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Kommunstyrelsen 

Redovisning om utredning kring Kalmars fram-
tida bad- och friskvårdsanläggning, del 2 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att vidare utreda Tallhagen och Snurrom som två 
aktuella placeringar för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. En 
medborgardialog om de aktuella placeringarna ska ske med invånarna i Kalmar 
under de närmaste månaderna.  
 
Övriga utredningsuppdrag läggs som underlag till det fortsatta arbetet med 
Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 
 

Bakgrund 
Kalmars simhall byggdes år 1970 och utförda undersökningar har visat på bris-
ter med behov utav omfattande renoveringar som i värsta fall kan tvinga 
kommunen att stänga anläggningen. Konstaterandet låg till grund för framta-
gandet av en förstudie presenterad för kommunstyrelsen den 3 februari 2015, 
med uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig 
tidsplan för en ny simhall i Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade utifrån redovisad förstudie att fem vidare utred-
ningar skulle tas fram rörande placering, modell för upphandling, framtidens 
Kalmar Sportcenter, simhallen i investeringsbudgeten 2016 och alternativa 
ägar- och driftsformer.  
 
 
Placering 
Att finna en lämplig plats för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 
är en stadsplaneringsfråga. Anläggningen kommer att bli en målpunkt för 
många och ur stadsplaneringssynpunkt är det mycket angeläget att ett långsik-
tigt och planeringsorienterat förhållningssätt används i diskussionen om lokali-
seringen. Det är också viktigt att i planeringen av anläggningen och dess ytbe-
hov att ta höjd för diverse tillkommande och kompletterande verksamheter 
och utbud.  
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I utredningen om placering har ett större antal intressanta områden studerats 
där fyra bedömts som lämpliga utifrån utredningens grundläggande kriterier. 
Utifrån dessa har Tallhagen och Snurrom utmärkt sig som särskilt intressanta 
platser och bedöms därmed som aktuella att utreda vidare. 
 
Tallhagen och Snurrom ligger i olika stadsdelar men är båda strategiska och 
föremål för utvecklingsmöjligheter. Snurrom ligger i Norra staden vid en plats 
utpekad som viktig entré och sambandspunkt. Norra Kalmar finns planerat på 
olika sätt i planer, program och fördjupad översiktsplan och kan innebära flera 
hundra bostäder och flera tusen människor i framtiden. Tallhagen som ligger 
på gränsen till Norra staden, kan strategiskt sett till vissa delar i främst söder, 
utvecklas för att med regional/internationell dragningskraft komplettera funkt-
ionen som rekreationsområde. Det finns väldigt stora möjligheter att förädla 
Svinö som rekreationsområde med kompletterande och andra slags värden i 
Tallhagen. 
 
För att inhämta kalmarbornas synpunkter och ge möjlighet för alla att diskutera 
lämplig placering förslås att en medborgardialog genomförs inom de närmsta 
månaderna. 
 
Övriga utredningsuppdrag 
Övriga utredningsuppdrag som presenteras i utredningen ger projektet viktig 
information och vägledning i vidare arbete och diskussioner kring bland annat 
ägar- och driftsformer samt anläggningsstruktur. 
 
 
Fortsatt arbete 
Arbetet har främst fokuserats på placering/lokalisering för att kunna möta 
identifierade behov. I samband med vidare utredning kring placeringsförslagen 
bör även en utredning tillsättas om hur kvarteret Kalmar Sportcenter ska ut-
vecklas och om utredningens föreslagna aktiviteter kan möjliggöras. 
 
 
 
Susanne Söderberg   
Verksamhetsutvecklare   
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1. Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade utifrån förstudien om framtida bad- och friskvårdsanläggning i 

februari 2015 att vidare utredningar skulle tas fram gällande placering/lokalisering, alternativa 

ägar-drifts- och upphandlingsformer samt förslag på framtidens Kalmar Sportcenter.  

Att finna en lämplig plats för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning är en 

stadsplaneringsfråga. Anläggningen kommer att bli en målpunkt för många och ur 

stadsplaneringssynpunkt är det mycket angeläget att ett långsiktigt och planeringsorienterat 

förhållningssätt används i diskussionen om lokaliseringen. Det är också viktigt att i planeringen av 

anläggningen och dess ytbehov att ta höjd för diverse tillkommande och kompletterande 

verksamheter och utbud. I utredningen om placering har ett större antal intressanta platser 

studerats där fyra bedömts som lämpliga utifrån utredningens grundläggande kriterier. Utifrån 

dessa har Tallhagen och Snurrom utmärkt sig som särskilt intressanta platser och bedöms därmed 

som aktuella att utreda vidare. 

En annan viktig fråga i utredningsarbetet är frågan om ägarskap och driftsansvar av framtidens 

bad- och friskvårdsanläggning. Majoriteten av Sveriges simhallsanläggningar ägs och drivs idag 

utav kommuner. Fördelar som full kontroll, insyn och beslutanderätt kring offentliga tjänster och 

att inte behöva styras utav långa och komplicerade avtal ligger till grund för många kommuners 

beslut. Om en kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller 

verksamhetsansvaret är det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den 

fasta årliga kostnaden gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad 

och en omfattande avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. Utredningen 

visar att en OPP-lösning för Kalmar kommun även innebär en ökad kostnad med ca 10-15 % 

årligen jämfört med eget ägar-och driftsansvar enligt den prognos av intäkter och kostnader som 

är framtagen i tidigare förstudie.  

Om kommunen beslutar att bygga och äga framtida bad- och friskvårdsanläggning bör partnering 

som upphandlingsform antas. Upphandlingsformen är bäst lämpad för denna typ utav komplexa 

projekt och de kommuner som idag bygger nya anläggningar använder sig oftast av denna modell. 

Till skillnad från totalentreprenad eller delad entreprenad arbetar parterna i en strukturerad 

samarbetsform där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 

byggprocessen. Partnermodellen för Kalmar skulle betyda tillvaratagande av allas kompetens i 

projektet vilket sparar både tid och kostnader. 
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Som tidigare informerats har nuvarande simhall passerat sin livslängd vilket gör att det finns 

begränsningar i vad som kan låtas göras i nuvarande simhallslokaler. Utredningen av framtidens 

Kalmar Sportcenter redovisas därför väldigt begränsat till hur Äventyrsbadets nuvarande lokaler 

skulle kunna användas. Som förslag ges en rörelse- och motorikhall, en specialanpassad 

idrottshall för personer med funktionshinder, sport- och träningsytor till diverse föreningar och 

idrotter, samlings- och kontorsytor till föreningar, en bra serveringsorganisation i området samt 

en multifunktionell ny ishall. Liksom placeringsfrågan behöver frågan om kvarterets utveckling 

utredas vidare samt om föreslagna aktiviteter kan möjliggöras. 

I och med vidare utredningar har förstudiens förslag på tidsplan reviderats. Ny tidsplan beräknas 

utifrån förutsättningar om Kalmar kommun beslutar att äga och driva verksamheten samt att den 

nya bad- och friskvårdsanläggningen läggs som ett prioriterat ärende i detaljplansarbetet för år 

2016. Om detta genomförs kan en prognos vara att byggprocessen troligtvis kan påbörjas hösten 

2018 och avslutas år 2021. 

Budget och investeringskalkylen (360 mkr) är även den beräknad utifrån om Kalmar kommun 

beslutar att äga och driva framtidens bad- och friskvårdsanläggning. Budgeten för framtiden 

fördelas mellan år 2016-2021 där de första två åren enbart hanterar en mindre projektsumma och 

där de större kostnadsposterna belastar år 2019 och 2020. 
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2. Bakgrund 

Den 21 januari 2015 presenterades förstudien Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

för kommunstyrelsen. Förstudien omfattar bland annat nulägesanalys av den befintliga simhallen, 

behovsanalys för framtida anläggning, omvärlds-konkurrens- och marknadsanalyser, ekonomiska 

analyser samt förslag på en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar. I förstudien presenterades 

även förslag till fortsatt arbete då inriktningen främst behandlat identifierade behov inom 

varierande områden. Nedan anges kommunstyrelsens förslag till beslut; 

Kommunstyrelsen beslutar utifrån utredning om framtida bad- och 
friskvårdsanläggning den 21 januari 2015 att ge kommundirektören följande uppdrag: 
 
1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 

 
2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning 
 
3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 
 
4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016  

Till ovan angivna uppdrag tillkommer även en utredning kring alternativa ägar- och driftsformer 

för anläggning och verksamhet.  

