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1 Sammanfattning och rekommendation 

Förstudien har bedrivits i samverkan mellan primärt berörda organisationer vilka samtliga står 

bakom denna delrapport, se avsnitt 3.2 

 

Göteborg har genom ett metodiskt och professionellt arbete skapat en position som en ledande 

evenemangsstad. Positionen har genom åren stärkt varumärket Göteborg samt bidragit till en 

stark region. En internationellt konkurrentkraftig inomhusarena är en grundförutsättning för 

att realisera Göteborgs stads nuvarande evenemangs- och arenastrategi. Scandinavium lever 

inte längre upp till marknadens krav, så skall Göteborg behålla sin position krävs en 

uppgradering. 

 

Göteborg har en unik potential i ett centralt beläget evenemangsområde med flera ledande 

evenemangsanläggningar i kombination med hotell inom gångavstånd. Hur området kan 

utvecklas för att ytterligare stödja evenemangsanläggningarna bör utredas vidare via en 

evenemangsstrategi, en strategisk inriktning för evenemangsområdet samt ett programarbete 

som visar på lämplig markanvändning i området. 

 

Inför ett beslut avseende arenans dimensionering, innehåll och framtida placering är det en 

avgörande fråga om en arena i första hand avser att fylla en lokal efterfrågan på 

nöje/sportevenemang eller om den också skall vara ett marknadsverktyg för PR och 

internationell uppmärksamhet. Oavsett inriktning så måste en arenainvestering dock ses ur ett 

större sammanhang. Dess primära syfte är att skapa attraktionskraft till regionen,  näringslivet 

och samhällsmedborgaren. Arenan som sådan är även en viktig del av stadens och regionens 

varumärke 

 

Den affärsmässiga utredningen pekar på en ökande konkurrens i branschen och pressade 

vinstmarginaler. Arenan kan ge ett rörelsemässigt överskott förutsatt att den drivs strikt 

kommersiellt, men överskottet kommer enbart att kunna täcka en mindre del av  

arenainvesteringens kapitalkostnader. Hur finansiering av framtida underskott på fastigheten 

skall ske samt framtida ägar- och driftsförhållanden bör utredas mer ingående i en fördjupad 

förstudie. Dessutom bör en fördjupad samhällsekonomisk analys utföras för att få en mer 

komplett bild av hela arenaaffären.  

 

Förstudien fastslår att ur ett evenemangsperspektiv är en placering inom evenemangsområdet 

det mest optimala på grund av synergier med övriga evenemangsanläggningar. Placeringen 

ger även en god integration med stadskärnan och möjliggör en  hög tillgänglighet för  

besökaren. Utredningen pekar inte ut något explicit placeringsalternativ inom 

evenemangsområdet utan samtliga beskrivna alternativ har sina för respektive nackdelar.  

 

Ombyggnadsalternativet visar på möjlighet att utifrån befintlig arena utforma en avsevärt 

större och modernare arena. Denna kommer dock inte vara lika optimal som en nybyggd 

arena samtidigt som investeringskostnaden är hög. Affären i en ombyggd arena är sämre än i 

en ny arena och att genomföra själva ombyggnaden kommer att generera så pass omfattande 

produktionsstörningar att detta i sig utgör en betydande affärsrisk. 

 

Projektets styrgrupp rekommenderar styrelsen att fatta beslut om att komplettera förstudien 

med ovan beskrivna områden. När förstudien är kompletterad med dessa fördjupningar finns 

ett väl underbyggt beslutsmaterial framme. 
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2 Bakgrund och uppdrag 

Göteborg är etablerat som en ledande evenemangsstad i Norra Europa. Detta är resultatet av 

en målmedveten satsning från såväl politiskt håll som från näringslivet. En av de viktigaste 

arenorna i staden är Scandinavium som då det var nybyggt, 1971, var Nordeuropas största 

inomhusarena.  

 

Dagens evenemang ställer allt större krav på arenans funktionalitet och flexibilitet. Detta i 

kombination med pågående och nyligen genomförda arenabyggnationer i Norden medför att 

Göteborg redan är på väg  att tappa positionen som Norra Europas ledande evenemangsstad. 

 

Styrelsen för Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB beslutade därför att 

starta en förstudie för att utreda konsekvenserna av en ersättningsarena till Scandinavium 

alternativt en ombyggnation av arenan. I uppdraget slår styrelsen fast att följande skall 

studeras: 

 

 Nybyggnation av en multiarena inom evenemangsområdet 

 Ombyggnation av Scandinavium med kapacitet för större taklast samt ytterligare 

publikkapacitet  

 

Förstudien skall fokusera på: 

 

 Affärsmässiga förutsättningar för arenan 

 Utformning av arenan samt dess närliggande ytor 

 Alternativanvändning av Scandinavium 

3 Omfattning 

3.1 Avgränsningar 

Utredningen är en förstudie, fokus har därför varit på övergripande affärsmässiga 

förutsättningar samt teknisk genomförbarhet. I enlighet med styrelsen uppdrag har 

utredningen varit geografiskt begränsad till delar av evenemangsområdet. 

