”

3. Vad säger yrkandet?
•

Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för
Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan i anslutning till
Svenska Mässan. Projektet ska samverka med Svenska Mässan för att få en optimal
utformning av arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets
kvalitéer ska tas i beaktande.

•

Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna.
Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda idrottsaktörer samt större och
mindre kulturarrangörer.

•

Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska
bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. Burgårdsparkens kvalitéer ska
tas tillvara i det fortsatta planarbetet. Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.

•

Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium idag
ligger bör istället utvecklas med blandstadsbebyggelse.

•

De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi.

•

I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. Möjligheten till
externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande och risk ska kunna delas
med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha rådighet över arenorna.

4. Yrkande 2022-4-28
1.
2.

3.

SLK tar fram projektplan
KS tillsammans med BN, FN, TN, HIGAB och GotEvent skall utreda,
planerar för och påbörja planarbetet av tre alternativ parallellt
1. En ny arena på Scandinaviums tomt
2. En om- och tillbyggnad av Scandinavium
3. En ny arena på Vallahallabadets tomt
KS skall komplettera inriktningen med ett bad norr om valhallagatan.

PROJEKTBUDGET 2022

UPPDATERAD SAMMANFATTNING 2022

VÄRDE: 7(5) MDR
• En ny stadsdel för alla göteborgare
PLATS FÖR
GÖTEBORG

• En toppmodern och flexibel arena
- möjlig att driva utan
driftunderskott
• Tre multisporthallar för breddidrott

450 000(500 000) kvm byggrätter:
•

4500(5000) bostäder inklusive
utbildningslokaler

•

6000(5000) kontorsarbetsplatser

•

500 hotellrum

•

16 000(20 000) kvm BTA handel

•

7 000 kvm Sv Mässan

• En ny Lisebergshall
• En ersättningsarena för Valhalla IP
• Ett nytt Valhallabad
• Utbyggd infrastruktur

VÄRDE: 7(5) MDR