 

3. Planmässiga förutsättningar för placering av ny bad- och 
friskvårdsanläggning 

3.1 Ny bad- och friskvårdsanläggning – en Stadsplaneringsfråga 

En ny bad- och friskvårdsanläggning är intressant för ett stort antal användargrupper, både lokalt 

och regionalt. Det är därför av stor vikt att en lokalisering av anläggningen väger in både 

regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. Anläggningen blir en målpunkt för många 

och det är mycket angeläget ur stadsplaneringssynpunkt att ett långsiktigt och planeringsorienterat 

förhållningssätt används i diskussionen om lokalisering. Kalmars funktion som regioncentra som 

enligt översiktsplanen ska genomsyra planeringen, ställer krav på att möjliggöra en utveckling av 

en regional målpunkt.1 

1
 Den samlade Lokaliseringsutredningen för framtida bad- och friskvårdsanläggning kan läsas i bilaga 1 
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3.2 Lokaliseringsarbetet 

Arbetet har baserats på tre steg där ett antal intressanta platser för vidare utredning valts ut. Detta 

urval har sedan avgränsats till fyra mer lämpliga platser utifrån den anläggning som skall byggas 

och utredningsens grundläggande sex kriterier. Fyra platser har brutits ner till två aktuella, 

Tallhagen och Snurrom, vilka anses som mest intressanta och bäst lämpade för denna typ utav 

anläggning och projekt. Frågor som ligger till grund för de sex kriterierna är bland annat om 

platsen tål nybyggnation av större anläggning, hur man når anläggningen, finns 

parkeringsutrymmen, ligger platsen vid hav och/eller naturmiljöer, vilka andra 

rekreationsmöjligheter finns i området, finns tillräckliga utvecklingsmöjligheter och vem äger 

marken?  

De två platserna ligger i olika stadsdelar men är båda strategiska och föremål för 

utvecklingsmöjligheter. 

                            

1. Norra vägen/Diagonalen ses som ett kollektivtrafikstråk med MYCKET stor 

förtätningskapacitet i dess närhet 

2. Man KAN cykla på huvudcykelnätet till och från båda platserna 

3. Snurrom ligger i Norra staden vid en plats utpekad som viktig entré- och sambandspunkt. 

Norra Kalmar finns planerat på olika sätt i planer, program och FÖP och kan innebära 

flera hundra bostäder och flera tusen människor (främst inom den ljusgula zonen). 

4. Tallhagen som ligger på gränsen till Norra staden, kan strategiskt sett till vissa delar i 

främst söder utvecklas för att med regional/internationell dragningskraft komplettera 

funktionen som rekreationsområde. Väldigt stora möjligheter att förädla Svinö som 

rekreationsområde med kompletterande och andra slags värden i Tallhagen. 
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3.3 Befolkningsstatistik inom 5-km radie 

Antalet besök per kommuninvånare är ett vanligt sätt att analysera en kommunal 

friskvårdsanläggning. Besöksfrekvensen per kommuninvånare ger en fingervisning av nyttjande i 

förhållande till kommunens befolkningsstorlek och ger samtidigt ett beräkningsunderlag för 

verksamhetens framtida intäkter. År 2013 registrerades 234 800 totala besökare till simhallen 

vilket är 3,7 bad/invånare per år beräknat på dåvarande invånarstatistik. Frågan om vad en central 

placering innebär har diskuterats i utredningen och statistik har därmed tagits fram inom en 5-

kms radie som visar; 

- I nuvarande område/Äventyrsbadet bor 38 887 personer och befolkningen är högst i 

åldergruppen 20-29 samt över 65 år 

- I området Tallhagen bor 38 693 personer och befolkningen är högst i åldersgrupperna 20-

29 år och över 65 år 

- I området Snurrom bor 29 374 personer och befolkningen är högst i åldersgrupperna 50-

65 år och över 65 år 

Tallhagen och nuvarande simhallsplacering följer varandras mönster vad det gäller både total 

befolkningsstatistik och ålderskategorier medan Snurrom i nuläget innehar en något mindre 

befolkningsstatistik samt en majoritet av äldre befolkning i området. Barnfamiljer som oftast kan 

placeras i åldrarna 20-29 och 30-39 visar ett liknande mönster där Snurrom visar ca 35 % lägre 

”barnfamiljsbefolkning” än Tallhagen och nuvarande simhallsplacering. 

Per ålder Gamla Simhallen 

Total befolkning 38 887 

Tallhagen 

Total befolkning 38 693 

Snurrom 

Total befolkning 29 374 

0-9 3610 3562 3380 

10-19 3436 3404 3093 

20-29 8170 8153 4765 

30-39 4572 4532 3494 

40-49 4439 4398 3625 

50-65 6789 6785 4907 

>65 7871 7859 6110 

 
Befolkning inom en 5kms radie samt fördelat på ålderskategorier 
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3.4 Konsekvensanalys vid skoltransporter 

 

Nuvarande Simhall/Äventyrsbadet 

Idag nyttjar 14 skolor utav 19 busstransport för att ta sig till och från nuvarande simhall. Skolor 

som inte behöver busstransport ligger inom 3 kilometers avstånd mellan skola och simhall vilka 

är Falkenbergsskolan, Vasaskolan, Lindöskolan, Funkaboskolan och Djurängsskolan.  

Placering Tallhagen 

Vid en placering i Tallhagen kommer ingen förändring att ske gällande skolor som behöver 

busstransport dvs. fem skolor ligger fortfarande inom gränsområdet. Dock ändras 

förutsättningarna för Falkenbergsskolan som nu behöver busstransport och Kalmarsundsskolan 

som klarar avståndsgränsen på 3 km. 

 

Placering Snurrom 

Om den nya bad- och friskvårdsanläggnigen placeras vid Snurrom ökar antalet skolor till 15 

stycken som behöver busstransport. För skolor i Södermöre kommundel, Trekanten, Smedby 

och Rinkabyholm ökar resan med 6 km enkel tur. På samma sätt minskar Rocknebyskolan och 

Åbyskolan sin resa med 6 km enkel tur. De skolor som inte behöver busstransport till simhallen 

vid en placering vid Snurrom är Sjöängsskolan, Lindsdalsskolan, Funkaboskolan och 

Djurängsskolan. 

 

En övergripande analys visar att en placering vid Tallhagen inte skulle påverka skolornas 

busstransporter jämfört med dagens upplägg. Det vi dock ser är att fem skolor ökar sträckan med 

1,2 mil/busstransport till Snurrom och två skolor minskar med liknande avstånd. Totalt kommer 

placeringen vid Snurrom att påverka skoltransporterna med ytterligare en skola (15 st.) samt tre 

som ökar avståndet med 1,2 mil/transport vid varje simhallsbesök. 
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4. Alternativa ägar- och driftsformer  

Att bygga och driva en badanläggning i egen kommunal regi är det alternativ som ger mest 

kontroll över utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med 

någon annan, dock krävs det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Om en 

kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller verksamhetsansvaret är 

det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den fasta årliga kostnaden 

gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad och en omfattande 

avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. 

Vad det gäller verksamhetsdriften bör Kalmar kommun ha full kontroll, insyn och beslutanderätt 

kring offentliga tjänster och offentlig service av den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Detta 

kan låta sig göras antingen via egen verksamhetsdrift eller via avtalsreglerade och omfattande 

avtal med extern partner. Då Kalmar kommun under många år bedrivit egen simhallsverksamhet 

med goda resultat inom diverse områden samt att egen drift kan vara ekonomisk fördelaktigare 

både på kort- och lång sikt, föreslås att verksamhetsdriften förblir som tidigare inom kommunens 

regi. Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas 

istället att kommunen undersöker en alternativ OPP-lösning viket betyder att extern part bygger 

anläggningen enligt kommunens funktionsbeskrivning (samarbete mellan parterna) för att sedan 

hyra ut hela anläggningen till Kalmar kommun som ansvarar för verksamhetsdriften.  Förutom 

investeringskostnader slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, kompetens av driftsfrågor 

inom bad- och simhallsbranschen etc. Att hyra av extern part beräknas öka Kalmars nuvarande 

simhallskalkyl med ca 10 %, en summa vars värde bör analyseras i valet om alternativ ägar- och 

driftsform för fastigheten. 
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4.1  Kostnadsanalys alternativa ägar- och driftsformer 

Kostnaderna för egen investering och drift tenderar ge ett positivare resultat långsiktigt då varken 

indexhöjningar eller andra marginaler till extern part belastar resultatet mer än nödvändigt. 

Jämförelserna i tabellen utgår från de nettokostnadsberäkningar som tidigare presenterats i 

förstudien av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 

 

 

Alternativa ägar-  
och driftsmodeller 

Bu/2015 År 1 År 5 År 10 År 15 År 25 

Kommunen investerar och 
driver verksamheten *      
Kostnader 
Intäkter 
                      

9 496 23 000 
 
  39 500 
-16 500 

22 650 
 
  40 545 
-17 895 

21 921 
 
  41 679 
-19 758 

21 797 
 
  43 612 
-21 815 

22 574 
 
  49 166 
-26 592 

Kommunen är hyresgäst och 
extern part äger fastigheten ** 
Kostnader 
Intäkter 
 

 25 135 
 
   41 635 
-16 500 
 

24 627 
 
  42 522 
- 17 895 

23 736 
 
  43 494 
-19 758 

23 458 
 
  45 273 
-21 815 

23 918 
 
 50 510 
-26 592 

Extern part äger och driver 
anläggingen/fastighet och 
verksamhet. Kommunen 
köper tjänster *** 

 27 680 

 

30 080 32 480 34 880 37 280 

 
*Kapitaltjänstkostnaden är beräknad på 33 år, 3 % avskrivning/år samt 2,9 % räntekostnad (kommunen) 
 
** Hyreskostnaden är beräknad utifrån samma kapitaltjänstkostnad som kommunens (se ovan angiven ränta, 
avskrivning mm) inkl. en kostnadsökning med 10 % för hyra istället för eget ägande. Övriga kostnader och intäkter 
är beräknade enligt kommunens modell (kommunen äger och driver). Skulle driften läggas ut på extern aktör 
kommer kostnaden troligtvis att öka ytterligare med någon procent.  
 