En möjlig förstärkning av taket på befintlig arena har inte varit en del av förstudien då denna 

fråga redan varit föremål för styrelsebehandling under 2009. 

3.2 Organisation och genomförande 

Projektet har genomförts på uppdrag av styrelsen för Idrotts- och Kulturcentrum 

Scandinavium i Göteborg AB och med bolagets VD som huvudman. Eftersom projektet berör 

många olika organisationer i staden tillsattes en styrgrupp och en projektgrupp med 

representanter från de primärt berörda organisationerna: 

 

Styrgrupp: 

Carl-Johan Korsås VD Scandinaviumbolaget, styrgruppens ordförande tom nov 2010 

Östen Carlsson VD Scandinaviumbolaget, styrgruppens ordförande from dec 2010 

Sabine Söndergaard Göteborg & Co 
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Thomas Torkelsson Got Event 

Lennart Mankert Svenska Mässan  

Mats Ahdrian Frölunda Hockey 

Lars Bertil Ekman Västsvenska Infrastruktur Paketet 

Anna Bertilson Stadsbyggnadskontoret 

 

Projektgrupp: 

Åsa Friis  Scandinaviumbolaget, Projektledare 

Patrik von Corswant  Scandinaviumbolaget 

Jan-Åke Johansson  Higabgruppen   

Ingemar Olsson  Göteborgslokaler  

Jonas Nilsson Parkeringsbolaget 

Johan Pagerup Got Event 

Lars-Erik Gustafson Got Event 

Anniela Forsell Göteborg & Co 

Henrik Jutbring Göteborg & Co 

Gunnar Johansson Svenska Mässan 

 

4 Syfte/Mål 

En konkurrenskraftig arena är en förutsättning för att säkerställa den position som Göteborg 

har som evenemangsstad. Dagens arena är åldersstigen och bidrar inte längre på det sätt som 

krävs för att försvara positionen. En försvagad position har en negativ inverkan på varumärket 

”Göteborg” och därmed i förlängningen även en negativ inverkan för näringslivet och 

göteborgarna.  Syftet med projektet är att ge svar på vilken inriktning och storlek på arena 

som krävs för att bibehålla positionen, samt analysera dess affärsmässiga förutsättningar. 

 

Målet med förstudien är att ge svar på övergripande affärsmässiga förutsättningar för fortsatt 

arenaverksamhet, samt bekräfta teknisk genomförbarhet.  Projektet skall även belysa 

skillnaderna mellan olika placeringsalternativ, och dess effekter på närområdet . 

 

5  Nuvarande situation - konsekvenser av utebliven satsning 

5.1 Nuvarande situation 

Konkurrensfördelen med området utgörs idag av det kluster av evenemangsrelaterade 

verksamheter med tillhörande service som återfinns inom en begränsad yta i närhet till city.  

Evenemangsområdet, dvs. området mellan Nya Ullevi och Liseberg södra entré, besöks idag 

av ca 10 miljoner människor per år. En svaghet för hela området är att det saknar en 

genomgående identitet och sammanhang som på ett naturligt sätt knyter ihop hela området. 

För besökaren är det inte primärt evenemangsstråket i sig som lockar till besök utan man 

söker sig dit för att besöka en specifik anläggning som råkar vara belägen där. Idag saknas det 

som i denna utredning kallas ”arenatorg”, dvs. ett område i direkt anslutning till arenan som 

kan dra besökare även under de perioder då inget evenemang pågår. 
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Inom området finns följande funktioner som, beroende på placeringsalternativ, kan komma att 

påverkas vid nybyggnation: 

 Valhallabadet, sporthallarna, Wallenstamshallen 

 Burgårdsgymnasiet 

 Burgårdsparken 

 Valhalla IP 

 Parkering vid Valhalla IP 

 Daghemmet vid Valhallagatan 

 

Dagens arena ligger optimalt placerad i direkt anslutning till Mässan och väl exponerat mot 

stadens centrala delar. Att placera en ny arena på denna fastighet är dock inte ett alternativ 

eftersom en konstaterat lång byggnationstid kommer att resultera i avsevärda 

produktionsbortfall både under och efter att byggnationen slutförts. 

5.2 Konsekvenser av utebliven satsning 

Scandinavium som arena är tekniskt föråldrad med stora brister avseende teknik, logistik och 

restaurangfaciliteter. Redan idag förlorar Scandinavium uppskattningsvis fem större 

internationella artister årligen. En konsekvensanalys baserat på att Scandinavium bibehålles i 

2011 års skick under de kommande 20-åren har genomförts. I förutsättningarna ingår att 

konkurrerande arenor byggs, utvecklas och upprustas för att möta marknadens förändrade 

krav. Sammanfattningsvis är följande konsekvenser sannolika vid ett sådant scenario: 

 

 Världsevenemang kommer att utebli 

 Företagsevenemang kommer minska drastiskt 

 Risken är stor att förlora allt fler strategiskt viktiga produktioner  

 Risk att förlora direktsända TV-produktioner såsom melodifestivalen och Idol 

 Inom en 20-årsperiod är besökssiffrorna mindre än hälften av idag 

 Scandinavium kommer bli en arena med enbart lokalt/regionalt upptagningsområde 

vilket får stor negativ konsekvens på samhällsekonomin jämfört med idag. 

