
OL-etappområden – tre av dessa ska väljas

1. Harestad, Kungälvs kommun – två etapper är möjligt

2. Jennylund, Ale kommun – två etapper är möjligt

3. Kåhög/Jonsered, Partille kommun – två etapper är möjligt

4. Torslanda, Göteborgs kommun – en etapp är möjlig

5. Labacka, Mölndals kommun – två etapper är möjligt





Torslandaetappen



Konstgräs

Dusch

Bussavsläpp

Sporthall
-försäljning
-fika, mat mm

Skola
-adm

Arena

Arena

Buss alt 2 
22 km -28 min

Buss alt 1 
21 km -22 min

Bil

Bil



Torslanda

• Torslandavallen

• Samma område som användes på O-Ringen 2004

• Vad äger/disponerar Torslanda IK?

• Andra intressenter?



Logistik
Flera GC-banor är konverterade gamla vägar för tunga
militära fordon.
Ett exempel är den norra infarten, se bilder nedan:

E20

E45

O-ringenbyn 2024

KVIBERG PARK



O-RINGENSTADEN/CAMPING/BOENDE

• 2500 campingplatser om 9 x 9 m       (10000 personer)

• Framkomlig väg till campingplatserna 5,5 m bred 

• Total yta per campingplats 120-160 kvm beroende på markytans 
utformning

• Möjligheter till VA och EL

• Gångavstånd till etappbussar

• Nyttjanderätt från onsdag vecka 29 till lunch lördag vecka 30

Krav från O-ringen



Boende

Kapacitet Camping :
• Kortedalavallen ca 100 platser
• Bergsjövallen ca 100 platser
• Blåsås ca 40 platser
• Kvibergs ängar ca 1450 platser
• Totalt ca 1700 platser (mål 2500 st)

Kortedalavallen
Bergsjövallen

Blåsås

Alternativt 
boende

Kvibergs ängar

Brant sluttning

Vad får vi göra på konstgräsplanerna?



Utnyttjande av fotbollsplan

Sluttning, vägar ner till planen måste anordnas, ytorna mellan svårutnyttjade



Service boende

Toaletter: 
Bajamajor på 10-15 ställen väl spritt. De måste dock stå vid en
väg som inte är enkelriktad.

Dusch/toa:
Vi använder de möjligheter som finns fast installerade i Kviberg Park

Vatten:
Ej utrett, mål 5-10 st väl spridda. Beror på tillgängligheten.

Omklädning:
Det finns en speciell lokal som erbjuder omklädning mm i södra delen
av ängarna. Likaså inne i Prioritet Serneke Arena

Service:
Två - tre större serviceställen.

El:
Vi kommer erbjuda el på alla platser men inte till alla



Logistik boende på camping

Göteborgs mark är mycket väderkänslig. Fotbollsplanerna har en förbättrad 
dränering men en del ytor måste förbätras.

Vi måste planera för att det skall vara dåligt väder:
• Bredare körvägar på gräsytorna 5,5->9m
• Undvika körning på gräset
• I det mellersta området markerat med grönt i  bilden bredvid tillåts man köra 

fram bilen och avlasta då man anländer.
• Likadant vid avfärd.
• Däremellan parkeras bilarna på de fasta P-platserna markerade med 

grönstreckade i bilden bredvid.

För att kunna nå campingen på ängarna och samtidigt kunna köra till eller 
därifrån måste:
• Vägen som är 5,5 m i väster (heldragen grön) vara dubbelriktad.
• GC-vägen i öster (grönstreckad) är enkelriktad, förslagsvis norrut.
• För att komma ner från vägen i väster måste ett antal nerfarter 

byggas.
Trafiken skall bara gå nerför på denna för att minska markslitage.
Sannolikt måste marken beredas något nedanför dessa.