*** Kostnaden är beräknad utifrån Tyresös exempel för total OPP.  De totala kostnaderna minskade i avtalet med ca 
30 % för kommunen mot att alla intäkter tilldelas extern leverantör. Kostnaden är delvis indexreglerad och ökar med 
en snittsumma av ca 480 tkr/år 
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5. Upphandlingsform för komplexa projekt 

Om kommunen väljer alternativa OPP-lösningar som ”sale and lease back” eller ”build, operate 

and transfer” för projektet Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning behöver inte 

kommunen vara delaktig i processen då den privata aktören ansvarar för upphandlingen. Väljer 

kommunen att på egen hand bygga och driva projektet finns i huvudsak tre upphandlingsformer 

för ett projekt av denna storlek och komplexitet att välja på. Alla modeller kan presenteras med 

fördelar och nackdelar, dock är partnering som upphandlingsmodell bäst lämpad för kommande 

badprojekt. Förutom att sträva efter en viktig samarbetsform i ett avancerat projekt grundar sig 

även beslutet på en sammanvägning av för- och nackdelar av varierande upphandlinsmodeller 

samt dialoger med andra kommunala beställare av denna typ utav komplexa anläggningar1 

5.1  Partnering 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet 

och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden 

av byggprocessen. Genom partnering tar man tillvara allas kompetens tidigt i projektet och kan 

därmed spara både tid och kostnader. I partnering är projektets samarbetspartner med från 

början och utvecklar projektet tillsammans.2 

 

Partneringprocess 

 

 

 

 

                                                           

2
 Den samlade utredningen om alternativa Ägar- Drifts- och Upphandlingsformer kan läsas i bilaga 2 

 

Kravformulering 

 Upphandling 

Projektering 

Produktion Projekterings- 
samverkan 

Brukar/Driftssamverkan Användning 
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6. Framtida Kalmar Sportcenter 

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar ett förslag på framtida Kalmar Sportcenter som bygger 

på att nuvarande lokaler går att nyttja till föreslagna aktiviteter. Om lokalerna inte går att 

återanvända gäller helt nya förutsättningar, då kommer förslagen att behöva omarbetas och 

omdisponeras, men de beskrivna förslagen i utredningen förändras inte utifrån de behov som 

finns. 

Det är av stor vikt att lokalerna på Kalmar Sportcenter bygger på flexibla lösningar som är 

tillgängliga för alla och är hållbara på lång sikt. Målet är att minska externt hyrda idrottslokaler, 

både ur ett ekonomiskt och effektivt perspektiv. Det ska finnas möjlighet för etablering för nya 

sporter och utveckling av det befintliga idrottslivet som nu finns i Kalmar. Framtiden ställer nya 

krav på kommunens sport- och idrottshallar och nya målgrupper med nya aktiviteter kräver att 

lokalerna anpassas för att motsvara dessa behov. Nedan följer de viktigaste identifierade behoven; 

- Rörelsehall och motorikhall 

- Öka möjligheterna/förutsättningarna för handikappidrotten att idrotta på sina villkor 

- Fler och bättre lokaler för kampsporterna 

- Ökad kapacitet för skolidrottens behov av centrala hallar 

- Ny ishall med större publikkapacitet och multifunktion 

- Etablera fler och nya idrotter i Kalmar Sportcenter såsom bordtennis, bowling och 

curling 

- Serveringsmöjligheter vid arrangemang och för VIP-gäster 

- Fler förråd till föreningslivet 

- Föreningskanslier/funktionsarbetsplatser för föreningar 

- Lektionssalar/grupprum/konferensrum/mötesrum 

- Faciliteter för tvätt och tork för föreningarnas verksamheter 

- Samlade personalutrymmen  
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6.1 Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 

Kultur och fritidsnämndens utredning fokuserar på möjliga utvecklingsplaner för Kalmar 

Sportcenter. I fokus ligger ett sportcenter som en mötesplats och arena för olika aktiviteter för 

alla åldrar. De förslag som Kultur och fritidsnämnden ser som möjligt att etablera i de befintliga 

lokalerna är; 

- Inrättande av en rörelse- och motorikhall. När man ser sig omkring i det kommunala 

idrottssverige är det få kommuner som gjort några större förändringar i sina hallar. 

Danmark har dock ett helt annat tänk kring utvecklingen av sporthallar, där finns det 

anläggningar som har gått från gymnastikhallar till motoriklandskap som ska stimulera de 

grundläggande färdigheterna i motorisk utveckling 

- En specialanpassad idrottshall för personer med funktionshinder för att alla barn och 

ungdomar ska ha möjlighet att delta i föreningsliv och idrottsundervisning. Denna hall 

ska också vara anpassad för gymnastikens behov 

- En bra serveringsorganisation bör finnas inom kvarteret. Servering efterfrågas av både 

besökare och föreningar. Flera föreningar vill ha eget kök men det är inte effektivt varken 

ur lokalmässig eller ekonomisk aspekt att bygga fler än ett kök i kvarteret. Däremot 

behövs serveringsmöjligheter på flera platser. Lösningen kan vara att en part driver en 

allmän restaurang i kvarteret och föreningarna köper in från denne och säljer vidare med 

påslag. 

- En ny ishall som ersätter Iffe-hallen. En ny ishall bör ha minst 2000 sittplatser. En 

förutsättning för en ny ishall är att den ska vara multifunktionell för att kunna nyttjas 

även vid större tävlingar utöver isidrotterna samt kunna nyttjas vid större evenemang.3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Den samlade utredningen om framtida Kalmar Sportcenter kan läsas i bilaga 3 



14 

 

7. Reviderad tidsplan  

I förstudien redovisades en tidsplan för byggprojektet mellan år 2016-2020. Denna tidsplan är nu 

reviderad enligt nedan angiven information; 

 

År Aktiviteter 

2008-2012 Utredning anläggning/Statusbesiktningar av befintlig simhall 

2012 Kalkyler och idéskisser (arkitekttävling) ny simhall 
Kalkyler ombyggnation av befintlig simhall 
 

2013 Kostnadsutredningar/övergång av fastigheten till Serviceförvaltningen 

2014 Uppdrag från kommunstyrelsen om förstudie gällande Kalmars framtida bad- och 
friskvårdsanläggning 
Förstudiearbete maj 2014-dec 2014 
 

2014/2015  Kalmar Familjebads verksamhet/Bolag läggs över till Kultur och Fritidsförvaltningen, 1 
jan 15 
Presentation Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning till KS, 21 januari 2015 
Beslut om vidare utredning steg 2, 21 januari 2015 
 

2015 Utredning av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning, del 2  
- Ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 
- Utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och 

badanläggning 
- Redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 
- Ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 
- Utreda alternativa ägar- och driftsformer för ett nytt bad i Kalmar 
Presentation framtida bad- och friskvårdsanläggning del 2 till KS, 3 nov 2015 

2016-2017 Detaljplanarbete ca 15 mån, 2016-06 – 2017-09 (prioriteras i plan) 
Projektering och förberedande upphandlingsarbete 
 

2018-2021 
 

Upphandlingsprocess vår 2018 
Byggstart höst 2018  
Byggnation av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 2018-2021 
 

 

 

8. Budgetkalkyl 

Förutsättningarna för framtida investering av bad- och friskvårdsanläggning har förändrats, 

främst utifrån ändrad tidsplan och den senaste budgetprognosen visar följande investeringskalkyl 

(mkr); 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investering ny simhall 100 100 10 000 200 000 99 000 50 000 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Lokaliseringsutredning 

Lokaliseringsutredning för framtida bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar stad 

Sammanfattning:  
En utredning om framtida bad- och friskvårdsanläggning har tagits fram under år 2014 och 
redovisats i februari 2015. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till den ambitiösa 
utredningens innehåll och utformar denna lokaliseringsutredning utifrån vad utredningen framför 
om en framtida anläggning. Syftet med denna lokaliseringsutredning är att identifiera ett par 
”aktuella platser” för vidare utredning. 
 
Utredningen sammanställer studier av ett större antal intressanta platser varav fyra bedömts som 
lämpliga. Två av dessa platser (”Tallhagen” och ”Snurrom”) bedöms som aktuella att utreda 
vidare. 
 

   
 
Primära utredningsområden för anläggning och kompletterande funktioner. Brofästet (området kan 
avgränsas mot Tallhagen respektive nordost utifrån yt- och funktionsbehov) respektive Snurrom (område 
kan avgränsas mot nordost beroende på andra expansions- och utvecklingsmöjligheter), flygfoto Kalmar 
2012.  
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1.0 Ny bad- och friskvårdsanläggning – en 
stadsplaneringsfråga 
En ny bad- och friskvårdsanläggning är intressant för ett stort antal användargrupper, både lokalt 
och regionalt. Det är därför av stor vikt att en lokalisering av anläggningen väger in både 
regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. Anläggningen blir en målpunkt för många 
och det är mycket angeläget ur stadsplaneringssynpunkt att ett långsiktigt och planeringsorienterat 
förhållningssätt används i diskussionen som lokalisering (samt även anläggningens funktioner). 
Kalmars funktion som regioncentra som enligt översiktsplanen ska genomsyra planeringen ställer 
krav på att möjliggöra en utveckling av en regional målpunkt. 
 