 

6 Strategisk inriktning 
Göteborg har genom ett metodiskt och professionellt arbete skapat en position som en ledande 

evenemangsstad. Positionen har genom åren stärkt varumärket Göteborg och regionen. En 

internationellt konkurrentkraftig inomhusarena är en grundförutsättning för att realisera 

Göteborgs stads nuvarande evenemangs- och arenastrategi. Men en strategi där Göteborg 

enbart konkurrerar med likartade arenor som konkurrenterna är en osäker strategi eftersom 

konkurrenterna har väsentligt större publika upptagningsområden än vad Göteborg har. För att 

bibehålla positionen måste Göteborg bygga smartare och bättre lösningar än konkurrenterna. 

En av stadens allra främsta styrkor har varit ett centralt och kompakt evenemangsstråk. Här 

finns kärnan och utgångspunkten för evenemangsgöteborgs konkurrenskraft. Hela 

evenemangsområdet bör därför planeras noggrant och långsiktigt för att skapa ett område som 

särskiljer sitt innehåll och sitt kunderbjudande relativt konkurrenterna. Utan en långsiktigt 

fastslagen strategi för evenemangsområdet så finns det risk att framtida synergieffekter går 

förlorade. I samband med detta arbete bör det genomföras en djuplodande samhällsekonomisk 
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konsekvensanalys som belyser de samhällseffekter som ett genomförande av strategin 

kommer att medföra.  

 

Inför ett beslut avseende arenans dimensionering och innehåll är det en avgörande fråga om 

en arena i första hand avser att fylla en lokal efterfrågan på nöje/sportevenemang eller om den 

också skall vara ett marknadsverktyg för PR och internationell uppmärksamhet. Oavsett 

inriktning så måste en arenainvestering dock ses ur ett större sammanhang. Dess primära syfte 

är att skapa attraktionskraft till regionen, näringslivet och samhällsmedborgaren.  Arenan som 

sådan är även en viktig del av stadens varumärke.  

 

7 Branschanalys 

7.1  Konkurrensen 

Marknaden kommer att tillföras ännu fler nya arenor framöver. Hotbilden från troliga 

nyetableringar, av den storlek som medför en konkurrenssituation, är störst på nationell och 

internationell nivå. Dessutom kommer många av befintligt konkurrerande arenor att 

moderniseras. Det är dock mindre sannolikt att lokala eller regionala konkurrenter dyker upp 

på marknaden. Det två nyetableringar som är under byggnation i Stockholmsområdet samt 

den nyligen öppnade arenan i Malmö får negativa konsekvenser i närtid på 

Göteborgsmarknaden. Göteborg är redan på väg att försvaga sin position då Scandinavium är 

åldersstigen och både produktions- och publikmässigt omodern. Vill Göteborg försvara sin 

position på marknaden krävs snabba beslut och en snabb nyetablering. En tappad position är 

svår att återta. 

 

7.2 Kundunderlaget 
Arenans publika upptagningsområde kommer att växa i framtiden både avseende antalet 

invånare och köpkraft. Planerade infrastruktursatsningar i regionen ger positiva effekter. 

Öresunds- och Stockholmsregionen kommer dock att växa i ännu högre takt vilket medför en 

relativ konkurrensnackdel jämfört med idag. Göteborg kommer sannolikt att kunna locka till 

sig färre stora världsevenemang framöver än vad som är fallet idag. Konkurrensen om dessa 

evenemang hårdnar både inom landet och internationellt. 

 

7.3  Arrangörerna 

En konstaterad överetablering i branschen medför hård konkurrens och därmed pressade 

vinstmarginaler. En arena i Göteborg attraherar idag, och kommer även i framtiden att 

attrahera, relativt få och stora arrangörer vilket medför en svag förhandlingsposition. Flera 

arrangörer har som ambition att integrera framåt i näringskedjan, dvs. skapa merintäkter 

genom att själva ansvara för cateringförsäljning, sponsoraktiviteter etc. Detta har ännu så 

länge inte fått genomslag på marknaden men om så blir fallet så kommer lönsamheten att 

minska för arenan. Situationen medför att några av marknadens största nöjesarrangörer har 

tagit steget att själva driva och i vissa fall äga arenor. Affärsmodellen ser då annorlunda ut. 

Den tekniska utvecklingen i kombination med branschens överetablering medför att 
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arrangörerna kan ställa mycket hårda krav på arenans funktionalitet och flexibilitet samtidigt 

som betalningsviljan är låg.  

