas och visa 
delar leasas. För den stora arenan bedöms en investering handla om 
4-5 mnkr. 

Vidare tillkommer för verksamheten vissa driftkostnader för bland 
annat uppvärmning men även kostnader för bemanning m.m.
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