Utredningen ”framtida bad- och friskvårdsanläggning” beskriver behov och förutsättningar för 
en ny anläggning, på en annan plats i Kalmar än befintlig anläggning. Denna plats bör enligt 
utredningen bl.a kunna erbjuda: 

- Möjlighet till utveckling av hälsoinriktade aktiviteter 

- Närhet till natur och uteaktiviteter 

- En central placering i Kalmar  

- Ha goda förbindelser av kollektivtrafik 

- Goda förutsättningar för parkering 

Det är av stor vikt att i planeringen av anläggningen och ytbehov ta höjd för diverse 
tillkommande och kompletterande verksamheter och utbud. Därför har dimensionen av 
expansionsmöjlighet vägt tungt i detta utredningsarbete.  

2.0 Lokalisering: intressanta, lämpliga och aktuella platser 
Arbetet baseras på tre steg där ett större antal ”intressanta platser” för vidare utredning först väljs 
ut. Detta urval avgränsas sedan till ett mindre antal ”lämpliga platser” för vidare utredning utifrån 
sex kriterier. Ett par av dessa platser lyfts sedan fram, beskrivs och rekommenderas som ”aktuella 
platser” för vidare utredning. 

2.1 Intressanta platser  

Nämnda grundläggande kriterier för en ny anläggning har bearbetats och utifrån dessa kriterier 
har ett antal platser i Kalmar stad valts ut. Endast en plats som motsvarar dessa kriterier har valts 
ut, exempelvis finns flera centralt belägna platser som valts bort då expansionsytor kring dessa 
saknas (trots att vissa etableringsmöjligheter kan finnas). Ett regionalt såväl som lokalt 
etableringsperspektiv ligger till grund för urvalet. 
 

1. Anläggningsförutsättningar (tål platsen en nybyggnation av större anläggning, finns 
särskilda planmässiga utmaningar?) 

2. Tillgänglighet (hur kan anläggningen nås med gc-, kollektiv- och biltrafik? Finns ytor 
för bil- och cykelparkering?) 

3. Hav och/eller natur (har anläggningen en utvecklingsbar kontakt med havs- och/eller 
naturmiljöer?) 

4. Utbud (finns det ett befintligt utbud av friskvårds-, idrotts- och/eller 
rekreationsmöjligheter eller andra viktiga samhällsfunktioner?) 

5. Expansionsytor (finns det tillräckliga utvecklingsmöjligheter för kompletterande 
verksamheter?)  

6. Markägoförhållanden (Ägs delar av området av privata fastighetsägare?) 
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2.1.1 Brofästet/Tallhagen (ca 30-45 ha?) 
 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Bebyggelse finns men även stora obebyggda 
områden. Oklara grundläggningsförhållanden i vissa 
områden. Natur- och rekreationsvärden.  

2. Tillgänglighet  God tillgänglighet från E22-Ölandsleden-Ängöleden. 
Kollektivtrafiknära (Ängöleden). Goda gc-
förbindelser 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till hav, skärgård och grupper av öar 
 

4. Utbud  Befintliga byggnader, fotbollsplaner och idrotts- och 
föreningsanläggningar som kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket 

5. Expansionsytor  Ytor för nybyggnation finns men begränsad 
expansion i öst sett till strandskydd  

6. Markägo-
förhållanden  

Mestadels kommunägt 
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2.1.2 Snurrom (ca 50-60 ha?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Stora ytor jungfrulig mark. Struktur och byggnation 
prövad i program och plan. Fornminnen finns i västra 
delen av området 

2. Tillgänglighet  God tillgänglighet till E22 och Norra vägen 
Norra vägen ett kollektivtrafikstråk. Ca 5-6 km till 
stadskärnan 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till havet samt stora naturområden i öst och i 
viss mån kontakt mot väst 

4. Utbud Närhet till Golfbanan. Värdefulla närrekreationsmiljöer 

5. Expansionsytor  Mycket stora expansionsytor  

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägt 
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2.1.3 Södra utmarken/Tegelviken (ca 10-15 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Stora ytor jungfrulig mark. Oklara 
grundläggningsförhållanden. Inga kända 
kulturhistoriska värden. Goda förutsättningar i 
området för större byggda strukturer. Stora ytor för 
nybyggnation. Närhet till KSRR 

2. Tillgänglighet  Begränsad tillgänglighet och skyltningsläge (E22-Södra 
vägen-Ståthållaregatan) 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till hav, skärgård och grupper av öar 
 

4. Utbud  Befintliga fotbollsplaner som kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket. Närhet sjukhuset. 
Värdefulla närrekreationsmiljöer 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån strandskydd, 
landskapsbild och naturvärden (Södra utmarken). 
ealisera ”skärgårdsparken”? 

6. Markägo-
förhållanden  

Mestadels kommunägt 
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2.1.4 Kalmar Dämme (ca 20-30 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Kan införa byggda kopplingar mellan Innerstaden/K2 
och Södra staden. Byggnader kräver utöver 
komplicerad grundläggning med stark integration med 
landskapet och stora gestaltningskrav 

2. Tillgänglighet  God angöringskapacitet från E22. Närhet till flyget, 
förhållandevis korta avstånd till stadskärnan. 
Tågkoppling kräver framtida kompletterande hållplats i 
norr 

3. Hav och/eller 
natur  

Skärgårdsparkens rekreationsmiljöer kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket och aktiveras 

4. Utbud  Kalmar dämme ett värdefullt rekreationsområde med 
stor utvecklingspotential 

5. Expansionsytor  Närhet till skärgårdsmiljöernas grupper av öar och 
framtida rekreationsmöjligheter. Svåra expansionsytor 
utifrån grundläggningsförutsättningar, landskapsbild, 
dagvattensystem, jordbruksmark, befintliga 
verksamheter/lantbruk och naturvärden 

6. Markägo-
förhållanden  

Endast kommunägda områden 
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2.1.5 Berga Centrum (ca 5 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Strategiskt läge vid mötet av två kommunala 
utvecklingsstråk (A-Ö och Diagonalen) där mer 
effektivt markutnyttjande är positivt! Kräver flytt av 
bef bensinstation. Goda möjligheter för större byggda 
strukturer. Begränsade ytor för nybyggnation. 
Fornminnesområde finns sydväst om området. 

2. Tillgänglighet  God angöringskapacitet från E22 via Berga trafikplats. 
Samnyttjande och ev nya lösningar krävs för parkering 
vid Berga C. 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till vissa stråk mot Kalmarsund i öster 
Närhet till stora trafikflöden skapar bullerproblematik 
och begränsar rekreationsvärden 

4. Utbud Social betydelse av större satsning och utbud i 
stadsdelen. Närhet stadsdelscentrum Berga C, god 
integration i kollektivt resande och befintliga boende- 
och livsmiljöer 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån befintliga verksamheter, 
infrastruktur 

6. Markägo-
förhållanden  

Stora kommunägda ytor 
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2.1.6 Norr om arenan (ca 10-15 ha?) 

 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Närhet till kommunalt 
utvecklingsstråk A-Ö i 
söder. Svåra 
expansionsytor utifrån 
jordbruksmark och 
landskapsbild. Närhet till 
Berga industriområde, 
skyddsavstånd? 
Grundläggningsförhållande
n mycket oklara. 

2. Tillgänglighet  
 

God angöringskapacitet 
från E22 via Berga 
trafikplats i söder. Mycket 
goda exponeringsytor mot 
E22 och tåg. Direkt 
anslutning till möjlig 
hållplats för tåg vid 
Stångådalsbanan. Svag 
kontakt med flyget 

3. Hav och/eller 
natur  

 

Närhet till kulturlandskapet 
i väster med stora 
rekreativa värden. Svaga 
rekreativa värden i området 
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sett till kringliggande 
infrastruktur 

4. Utbud  
 

Koppling till träningsplaner 
i söder som kan integreras i 
helhetskoncept/upplevelse
paket 

5. Expansionsytor  Begränsade expansions- 
och utvecklingsmöjligheter 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägt område 

 

2.1.7 Flyget (ca 30-40 ha?) 

 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Mitt i kommunalt utvecklingsstråk mellan Innerstaden 
och Västra staden. Viss förekomst av fornlämningar i 
närområde. Mitt i reservat för framtida triangelspår för 
Stångådalsbanan. Fornminnesområden finns i norra 
delarna av området. 

2. Tillgänglighet  
 

God angöringskapacitet från E22 via Svaneberg. 
Direkt anslutning till flyget. Tågkoppling kräver 
framtida kompletterande hållplats i söder 

3. Hav och/eller 
natur  

Rekreativa värden mycket starkt påverkade av flyg- och 
tågtrafik 

4. Utbud  Inget befintligt utbud i närområdet 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån flygtrafikens buller 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.8 Skälby (ca 15-25 ha) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Mitt i öst-västligt grönstråk söder om Ölandsleden. 
Rekreativa och kulturella värden att ta hänsyn till. 
Stora naturvärden. Bra skyltläge mot E22. 