 

7.4 Substituten 

Hotet från olika substitut är i nuläget inte så stort men hotbilden förväntas öka snabbt 

framöver. I dagsläget har samtliga substitut vuxit sig starka tack vare den digitala tekniken 

och en relativt billig 3D teknik. Biografer, TV, internet, sportbarer och sociala medier kan 

idag konkurrera i både upplevelse, pris och funktion mot arenans utbud. Priserna för substitut 

produkter är billiga eller i flera fall gratis. Dessa faktorer skapar tillsammans ett växande hot 

mot arenabranschen. Substituten kan dock om de utnyttjas rätt vara en kompletterande affär 

för arenabranschen. Det är därför viktigt att bevaka utvecklingen av substitut framöver. 

 

8 Affärsmodell 
För att locka till sig rätt evenemang så måste arenan vara konkurrenskraftig. God logistik, 

flexibilitet och tekniska förutsättningar är avgörande. Arenan måste även vara av en viss 

storlek för att arrangören skall tjäna pengar på evenemanget. Varje typ av evenemang har sina 

krav på arenan.  

 

Om arenaaffären drivs på ett strikt kommersiellt sätt kommer lokalhyran att utgöra en mindre 

del av intäkterna. Affärsmodellen för arenan baseras på att arenan ökar sin intjäningsförmåga  

genom att utveckla och förädla kringtjänster i form av mat, dryck och andra produkter. 

Besökaren måste via ett attraktivt och prisvärt utbud lockas att komma tidigare till 

arenaområdet och även stanna efter evenemangets slut för fortsatt konsumtion. 

Restaurangmarknaden i Göteborg förväntas ha en positiv utveckling framöver. Arenaområdet 

kan därför förses med ett varierat utbud av restauranger i och i anslutning till den nya arenan 

som arenaägaren kontrollerar innehållet i och tjänar pengar på.  

 

Ett attraktivt evenemangsutbud ökar förutsättningarna för att tjäna pengar på namnrättigheter 

och reklam. 

 

Den enskilt viktigaste kundgruppen för att nå lönsamhet i en ny arena är företagskunderna. 

Arenan bör därför byggas med ett väl tilltaget och attraktivt utbud av loger och VIP-

utrymmen. 

 

9 Arenadimensionering 

Om nuvarande evenemangs- och arenastrategi skall realiseras bör en ny arena av konkur-

rensmässiga skäl ha en högre publikkapacitet än sina närliggande konkurrenter. Den analys 

som det internationella arenabolaget Jokerit Oy genomfört rekommenderar givet målet om 

bibehållen position på marknaden, en arena som har en publikkapacitet på omkring 16 000 

personer sittande vid en ishockeymatch och upp till 18 000 vid konsert. Projektet bedömer att 

det även kommer att behövas en mindre kompletterande arena som etableras i direkt 

anslutning till huvudarenan. En kompletterande arena tar hand om de evenemang som inte 
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drar så stor publik. Det är även en konkurrensfördel att ha en kompletterande anläggning när 

man konkurrerar om framtida världsevenemang. Projektet gör bedömningen att de två 

arenorna tillsammans kan generera en publiktillströmning på ca 1 250 000 åskådare per år. 

 

Projektet lämnar i dagsläget ingen rekommendation avseende storlek och utformning på en ny 

arena. När arbetet med en ny evenemangsstrategi finns framme som tydligt pekar ut stadens 

framtida inriktning och ambitionsnivå med verksamheten kan en rekommendation avseende 

storlek och utformning lämnas. 

 

10 Arenautformning 

Med utgångspunkt från det som beskrivits ovan har en typarena på 16.000 besökare på hockey 

samt 18.000 besökare på konsert arbetats fram. Utifrån denna typarena har sedan en större 

respektive mindre arena uppskattats. Storleken på arenorna varierar mellan 12.000-20.000 

besökare beroende på evenemangstyp och vald inriktning på verksamheten.  

 

I arbetet har en modern och flexibel arena med hög teknisk standard utformats. Viktiga 

faktorer som har beaktats är flexibilitet, logistik, inlastning, entréfunktioner och möjlighet till 

kommersiellt utnyttjande av arenan vid andra tider än när själva arenan är öppen. 

 

Arenankonceptet bygger på att ge kunderna maximal upplevelse och komfort. Ett 

kostnadseffektivt sätt att åstadkomma detta är att de mest frekventerade delarna av arenan har 

högre komfort än de delar som beräknas ha lägre beläggningsgrad.  

 

Områdets byggtekniska förutsättningar varierar över det undersökta området. Detta belyses 

och ingår också som en parameter när den bedömda kostnaden har framtagits. 

 

Möjligheterna till samverkan med Svenska Mässan har studerats och analyserats med 

utgångspunkt från de olika placeringsalternativen. Den viktigaste aspekten är möjligheten att 

fysiskt kunna sammankoppla de olika anläggningarna. 