Det finns en reservväg ut mot NV till Kortedala. Den är nog lämplig att 
använda även i samband med avrustningen. 0,5 m ekv



Besökare

Besökare Campare

Utfart, reserv

Logistik, södra delen

Besökare
• Infart/utfart sker i väster
• Parkering på kaserngården

Campare
• Vid ankomst infart vid rondell i söder
• Infart/utfart under tävling genom de södra infarterna
• Bilar parkeras på reserverad platser söder om torget
• Vi måste söka tillstånd att använda GC-banorna för 

biltrafik

Alternativt boende
• Merparten åker in och ut samma som besökare
• P-platser markerade med rött
• Eventuellt måste vi söka tillstånd att parkera flera inom 

militärområdet

Buss
• Alla skall bussas till etapperna
• Busshållplats för de som bor i söder, söder om torget
• Busshållplats för övriga utom de i Kortedala i Utbynäs i 

öster
• Kortedala boende går på/av vid vändplatsen
• Varannan busskonvoj går från respektive hållplats

Lokaltrafik
• Spårvagn i väster
• Bussar i öster och söder



Logistik, norra delen

Campare
• Åker direkt till sina ställen

Buss
• Alla skall bussas till etapperna
• Busshållplats för de i Bergsjön i Utbynäs i öster. Det 

går kraftigt nerför/ uppför. 750 m
• Kortedala boende går på/av vid vändplatsen. 550 

m.

Lokaltrafik
• Kortedala spårvagn vid Kortedala torg i väster
• Bergsjön buss vid infart till Bergsjövallen

Kortedala

Bergsjön



O-RINGENSTADEN/TORGET

200 X 200 m (40000 kvm) 

• med utrymme för mässa, restaurang, tävlingsexpedition, 
utställare/försäljning, radio O-Ringen, scen, sportförsäljning, 
tvättstuga, aktiviteter t ex food trucks.

• Önskvärt med hårdgjord yta

• Bör kunna bevakas lätt 

Krav från O-ringen



Vår målsättning är att utnyttja Serneke Arena
• Vi skall nu se in i om detta är realiserbart!
• Vädersäkrat!

Prioritet Serneke Arena har sju våningar sport, 
med allt från längdskidåkning till handboll och 
fotboll.
Grundskola och gymnasium med 
idrottsinriktning på två våningar.
Gym, föreningslokaler, skadeklinik, 
hotell, konferenslokaler, restaurang, 
bar och caféer.

Allt på 45 300 m2 inomhus! 

2 hallar 20 x 40 m

1 hall 105 x 65 m

Gym

Skidom

Testklinik

Konferens

Butik Konferens

Hotell

Restaurang



Eget, allt inomhus!
• Toa,dusch
• Scen
• Deltagarservice
• Resultat
• Presscenter
• Seminarierum
• Nummerlappsutdelning
• Radio Oringen
• Tvättstuga

Övriga - privat finansiering
• Cykel-P o uthyrning
• Sportförsäljning
• Intersportbutik
• Utställare  ca  70st

Övrigt i anslutning
• Gym
• Testklinik
• Rehab
• Restaurang
• Kafeteria
• Pizzeria
• ”Äventyr”
• Barnlekplats
• Aktiviteter
• Kiosker

I angränsning till byn inom 3 km
• Livsmedel
• Affärscentrum
• Gasol/bensinstation
• Livsmedel

Kvibergs ParkTorget, målsättning använd vad som finns och utveckla det vidare



Vatten, avlopp

Vi har mätt upp ängarna för att förstå hur det lutar 
och kommer analysera var vatten ställer sig.

Mest kritiskt är nu var vi kan få fram dricksvatten och 
var vi kan finna avlopp.

Vi har funnit ett antal avlopp, troligen är de flesta 
avsedda för dagvatten.

Här behöver vi hjälp!

laserbild
blått är avlopp



Logistik
• Vi måste få tillgång att köra bil på GC-vägarna 

(tidigare anlagda för tunga militärtransporter)
• Det behöver byggas nerfarter från vägen till 

ängarna
• Enkelriktat flöde nerfrån vägen ut på GC-vägen 

och sedan norrut.
• Vi måste kunna köra ut åt NV

El
• Det finns gott om el i södra området
• I det norra behöver vi ha tillgång till avsevärt 

högre strömmar och fler elcentraler

Växtlighet
• Marken öster om GC-vägen måste klippas och 

ansas
• Likaså på platser väster om vägen
• Markbeskaffenheten i anslutning till nya 

tennishallen måste hanteras



Norra området har avsevärt sämre status

Växtlighet
• Marken öster om GC-vägen måste 

klippas och ansas
• Likaså marken på Blåsåsplanen
• Likaså marken på utsidan av de norra 

planerna
• Marken där vi avser ha service måste 

åtgärdas

Markbeskaffenhet
• Några planer är leriga och måste 

dräneras bättre