2. Tillgänglighet  Koppling från E22 kräver god skyltning. Svag 
koppling till kollektivtrafik (långt till Norra vägen). 

3. Hav och/eller 
natur  

Långt till havet men nära till stora naturvärden 
 

4. Utbud  Utbud av lekmöjligheter och utomhusgym mm 

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån natur- och 
rekreationsvärden 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.9 Kalmarsundsparken (15-20 ha) 

 

 
 
1. Anläggnings-

förutsättningar  
Stora naturvärden. Oklara 
grundläggningsförhållanden.  

2. Tillgänglighet  God lokal tillgänglighet men svag regionalt. Svag 
koppling till kollektivtrafik (långt till Lasarettsvägen i 
norr). 

3. Hav och/eller 
natur  

Långt till havet men nära till stora naturvärden 
 

4. Utbud  Stort befintligt utbud i området av idrott och 
rekreation  

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån naturvärden, 
stadsbild och strandskyddsfrågor 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.10 Berga strandpark (25-30 ha) 

 

 
 
1. Anläggnings-

förutsättningar  
Stora naturvärden. Oklara 
grundläggningsförhållanden.  

2. Tillgänglighet  God lokal tillgänglighet men svag regionalt. Stark 
koppling till kollektivtrafik (buss trafikerar 
Tallhagsvägen i väster). 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet havet och skogsområden i öster 

4. Utbud  Stort befintligt utbud i området av idrott och 
rekreation  

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån 
grundläggningsförhållanden, naturvärden och 
dagvattenfrågor 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.2 Lämpliga platser (4 st) 

Av de identifierade ”intressanta platser” för utredning har fyra valts ut som lämpliga utifrån olika 
kategorier av frågeställningar. Dessa prövas i en sk. SWOT-analys (Strengths-Weaknessess-
Oppurtunities-Threats=styrkor-svagheter-möjligheter-hot) för att värdera vilka som kan 
betecknas som aktuella att utreda vidare. Styrkor och svagheter brukar betecknas som interna 
faktorer, som i detta fall vilka förutsättningar för anläggningen själva platsen innebär. Möjligheter 
och hot brukar i sin tur betecknas som externa faktorer, i detta fall vilka förutsättningar som 
platsens läge innebär. 
 

2.2.1 Brofästet/Tallhagen 

Strengts 
(styrkor) 

- Stort befintligt utbud av idrott, 
rekreation och hälsa  

- God tillgänglighet 
- Kollektivtrafiknära, separata gc-

vägar 
- Direktkontakt till hav och natur 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Stora naturvärden att ta hänsyn till 
- Stora ytor för närrekreation som kan 

behöva tas i anspråk 
- Ytor i väster omfattas av 

strandskydd 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Betydande antal befintliga 

idrottsanläggningar och 

klubblokaler som kan integreras i 

ett helhetskoncept/upplevelsepaket 

samt utvecklas till multiarenor 

- Närhet till hav, fjärdar och grupper 

av öar 

- Befintliga byggnader kan byggas 

om till boende och ev bad- och 

rekreation 

- Goda förutsättningar för bostäder 

och större byggda strukturer öster 

om Ängöleden 

- God angöringskapacitet E22-

Ölandsleden-Ängöleden. Sämre för 

tåg och flyg 

- Närhet stadskärnan, Hansa city, 

närhet Öland 

- Aktivera Svinö? 

 

Threats (hot) 

- Svåra expansionsytor utifrån 

trafikled, strandskydd, landskapsbild 

och naturvärden (Tallhagen) 

- Begränsade ytor för nybyggnation 

- Möjligheter dikterade av befintliga 

byggnader 

- Utvecklingen av befintliga byggnader 

kan innebära att en ny anläggning 

måste ta helt ny mark i anspråk 
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2.2.2 Snurrom 

Strengts 
(styrkor) 

- Stora ytor för byggnation, gällande 

detaljplan finns för de östra delarna 

där byggnation och struktur är 

prövad  

- Goda möjligheter för större 

parkeringsytor 

- God koppling till kollektivtrafik 

(busslinjer Norra vägen) 

- Det finns en mycket god 

angöringskapacitet från E22 och 

Norra vägen vilket utgör 

huvudentréerna till området. 

- Direktkontakt med större 

naturområden 

- Stora expansionsytor infrias med 

denna placering. 

- Kommunen äger i princip all mark 

som föreslagen etablering skulle 

behöva vilket är positivt ur 

genomförandesynpunkt. 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Stort avstånd till innerstaden, kan 
utan övrig utveckling betraktas som 
perifert 

 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Området kring Snurrom har stor 

utvecklingspotential. Det erbjuder 

stora flexibla expansionsytor och 

alternativa lägen för en anläggning 

samt kompletterande funktioner till 

denna. Dessa funktioner kan 

exempelvis vara olika typer av 

ytkrävande idrotts- och 

rekreationsutbud (kommunala såväl 

som privata) som inte kan lösas i 

innerstaden där 

exploateringstrycket är större.  

- Planerade strukturer och 

stadsfunktioner (bostäder, service 

och handel) som en anläggning och 

dess kompletterande funktioner 

Threats (hot) 

- Avståndet från innerstaden, där de 

flesta skolor, servicefunktioner och 

rekreationsutbud är belägna, är 

förhållandevis stort i en stad som 

Kalmar. Kan minska det lokala 

nyttjandet av anläggningen 

- En utveckling av områdets strukturer 

och övriga utbud kan eventuellt 

senarelägga en byggstart av 

anläggning utifall att en 

etappindelning kompliceras av 

planeringsförutsättningarna.  

- Området har en närhet till hav och 

fjärdar men golfbanans läge gör att 

dessa miljöer nås och ansluts till på 

golfbanans villkor. 

- Vissa fornminnen i östra delen av 
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kan utgöra en första etapp utav, i 

utvecklingen av en ny stadsdel 

mellan Norrliden strand och 

Lindsdal.  

- Utvecklingsbara kontakter till 

befintliga värden som ex. 

golfbanan, Värnanäs, sundet osv).  

- Strategiskt läge i den västra delen 

av området ansluter till E22:an som 

bör ses som ett strategiskt 

skyltfönster samt Norra vägen som 

utgör.  

- Eventuellt kan en framtida 

stationsfunktion på 

Stångådalsbanan i väster etableras 

vilket skulle skapa avstånd på ca. 1-

1,5 km mellan hållplats och 

etablering av anläggning och 

kompletterande funktioner.  

området 

 

2.2.3 Skälby 

Strengts 
(styrkor) 

- Viss potential för skyltningsläge 

- Mentalt etablerat område 

- Inslag av idrotts- och 
rekreationsmöjligheter finns i 
området 

- Utbyggnadsmöjligheter finns, flera 
olika platser för en anläggning 

- Separat gc-väg finns till havet i 
öster, skogsområden kring 
Fölehagen i väster samt i 
förlängningen 

- Förhållandevis centralt beläget, 2-3 
km till stadskärnan 

- Kommunägt område 
 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Otillgängligt läge, kräver stora 
investeringar i infrastruktur (för 
kontakt från E22 och Ölandsleden) 

- Stora natur- och kulturvärden 
försvårar exploatering 

- Dålig kontakt med kollektivtrafik 
(busslinje trafikerar 
Kungsgårdsvägen i öst) 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Befintligt utbud kan utvecklas 

- Oxhagen kan som område få ökad 

Threats (hot) 

- Natur- och kulturvärden kan skadas 

av exploatering och ökat utnyttjande 

- Otillgängligheten kan minska 
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status 

- Kan utgöra en synergieffekt i 

långsiktig utveckling av Gamla 

industriområdet och det utpekade 

utvecklingsstråket ”city-city”. 

- Vattenmiljöer utomhus kan 

utvecklas och integreras 

- Natur- och kulturvärden kan göras 

mer tillgängliga och lyftas fram 

utnyttjandet av anläggningen 

2.2.4 Flyget 

Strengts 
(styrkor) 

- Mycket god tillgänglighet och ytor 
för parkering 

- Kollektivtrafiknära (busslinje 
trafikerar Flygplatsvägen) 

- Stora ytor för nybyggnation 

- Direktkoppling till Kläckeberga 
kulturlandskap i norr 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Flygtrafikens buller begränsar 
utbyggnadsmöjligheter  

- Begränsade rekreativa värden 

- Dålig koppling till havet (E22 barriär 
mot Kalmar dämme) 

- Inga befintliga utbud av idrott, 
rekreation eller hälsa 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Framtida intermodala 

infrastruktursatsningar kan göra 

området mycket centralt och nåbart 

- Stora expansionsytor för 

kompletterande verksamheter  

Threats (hot) 

- Framtida utbyggnation av 

spårbunden trafik kan hämmas 

- Minskad flexibilitet för utveckling av 

flygtrafiken 

 

2.3 Aktuella platser (2 st) 

Av de lämpliga platserna utpekas två platser som ”aktuella” för vidare utredning. Utifrån en 
samlad bedömning av genomförd swot-analys är dessa platser Brofästet och Snurrom. 
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3.0 Rekommendation 
Två platser bedöms som aktuella att utreda vidare i arbetet: Brofästet och Snurrom. Dessa platser 
besitter väldigt olika utmaningar och möjligheter som ett fortsatt utredningsarbete får studera.  
 