 

Samtliga arenastorlekar går att placera på de tre alternativa placeringarna med bättre eller 

sämre resultat. Möjlighet att komplettera arenan med ytterligare en scen i form av en 

komplementarena har studerats och bedöms fungera i samtliga placeringsalternativ. Denna 

komplementarena kan i vissa placeringsalternativ utgöras av Scandinavium. 
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FRAMTIDEN ARENA ARKITEKT PROGRAM  31.01.2011

PLANER – BOTTENVÅNING

+ 15.200

I

 

 

Ovanstående visar ett fotavtryck för en typarena med 16 000 åskådare vid ishockey. Denna 

arena uppfyller alla de krav som specificerats i affärsanalysen och som kortfattat finns 

beskrivet under avsnitt 8 ”affärsmodell” ovan.  Denna typarena kan appliceras på de tre 

placeringsalternativen enligt avsnitt 11.1 ”placering” nedan.   

 

11 Stadsbyggnad 

11.1 Placering 

Efter att initialt ha studerat fem placeringsalternativt beskrivs tre mer utförligt. Utredningen 

rangordnar inte alternativen utan redovisar istället de mest avgörande för- och nackdelar för 

respektive alternativ. Ett stort antal punkter är beroende av vilken strategisk inriktning som 

evenemangsområdet skall ha framöver. När väl detta är kartlagt kommer fördelar respektive 

nackdelar i de olika placeringsalternativen bli tydligare. Nedan följer en översiktlig 

beskrivning av konsekvenserna för de olika placeringsalternativen. 
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 Valhallabadet 

 Mycket goda synergieffekter med Mässan samt Scandinavium. Placeringen ger 

optimala förutsättningar för en effektiv evenemangsproduktion. 

 Grundläggningsförhållanden medför fördyrande byggnationskostnader. 

 Befintligt bad, sporthallar samt Wallenstamshallen rivs och omlokaliseras.  

Bra läge avseende logistik, optimalt för att samnyttja logistikutrymmen med 

Mässan  

 

 

 Burgårdsgymnasiet 

 Placering direkt på evenemangsstråket ger mycket bra förutsättningarna för ett 

arenatorg. 

 Burgårdsgymnasiet och förskolan rivs och ersätts, även delar av Burgårdsparken 

rivs. 

 Grundläggningsförhållanden är relativt gynnsam. 

 Logistiken kan ej samnyttjas med Mässan. 

 

 

 Valhalla IP 

 Synergieffekter med Mässan och Scandinavium är ej möjliga. 

 Grundläggningsförhållanden medför fördyrande byggnationskostnader. 

 Förskolan, parkeringen samt Valhalla IP rivs och ersätts. 

 Bra läge avseende logistik men den kan ej samnyttjas med Mässan. 

 

11.2 Arenatorg 

I gränssnittet mellan en ny multiarena och staden finns det stora möjligheter att skapa ett 

attraktivt arenatorg. Syftet med utvecklingen av det stadsrum som ligger i direkt anslutning 

till arenan är att skapa kringservice och därmed stärka evenemangsaffären. Den huvudsakliga 

inriktningen kommer att vara restauranger men även viss handel kan bli aktuell. 

Utgångspunkten har varit att så många restaurangplatser som möjligt kan nyttjas även när det 

inte pågår något evenemang på arenan, allt för att skapa ett så levande område som möjligt. 

Arenatorget fyller även en funktion av buffertzon vid tömning av arenan. De kommersiella 

förutsättningarna för en etablering av ett arenatorg varierar mellan de olika 

placeringsalternativen. 
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Perspektivbild över ny arena på Valhallabadet med evenemangsstråket längs Skånegatan i förgrunden och arenatorget i anslutning till 

arenan. Illustration: Sweco Architects genom PeGe Hillinge 

11.3 Områdesutveckling 

En framgångsfaktor för evenemangsstråket, vilket identifierades redan i FÖP (Fördjupad 

Översiktsplan) för området 1995, är att skapa en sammanhängande identitet vilket idag 

saknas. Målet är att det skall kännas för besökarna att de är på evenemangsområdet. Ett sätt 

att åstadkomma detta är att arbeta med ett sammanhängande arenagolv i hela området. 

Ytterligare möjligheter kan vara likartade väderskydd, skyltning, torgbildningar på olika 

platser etc. Korsvägen är idag en stor kollektivtrafiksknutpunkt och kommer i samband med 

västlänken bli allt viktigare. Att kunna ta sig härifrån till arenan torrskodd är väsentligt för 

helhetsintrycket. Detta tankesätt går enkelt att applicera på resterande delar av 

evenemangsstråket. Att studera hela evenemangsområdet ur detta perspektiv har inte varit del 

av uppdraget men bör bli del av det fortsatta arbetet i form av ett programarbete som bör gå 

hand i hand med det arbete som föreslås utföras avseende ”Stadens strategi för 

evenemangsområdet”. 

 

Fördelen med en blandad stadsdel är att det blir liv och rörelse i området även på tider då det 

inte är något evenemang som pågår. Det skulle därför vara positivt för området om det går att 

tillföra området funktioner som drar besökare på andra tider av dygnet än en arena gör. Det 

skulle kunna ske genom att etablera en mix av bostäder och kontor men även genom 

evenemangsknuten verksamhet t.ex. i kombination med att behålla badet i området som drar 

besökare årets alla dagar. Huruvida det är lämpligt att t.ex. bygga bostäder i direkt anslutning 

till arenan, med tanke på t.ex. buller, får programarbetet svara på. 
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Perspektivbild över ny bebyggelse längs Mölndalsån. I bilden illustreras ett innehåll med inriktning mot upplevelser, nöjen och evenemang, 

t.ex. genom att ett nytt bad anläggs längs Mölndalsån. Observera att den nya multiarenan enbart är inlagd som en volym. Illustration: Sweco 
Architects genom PeGe Hillinge. 

 
Perspektivbild över ny bebyggelse längs Mölndalsån. I bilden illustreras ett innehåll med inriktning mot bostäder, kontor. Observera att den 

nya multiarenan enbart är inlagd som en volym. Illustration: Sweco Architects genom PeGe Hillinge. 
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12 Infrastruktur 

Evenemangsområdet bör planeras så att det prioriterar resurssnåla resor och transporter. I 

anslutning till området skall de olika transportslagen knytas samman på ett effektivt sätt och 

gatorna utformas så att hierarkin mellan dem tydliggörs och användningen av dem är lätt att 

förstå. Ett sätt att åstadkomma detta är att bygga ut Gårdamotet vilket skulle gynna 

tillgängligheten till området avsevärt. Denna åtgärd skulle även vara positiv för tömning av 

området efter evenemangsslut när ett stort antal bilar skall lämna området samtidigt. 

 

Färdmedelsfördelningen bör förändras så att ett resurssnålt utnyttjande av transportsystemet 

uppnås. Detta åstadkoms genom att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar och att 

andelen biltrafik minskar. Ett stort steg i denna riktning utgörs av den planerade utbyggnaden 

av kollektivtrafiken fram till 2013 samt på sikt byggnation av västlänken. Sammantaget gör 

detta Korsvägens funktion som kollektivtrafikknutpunkt än mer viktig än idag.  

 

Utgångspunkten för förstudien vad gäller parkering är att pröva lösningar som inte kräver ett 

större utbud av parkering än vad som finns idag. Sådana lösningar förefaller möjliga, men 

kräver en samordning av planeringen för Gårda, Evenemangsområdet och närområdet i resten 

av centrala staden. 

 

13 Alternativanvändning av Scandinavium 

En tydlig trend i omvärlden är att inkludera flera scener av olika storlekar inom samma 

närområde. Effekten av detta är en samlad anläggning med hög flexibilitet och kapacitet att 

anordna flera evenemang samtidigt. Dessutom ges möjlighet att flytta arrangemang mellan de 

olika scenerna beroende på hur bra evenemanget säljer. Denna flexibilitet stärker även 

möjligheten för mindre aktörer inom t.ex. musikbranschen att successivt växa in till de större 

scenerna. Exempel på evenemang som kan arrangeras i denna typ av arena är mässor, 

kongresser, mindre konserter, innebandy och företagsevent. Även elithandbollen i Göteborg 

saknar idag en lämplig evenemangsarena. 

 

För att få ut maximal effekt av denna typ av komplementscen bör den sammanbyggas med 

huvudarenan. Detta skapar möjligheter att samutnyttja huvudarenans restaurangfaciliteter, 

foajéytor etc. Ett sådant kluster är möjligt att skapa i samband med nybyggnation av en arena 

placerad så att den kan sammanbyggas med Scandinavium som då kan fungera som 

komplementarena. Då Scandinaviums ekonomiska livslängd är slut bör byggnaden rivas  och 

lämna plats för en byggnad med nya mässlokaler, komplementarena, kontorslokaler etc. 

 

För att Scandinavium skall fungera optimalt som en komplementarena krävs tekniska åtgärder 

i form av: 

 Reducering av publikkapaciteten.  

 Tydligare sammankoppling till Mässan i form av entréer och golvnivåer. 

 Överflyttning av dagens restauranger till den nya arenan vilket frigör yta i 

Scandinavium för t.ex. konferensutrymmen, kontorslokaler. 

 

Alternativet till att använda Scandinavium som komplementarena är att bygga en ny 

anläggning i direkt anslutning till den nya arenan. 
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14 Ombyggnation av Scandinavium 

En omfattande ombyggnation av Scandinavium har i ett tidigare skede studerats av Got Event, 

utifrån denna utredning kan följande slutsatser dras: 

 

 Maximal storlek som är möjlig på befintlig fastighet är 14.000 besökare på hockey och 

16.000 besökare på konsert. 