För Brofästet handlar det främst om en avvägning mellan det centrala och mycket tillgängliga 
läget och befintliga utbudet i området, gentemot de naturvärden och strandskyddsfrågor som 
finns i området. Området kan förädlas om befintliga byggnader kan få passande användningar 
efter att LNU flyttar sin verksamhet samt att Svinö kan kopplas och aktiveras.  
 
Snurrom besitter mycket stora bygg- och expansionsmöjligheter och utvecklingsmöjligheterna är 
stora för en helt ny stadsdel vilket får vägas mot det större avståndet till den stadskärnan. Ett 
mycket stort antal människor bor dock i Lindsdal och norra Kalmar, med kompletterande utdbu 
och med en utvecklad gc- och kollektivtrafik kan området bli mindre perifert. 
 
 

Erik Mejer, strategisk planerare 
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Bilaga 2 – Alternativa ägar- drifts och upphandlingsformer 

 

 
 

Utredning alternativa ägar- drifts- och 
upphandlingsformer  

 
  
 

 
Susanne Söderberg, Kommunledningskontoret 

Gunilla Svensson, Serviceförvaltningen 
2015-09-30 
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1. Sammanfattning 

Att bygga och driva en badanläggning i egen kommunal regi är det alternativ som ger mest 

kontroll över utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med 

någon annan, dock krävs det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Om en 

kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller verksamhetsansvaret är 

det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den fasta årliga kostnaden 

gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad och en omfattande 

avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. Utredningsarbetet har berört 

frågor om vem som ska bygga, äga och driva Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

samt vilken upphandlingsmodell som är bäst lämpad för denna typ av projekt.  

 

Vad det gäller verksamhetsdriften bör Kalmar kommun ha full kontroll, insyn och beslutanderätt 

kring offentliga tjänster och offentlig service av den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Detta 

kan låta sig göras antingen via egen verksamhetsdrift eller via avtalsreglerade och omfattande 

avtal med extern partner. Då Kalmar kommun under många år bedrivit egen simhallsverksamhet 

med goda resultat inom diverse områden samt att egen drift är ekonomisk fördelaktigare både på 

kort- och lång sikt, föreslås att verksamhetsdriften förblir som tidigare inom kommunens regi. 

Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället att 

kommunen undersöker alternativ för en OPP-lösning där extern part bygger, äger och hyr ut hela 

anläggningen till Kalmar kommun som ansvarar för verksamhetsdriften. Förutom 

investeringskostnader slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, kompetens av driftsfrågor 

inom bad- och simhallsbranschen etc. Att hyra av extern part beräknas öka Kalmars nuvarande 

simhallskalkyl med ca 10 %, en summa vars värde bör analyseras i valet om alternativ ägar- och 

driftsform för fastigheten. 

 

 I utredningen presenteras även alternativa upphandlingsformer där partnering visar sig vara den 

bäst lämpade modellen för denna typ utav komplext projekt. Partnering är en strukturerad 

samarbetsform i byggbranschen där parterna tillsammans löser uppgifterna i ett förtroendefullt 

samarbete under hela projekttiden och där gemensamma mål samt ekonomiska intressen är två 

viktiga fokusområden i projektet.  
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2. Inledning 

Frågan om vem som ska äga och driva idrottsanläggningar besvaras olika i olika konjunkturlägen. 

När ekonomin är god är det naturligt för kommuner att också ta på sig ansvar för idrotts- och 

friskvårdsverksamhet, när ekonomin är sämre startar diskussionen om någon annan kan ta över.  

Att välja andra alternativa lösningar för bad- och idrottsanläggningar än den kommunala är en 

ung företeelse och det är för tidigt att dra slutsatser om nyttan, detta skriver SKL i en utredning 

om offentligt privat partnerskap (OPP), men trots att det råder osäkerhet och avsaknad av 

erfarenheter går utvecklingen mot allt fler partnerskapslösningar och då främst inom idrotts- och 

kultursektorn2. Näst intill samtliga simhallar ägs idag av landets kommuner, endast ett mycket litet 

antal ägs av privata, kommersiella företag eller föreningar. Många utav dessa anläggningar är ofta i 

någon form även subventionerade med kommunala medel för att kunna bedrivas som en 

samhällsnyttig funktion3.   

 

2.1 Bakgrund 

Den 6 maj 2014 beslutade kommunstyrelsen i Kalmar att ge VD för Kalmar Familjebad i 

uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda 

utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida bad- och 

friskvårdsanläggning. Utredningen presenterades till Kommunstyrelsen i januari 2015 med förslag 

till fortsatt utredning inom följande områden; 

- Förslag till placering av framtida bad- och friskvårdsanläggning 

- Möjligheter att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade 

aktiviteter för området Kalmar Sportcenter 

- Investeringsbehovet i framtida budget 

- Alternativa ägar- drifts- och upphandlingsformer  

Utredningsområdet gällande alternativa ägar- drifts- och upphandlingsformer behandlas och 

presenteras i denna rapport.  

                                                           

2 Offentligt privat partnerskap (SKL 2007) samt Offentligt - privat partnerskap (SKL 2004) 

 
2 Svensk Simidrott /  http://www.simarena.se/Nulaege.html 

 

http://www.simarena.se/Nulaege.html
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2.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att redogöra för de alternativ av ägar- drifts- och upphandlingsformer 

som kan vara aktuella för Kalmar kommuns framtida investering av en ny bad-och 

friskvårdsanläggning. 

 

2.3 Frågeställningar 

Oavsett vilken typ av lösning som kommunen väljer är det viktigt att inför beslut beröra och 

besvara frågeställningar som ex; 

- Varför väljer kommunen att undersöka andra alternativa lösningar än den kommunala, 

beror det på finansiering, kunskapsöverföring eller annat? 

- Kan målet uppnås på något annat sätt? 

- Har kommunen sett över riskerna för vald modell, både finansiella och de politiska? 

- Har kommunen den insyn och kontroll på verksamhet som önskas i den tänkbara 

modellen?  

- Hur möter kommunen framtida förändringar ex. ändrade samhällsbehov i den modell 

som väljs? 

 

3. Alternativa ägar- och driftsformer  

3.1 Hyra – Äga – Driva 

En kommun kan äga sina fastigheter eller hyra dem. I det första fallet har kommunen full 

rådighet över fastigheten och i det andra fallet begränsas kommunens handlingsutrymme. Den 

ekonomiska flexibiliteten är också olika. Vid ägande binder kommunen kapital i fastigheten vid 

uppförandet eller förvärvet och betalar därefter enbart drifts- och underhållskostnader. Vid hyra 

av fastighet finns ingen investeringsutgift men en löpande hyreskostnad som är väsentligt högre 

än drifts- och underhållskostnaderna. Vad det gäller drift så har kommuner traditionellt förvaltat 

och skött sina fastigheter med egen personal men många kommuner väljer att alltmer lägga ut 

den på entreprenad. Övergång från egen till köpt drift kräver inte bara organisatorisk anpassning 

utan även förändrade attityder då kommunen övergår från att vara utförare till att bli beställare. 

Det innebär samma ansvar men kräver andra metoder för styrning, uppföljning och kontroll samt 

annan kompetens för drift och verksamhetsfrågor. En grundläggande skillnad mellan eget ägande 
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och de övriga formerna är att eget ägande ger den lägsta underliggande kapitalkostnaden vid såväl 

egen- som lånefinansierad. Det sammanhänger med att bankerna tillåts ha lägre kapitaltäckning 

och därigenom kan hålla lägre ränta vid utlåning till offentlig sektor än till privata aktörer 

eftersom kommuner, stat och landsting inte kan gå i konkurs. Å andra sidan kan de privata 

aktörerna, till skillnad från de offentliga, i många fall arrangera projekten på ett sätt som minskar 

kapitalbehovet och därigenom också räntebetalningarna, trots högre räntesats4. 

 

3.2 Offentlig Privat Partnerskap (OPP) 

OPP har dykt upp som en alternativ lösning för nya simhallar vilket innebär att kommunen och 

en privat organisation ingår partnerskap. OPP är en entreprenadform som kommunerna kan 

använda för att upphandla byggnation alternativt byggnation inkl. drift av offentliga anläggningar 

och verksamheter och motparten i denna upphandling består av ett privat företag eller ett 

konsortium av privata företag. Konsortiet bildar vanligtvis ett så kallat Special Purpose Vehicle, 

det vill säga ett bolag (i vissa fall ingår även den offentliga parten i detta bolag) som ansvarar för 

och utför byggnation, drifts- och alternativt verksamhetstjänster (detta kan ske via 

underleverantörer) och upptar då även finansiering för projektet. OPP-avtalen är långa, ofta 30-

40 år och inkluderar relativt långa och detaljrika avtal som bland annat styr parternas 

ansvarsförhållanden till varandra5. En positiv effekt av partnerskap är att ett ökat samarbete 

mellan offentliga och privata aktörer ger möjlighet till kunskapsöverföring från den offentliga 

sektorn till den privata och vice versa vilket ger möjligheter till nyskapande och innovation. Den 

kanske allra vanligaste orsaken till beslut om en OPP-lösning är att det kan vara enklare för 

politiker att få igenom en anläggningsinvestering vid extern finansiering, då behöver man endast 

visa på en årlig driftskostnad istället för en rätt betydande investering6. Dock är det viktigt att inte 

bara uppmärksamma de ekonomiska frågorna utan även diskutera de konsekvenser en kommun 

kan ställas inför i ett framtida partnerskap, framförallt om verksamhetsdriften överlämnas till 

privat aktör.  