 Restaurangkapaciteten ökas markant. 

 Intern logistik förbättras medan den externa logistiken behålls. 

 Ny takkonstruktion medför att taket inte längre är en begränsande faktor för tekniskt 

avancerade evenemang.  

 Ombyggnation bedrivs uppdelat över ett antal år samtidigt som den dagliga 

verksamheten skall bedrivas vilket medför betydande produktionsbortfall som kan få 

långsiktiga effekter. 

 Ombyggnation medger en rejäl uppgradering av arenan men blir ur de flesta 

synvinklar ett sämre resultat än en nybyggnation. 

 Affärsmässiga förutsättningar för en ombyggd arena är avsevärt sämre än i en ny 

modern arena. 

15 Investeringsvolym 

Det är i detta skede inte möjligt att göra en detaljerad kalkyl över varken 

investeringskostnader eller rörelseintäkter eftersom många frågeställningar återstår att ta 

ställning till. Det som här redovisas är en möjlighet baserat på den typarena som beskrivs 

under avsnitt 10. Kalkylen skall ses som en första indikation på storleken av 

investeringskostnader. Indikerad resultatnivå nedan förutsätter en fullt marknadsmässigt 

etablerad arenaaffär enlig avsnitt 8 ovan. 

 

 

 Nybyggnation (MKR) Ombyggnation (MKR) 

Byggkostnader 1.400-1.800 1.000 

Infrastrukturkostnader 150-200 0-150 

   

Ersättningsbyggnation inkl 

inlösen 

50-800 0 

Alternativanvändning av 

Scandinavium 

50-150 0 

   

Rörelseresultat
1
 för arenan 

inklusive nettoresultat
2
 

arenatorg – per år 

35-45 15 

 

Investeringskostnaderna är baserade på en typarena med 16 000 sittplatser på ishockey  i 2011 års 

penningvärde. Resultatnivån är estimerad utifrån dagens marknadsförutsättningar, dvs vad arenan hade 

genererat om den funnits på plats idag. 

                                                 
1
 Avser estimerat  resultat före avskrivningar och finansnetto 

2
 Avser estimerat resultat efter finansnetto 
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16 Finansiering 
En ny internationellt gångbar inomhusarena i Göteborg saknar förutsättningar för att företags-

ekonomiskt uppnå ett positivt resultat. En större nedskrivning mot eget kapital alternativt ett 

årligt ökat ägarbidrag kommer att behövas.  Framtida årliga underskott för en ny arena 

kommer inte att kunna finansieras inom Framtidenkoncernen utan måste hanteras av ägaren. 

Om investeringen finansieras via kapitaltillskott föreligger ett varaktigt nedskrivningsbehov.  

 

Projektet har i den genomförda konkurrentanalysen konstaterat att det är vanligt 

förekommande att arenainvesteringar där huvudmannen är en offentligt ägd aktör 

delfinansieras via försäljning av kommunalt ägda byggrätter. 

 

17 Samhällseffekter av en arenasatsning 
Som komplement till den företagsekonomiska analysen är det viktigt att även beakta de 

effekter som en arenainvestering får på samhället. Med samhällsekonomiska effekter avses 

det som kan kvantifieras i siffror samt räknas på och således ger en direkt ekonomisk effekt. 

Nyttan behöver inte nödvändigtvis komma den som genomför investeringen tillgodo utan den 

kan hamna hos någon annan part som är delaktig i ett större system.  

 

Ett byggprojekt ger ekonomiska effekter på ett samhälle både före, under och efter 

byggnationen. Projektet skapar affärer för ett antal underleverantörer och ger utrymme för att 

skapa fler arbetstillfällen. Den infrastruktur som kommer att behövas i anslutning till arenan 

kommer i sig också leda till både arbetstillfällen samt skapa nytta för boende och företag. 

Detta medför sammantaget att nya företag bildas och kompetensen inom regionen utvecklas. 

 

En konkret effekt av evenemangsverksamheten är de besöksnäringseffekter som uppstår inom 

turistindustrin. Med det avses att besökare till ett evenemang konsumerar såväl tjänster som 

varor under ett evenemang eller besök, vilket de annars inte hade gjort om evenemanget inte 

hade ägt rum i staden. Besöksnäringen ger effekter på såväl den lokala, regionala som 

nationella marknaden. En stor del av den konsumtion som sker i samband med ett evenemang 

genererar betydande momseffekter och bredare underlag för statlig skatt. 

 

När analysen breddas med ett kulturdemografiskt perspektiv belyses även hur en investering 

påverkar en stads utveckling och destinationens attraktivitet. Det utgörs av ett antal effekter 

som skapar positiva värden för Göteborg men som kan vara svåra att kvantifiera. En ny arena 

ger möjligheter att attrahera nya spännande evenemang som skapar trivsel för de som bor i 

regionen. Arenan har även stor betydelse för breddidrotten då elitidrotten inspirerar ungdomar 

och barn att börja med idrott. På så sätt växer föreningarna och det inflytande som de har på 

barn och ungdomars utveckling. 

 

En stad har en position, antingen den drivs aktivt eller inte, och staden bygger sitt varumärke 

över tid. God PR och en hög attraktivitet driver besökarna till staden och stärker varumärket. 

Att staden uppfattas som ett attraktivt ställe att bosätta sig på och etablera näringsverksamhet i 

är ytterst det som skapar regionens konkurrenskraft. 

 

I det fortsatta arbetet bör såväl ekonomiskt kvantifierbara effekter samt immateriella effekter 

analyseras och beskrivas. 
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18 Ägande och drift 
Stadens nuvarande sätt att organisera arenaverksamheten innebär att man separerar ägande 

och drift i två  bolag. Scandinaviumbolaget äger fastigheten och beslutar om underhåll, om- 

och nybyggnation. Got Event hyr anläggningen och ansvarar för driften av den verksamhet 

som bedrivs där. Vid världsevenemang ansvarar Göteborg & Co för affärsrelationer, planering 

och marknadsföring samt därtill kopplade sponsringsaktiviteter. Via evenemangspyramiden 

kategoriseras evenemangsverksamheten som staden bedriver. 

 

Projektet har studerat ägar- och driftsförhållanden för en rad olika arenor runt om Europa. 

Studien visar på en tydlig trend på marknaden där de flesta av arenorna ägs av en kommunal 

aktör som hyr ut arenan till en fristående driftsoperatör. Hyran som driftsoperatören betalar 

baseras på marknadens intjäningsförmåga. Fastighetsägaren får vanligtvis inte full täckning 

för sina kapitalkostnader. I många av de studerade fallen är driftsoperatören ett privat bolag 

med rent kommersiella intressen. Formen för ägande och drift bör utredas vidare i kommande 

arbete. 

 

19 Hållbarhet 

När en så omfattande åtgärd som en ny multiarena inne i en av Sveriges största tätorter 

planeras är det av stor vikt att beakta vilka effekter det får för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Inom ramen för hållbarhet ryms såväl ekonomiska, ekologiska som sociala effekter. I 

utredningen har ingen fullständig miljökonsekvensbeskrivning utförts utan detta föreslås 

utföras i ett senare skede.  

 

De miljömål som anses vara relevanta i detta projekt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 

Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Störst påverkan på 

målen har trafiksituationen i området. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa ett så 

resurssnålt transportsystem det är möjligt vilket medför att arenans påverkan på miljön kan 

begränsas.  

 

Påverkan ur ett socialt perspektiv är av stor vikt och bör belysas mer ingående under det 

fortsatta arbetet med planprocessen och i den samhällsekonomiska analysen. Den ekonomiska 

dimensionen behandlas i en mer utförlig samhällsekonomisk analys som kombineras med 

genomförda företagsekonomiska analyser. 

 

20 Fortsatt arbete 

Under utredningens gång har ett antal frågeställningar lyfts fram som bör klargöras innan ett 

definitivt arenabeslut kan fattas. Då nedanstående frågeställningar är belysta finns grund för 

ett faktabaserat beslut i frågan.  

 

Evenemangsstrategi - strategi för evenemangsområdet: 

Syftet med Göteborg som evenemangsstad och evenemangsområdets strategiska inriktning 

bör klargöras. Evenemangsstrategin och områdets strategiska inriktning kommer att påverka 

allt från utformning, placering, finansiering och kravställning på driftsorganisationen. Utan 
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tydliga och välgrundade vägval finns risk att planerings- och projektarbete blir både missriktat 

och felaktigt. 

 

Samhällsekonomi: 

Det är mycket viktigt att sätta in arenan i ett större sammanhang och studera effekterna på 

hela samhället, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Som en del i detta föreslås en 

samhällsekonomisk analys utföras som baseras på slutsatserna i den kommande  

evenemangsstrategin och inriktningen på evenemangsområdet.  

 

Programarbete: 

Utredningen pekar inte på någon geografisk placering utan anger flera alternativ, alla med 

sina för respektive nackdelar. Inte heller avseende vilken typ av användning som är lämplig 

för området mellan Arenan och Levgrensvägen förordas i något alternativ. I det kommande 

arbetet bör lämplig markanvändning prövas i ett programarbete som därefter följs av 

detaljplan för hela området. I detta arbete kommer samtliga hållbarhetsaspekter att vägas in. 

 

Ägande, drift och finansiering: 

Då ägande, drift och finansieringsformer är avhängigt en framtida evenemangsstrategi  har 

områdena enbart översiktligt behandlats i denna förstudie.  Dessa områden bör därför utredas 

vidare i en fördjupad förstudie. 

 

Tidsplan: 

Ovan nämnda stegbör utredas som en fördjupning  arbetet bör kunna påbörjas omgående och 

vara slutfört under 2012. 

 