                                                           

4
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 

5 http://www.maproductions.se/wp-content/2013/02/OPS_rapporter.pdf 
 
6  Thomas Hallgren, Kommunakuten - http://www.simarena.se/Referenser.html 
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3.3 Sale and Lease Back (SLB) 

Kommuner kan gå från äga till att hyra genom så kallade sale-and lease-back arrangemang. En 

kommun som går in i en sådan affär säljer en eller flera fastigheter till ett 

fastighetsfinansieringsföretag, ett rentingföretag, och hyr samtidigt tillbaka den eller dem under 

en längre tidsperiod. I uppgörelsen ingår ofta att kommunen ska svara för drift och underhåll och 

att kommunen har rätt att köpa tillbaka fastigheten eller fastigheterna till ett i förväg känt pris vid 

hyrestidens slut. Om dessa villkor gäller, får arrangemanget samma effekt för kommunen som att 

ta upp ett banklån. Arrangemanget kan bli ekonomiskt fördelaktigt för kommunen om 

fastigheten har gynnsamt läge- och tredjemansuthyrning överväger. Nackdelen är att kommunen 

saknar rådighet över fastigheten när den väl är byggd, det är ett dyrare alternativ samt att 

konkurrenssituationen kan bli begränsad då endast ett fåtal entreprenörer idag har kapacitet att gå 

in i OPP-projekt7.  

 

3.4 Build, Operate and Transfer (BOT) 

BOT används vid uppförande av publika avgiftsbelagda anläggningar som simhallar och ishallar. 

Förfarandet innebär att en entreprenör åtar sig att uppföra och driva anläggningen under ett visst 

antal år och att därefter överlämna den till kommunen mot en i förväg bestämd ersättning, som 

kan vara symbolisk. Entreprenören bekostar uppförandet och driften under kontraktstiden och 

behåller under samma tid alla publikavgifter som hyres- och arrendeintäkter mm. I upplägget 

ingår normalt att kommunen förbinder sig att hyra anläggningen ett visst antal timmar per säsong. 

Fördelen med arrangemanget är att entreprenören får incitament att bygga en anläggning som 

både genererar intäkter och att kommunens investeringsbudget inte belastas. En central del även i 

detta upplägg är att kommunen och entreprenören utvecklar projektprogrammet tillsammans. 

Nackdelen är att kommunens inflytande under kontraktstiden blir mindre och driften troligtvis 

dyrare samt att långa avtal styr verksamheterna8.  

 

                                                           

7
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 

8
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 
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3.5 Möjligheter och Risker med privat respektive kommunal drift 

       Möjligheter Kommunal drift                Möjligheter Privat drift 

Full kontroll, insyn och beslutanderätt kring 
offentliga tjänster och offentlig service 

Snabbare beslutsvägar - mindre byråkrati 
genom att flera beslut kan tas på 
anläggningsnivå  

Intern kontroll av fastighets- och ägarfrågor Ökat utrymme för nytänkande och 
verksamhetsutveckling  

Samordning med övriga kommunen gällande 
drift o underhåll (kostnadseffektivt) 

Ökat handlingsutrymme för att arbeta med 
kommersiell kringverksamhet  

Kontroll på att anläggingen sköts enligt plan  Kommersiellt utbud kommer inte i konflikt 
med privata företag  

Förmånligt med kommunala låneavtal/bättre 
ränteläge  

Privata företag med flera kontrakt har 
skalfördelar jämfört med kommunal egen regi 
som har en anläggning att driva  

Kunskap finns i huset, tidigare organisation Entreprenadföretag har ofta tillgång till 
specialkompetens  

Ökad flexibilitet i verksamhets- och 
utvecklingsfrågor 

Allmänheten blir mera intressant som 
målgrupp och kundanpassningen ökar 

Inga långa och svåra avtal som reglerar 
verksamheten och minskar kommunalt 
handlingsutrymme 

 

 
       Risker Kommunal drift                Risker Privat drift 

Tung investering ur ett ekonomiskt perspektiv 
för kommunen 

Politiken kan tappa kontroll, insyn och 
beslutanderätt. Det kan bli den privata aktören som 
utan egentliga mandat tar beslut kring offentliga 
tjänster och offentlig service (avtalsregleras) 

Andra kommunala investeringsbehov får stå åt 
sidan vid byggnation/ägande av en ny simhall 

Medborgarnas insyn och ansvarsutkrävande 
begränsas helt eller delvis 

Minskat handlingsutrymme för att arbeta med 
kommersiell kringverksamhet 

Kommunen kan få avvecklingskostnader för 
nuvarande personal  

Framtida investeringar i simhallsanläggningen 
genomförs inte pga. prioritering av kommunens 
övriga fastigheter och andra investeringsbehov i 
kommunen 

Lönsamma grupper prioriteras oftast av en extern 
entreprenör snarare är t ex barn och ungdomar, äldre 
och funktionshindrade 

Underhåll av fastigheten missköts – pengar till 
annat fastighetsunderhåll, priorinteringsordning 
 

Besparingar i anläggningsdriften ger oönskade 
effekter (ingen kontroll från kommunen) 

Längre beslutsvägar – mer byråkrati i ärenden 

 

Långa komplicerade avtal styr verksamhetsdrift, 
svårt med framtidsfrågor 

Avsaknad av kompetens och engagemang för 
driftande av en kommunal anläggning kan 
påverka lönsamhet 

Svårt att införa önskade förändringar ur ett 
kommunalt perspektiv (olönsamma men nödvändiga 
förändringar) 

 Kommunen får oftast ta över anläggningen efter 
avtalstiden (30 år) då anläggningen börjar bli kostsam 
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3.6 Långa avtal styr samarbetet (verksamhetsdriften) 

Det finns idag en otydlighet om vilka juridiska ramar som gäller för OPP-samverkan/ BOT inte 

minst när det handlar om att reglera avtal för verksamhetsdriften. De juridiska riskerna är stora 

och det finns kommuner som drabbats utav olika sanktioner där exempelvis projektet inte har 

konkurrensutsatts på rätt sätt. Frågorna gällande drift av fastigheten och verksamheten kan vara 

komplicerade och något unika för badbranschen jämfört med andra idrottsarenor och därför är 

det viktigt att upprätta samarbetsavtal som reglerar nuvarande förutsättningar och framtida 

förändringsbehov9. Exempel på områden som bör avtalsregleras är tillgänglighet, föreningar, 

simundervisning och skolbad, önskvärda funktioner och öppettider, prissättningar, åtagande och 

ansvar, utveckling och marknadsföring, underhåll och skötsel av fastighet, tillträde och insyn, 

leverantörens ansvar mot kommunen och andra viktiga styrande principer. Avtal är viktiga men 

kan även begränsa verksamhetens utveckling.  

 

4. Exempel på kommuner med alternativa ägar- och driftsformer 

4.1 Tyresö Aquaarena  

Tyresös nya bad och simhall invigdes den 5 januari 2013 men har planerats och processats aktivt i 

över 6 år. Frågor som uppkom tidigt i diskussionen var ägar- och driftsformer för det framtida 

badet och de alternativ som lades fram var; 

- Bygga och driva själva 

- Bygga själva och låta extern operatör driva anläggningen 

- Bara köpa simhallstjänster från annan ägare/operatör 

Beslutet föll på det sistnämnda dvs. att låta en privat aktör både bygga och driva kommunens 

simhall och att kommunen bara köper simhallstjänster. Tyresös motivering till angivet beslut var 

bland annat att man ansåg en privat aktör vara bäst lämpad att tillgodose allmänhetens intresse på 

ett affärsmässigt sätt samt hade bäst förmåga att bedöma och bära olika slags risker. En 

riskfördelningstabell togs fram med följande information; 

 

                                                           

9
 Svensk Simidrott - http://www.simarena.se/Nulaege.html 
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Riskkalkyl Tyresö Kommun – Tyresö Aquaarena 

Vem tar risken? Om kommunen 
ansvarar för bygg 
och drift 

Upphandlad OPP-
lösning med ett privat 
”Simhallbolag” 

Högre byggkostnad än 
beräknat 

Kommunen Simhallsbolaget 

Räntan ökar/blir högre Kommunen 
 

Kommunen 

Högre driftskostnad Kommunen Simhallsbolaget 
 

Lägre intäkter från 
allmänheten 

Kommunen Simhallsbolaget 

Ny lagstiftning Kommunen Kommunen 

Riskanalysens utfall tillsammans med att kommunen undgick egen investering av ett 

simhallsbygge beräknat till 200 mkr var de viktigaste argumenten för att gå vidare i en total OPP-

lösning för Tyresö kommun.  

Förutsättningar för upphandlingen beskrevs som följer; 

- Upphandling av tjänster som ska tillhandahållas kommunen skall avtalsregleras genom sk. 

baskrav på anläggningen mot avtalad ersättning. (kommunen erhåller inga intäkter) 

- Avtal ska skrivas i form av en sk. byggkoncession 

- Upphandling ska ske i form utav en konkurrenspräglad dialog 

- Den som vinner upphandlingen ska ansvara för byggnation, finansiering, ägande och drift 

av både anläggning och verksamhet 

- Entreprenören är fri att utnyttja, marknadsföra och prissätta tjänster i anläggningen till 

den del som inte tas i anspråk för tjänster till kommunen 

- Entreprenören svarar för alla affärsrisker (kommunens enda åtagande är att betala 

överenskommen ersättning för definierade tjänster) 

En bildad projektgrupp för Tyresö kommun hade i upphandlingsprocessen dialog med två 

kvalificerade konsortier. Dialogerna pågick mellan december 2007 till maj 2009 och den långa och 

kanske oväntade dialogperioden förlängde anbudstiden med åtta månader. Tilldelningsbeslut togs 

i oktober 2009 men avtalet med extern part tecknades först i juli 2010 då en del problematik kring 

avtalsfrågor, relationer samt säkrande av kalkyler uppkom. Avtalet med kommunens baskrav är 

reglerat i ett 11-sidor långt avtal med tillhörande bilagor som reglerar detaljinformation kring 

fastighetsöverlåtelse, markförhållande, ritningar, funktionskrav, tekniska specifikationer, tjänster 
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som leverantören skall tillhandahålla, ekonomiska kalkyler, räntelägesinformation och 

indexuppräkning, övertagandevillkor samt information om kommunal borgen. 

Kommunens åtagande i Tyresö; 

- Tyresö kommun ska betala avtalad ersättning för tjänster enligt baskrav under 30 år 

- 50 % av ersättningen skall indexregleras samt ska kommunen stå risk för ökat ränteläge 

- Kommunen ska teckna borgen för externa lån (20 mkr betalade Medley och 180 mkr är 

borgen för Tyresö kommun) 

- Kommunen ska tillhandahålla parkeringsplatser  

- Kommunen ska avstå från att lägga sig i det som inte är reglerat i träffad 

överenskommelse 

- Kommunen ska köpa simhallsbolaget efter 30 år (mark och anläggning) till överenskomna 

villkor. Om den privata aktören skött anläggningen på ett optimalt sätt utgår en bonus 

från kommunen (en morot att hålla god skötsel och drift av anläggningen ända fram till 

överlämnandet) 

 

 

Tyresö Aquaarena med vy från väster 
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Medley AB 

Den privata aktör som vann upphandlingen för Tyresö kommuns nya bad och simhall blev 

Medley AB som i sin tur ägs utav Tagehus Holding AB. Medley äger och driver både anläggning 

och simhallsverksamhet i Tyresö samt erbjuder gym, gruppträning och andra friskvårdrelaterade 

aktiviteter. Medley grundades år 2001 och driver idag 35 bad- och friskvårdsanläggningar i 21 

kommuner i Sverige. Företaget omsätter närmare 300 mkr och har ca 250 månadsanställda. 

Ersättningen som avtalades för Tyresö kommun att betala till Medley årligen utgick från 13,8 mkr 

år 2013. Idag betalar kommunen 14,7 mkr till Medley efter indexhöjning samt annan 

överenskommen reglering. Tyresö är nöjd med den OPP-lösning som är beslutad för 

kommunens simhallstjänster men dock finns det tre viktiga ekonomiska aspekter värt att notera; 

1. Tyresö kommuns ersättning till Medley kommer under åren succesivt att öka via 

indexuppräkning (det blir alltså dyrare med åren) 

2. Kostnaden för att ”leja ut affären” till privat aktör blir troligtvis dyrare än att äga och 

driva egen verksamhet (obs! dock har kommunen inget risktagande vid minskade intäkter 

etc.) 

3. Oavsett eget ägande eller OPP-lösning kommer kommunen att ansvara för anläggningen 

efter 30 år – en period då anläggningen kräver betydligt mer underhåll och är kostsam  

 

4.2 Ängelholm 

Ängelholms beslutade år 2006 om ett nytt bad i kommunen. Diskussioner om placering, utbud, 

ägarfrågor och ekonomi har pågått fram till år 2011 då avtalet för badhysbygget undertecknades 

av två parter, Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB. Ängelholms kommun beslutade att 

ingå i en OPP-lösning där Kunskapsporten ska bygga, äga och driva badverksamheten fram till år 

2044 då avtalet löper ut. Det finns varierande anledningar till partnerskapet, dels kunskaps- och 

resursbrist av att sköta bad- och simhallsanläggning i kommunen och dels ansåg dåvarande politik 

att denna typ av anläggning/aktivitet inte ska bedrivas i kommunal regi. Ängelholms kommun har 

i upphandlingsförfarandet lämnat en funktionsbeskrivning som anger information allt ifrån antal 

förväntade besökare till marknadsföring, prissättning och styrande viktiga principer för den 

kommunala angelägenheten. Kommunens årliga ersättning till Kunskapsporten AB för avtalade 

bad- och simhallstjänster uppgår till 18,9 mkr exkl. index under 30 år. På grund av oenigheter 

kring placering, detaljplan mm försenades projektet rejält vilket ledde till att det gamla badet 
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(Rönneholmsbadet) fick stänga 2012 eftersom det uppkom stora risker med att vistas i 

anläggningen. För att klara kommunens simundervisning och 

föreningsverksamhet byggdes en provisorisk badanläggning (en rostfri 

balja, 25 meter med 6 banor samt omklädningsrum och teknikrum) i en 

gammal Willysbutik. Ytterligare ett bad i kommunen fick rustas upp för 

allmänheten i väntan på den nya bad- och simhallsanläggningen som 

beräknas stå klar i december 2016. Sena beslut och komplicerad 

ärendehantering har lett till en extrakostnad för Ängelholms kommun 

på ca 26-30 mkr.  

Ängelholms identifierade risker i badprojektet anges nedan;  

- Detaljplanen överklagades – räkna med att det tar tid! 

- Bygglov överklagades – försök att förutse vad som kan hända vid beslut av placering 

- Badet gick på ”övertid” - handla i tid! – ett reservbad kanske måste planeras för att klara 

badverksamheten ett antal år framöver 

- Många tilläggsavtal om ex tillfarter, gångstråk, broar mm tillkom  

- Tolkningar kring vad som omfattas av skolbad och föreningsbad mm (köpta tjänster) i 

sitt OPP-avtal 

 

4.3  Kalmar Energi Holding AB leasar Mosskogen 

Styrelsen för Kalmar Energi Holding AB beslutade i början på augusti 2007 att bygga ett 

kraftvärmeverk i Moskogen. Målet med satsningen var bland annat för att kunna trygga en 

konkurrenskraftig, miljöriktig och säker värmeförsörjning av ett växande Kalmar. Investeringen 

uppgick till knappt 1,2 miljarder kronor och finansierades huvudsakligen via leasing. Beslutet om 

att gå in i så kallad ”finansiell leasing” berodde enbart på att det vid gällande tidspunkt var det 

billigaste upplåningsalternativet för bolaget. Kalmar Energi betalar idag hyra/leasingkostnad till 

avtalad bank enligt en överenskommelse på 22 år, därefter övertas anläggningen i egen regi. Då 

Kalmar Energi ansvarar och bekostar all drift för anläggningen upptas den som en 

anläggningstillgång i bolagets redovisning.  
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5. Upphandlingsformer för framtida bad- och friskvårdsanläggning  

I föreslagna OPP-lösningar (SLB eller BOT) så tar den privata aktören hand om allt i en 

upphandling. Väljer kommunen att på egen hand bygga och driva projektet finns i huvudsak tre 

upphandlingsformer för ett projekt av denna storlek och komplexitet att välja på; 

Upphandlingsform Fördelar Nackdelar 

Partnering Samverkansprojekt som skapar 
stor delaktighet hos både 
beställare och entreprenör 

Gemensamt intresse att hitta 
bästa mest kostnadseffektiva 
lösningen 

Etablerat koncept vid komplexa 
projekt, typ badhus 

Möjligheter att påverka 
livscykelkostnader vid val av 
material och energilösningar  

Möjlighet att välja installatörer 

Kortare projekteringstid 

Kräver mer egna resurser 

Gränsdragningsproblematik i 
ansvarsfrågor 
 

 

 

Totalentreprenad Klart ansvar mot en aktör 

Möjliggör snabbare byggstart då 
entreprenören ansvarar för 
projekteringen. Separat 
konsultupphandling behöver ej 
göras. 

Ofta billiga lösningar som har 
fokus på garantitid och inte 
byggnadens beräknade livslängd 

Lätt att tappa kontrollen över 
detaljer i innehållet när 
kontraktet väl är tecknat 

Projektörerna är lojala mot 
entreprenören och beställaren 
har svårt att få löpande input om 
ev. förändringar som kan vara 
kostnadsdrivande för 
entreprenören 

Delad entreprenad Alla delar konkurrensutsätts 
vilket medför kostnads-
effektivitet 

Snabb byggstart 

God möjlighet att påverka 
genom hela processen 

Vid ev. fel är ansvaret otydligt 

Samordning av flera discipliner 
kräver mycket interna resurser. 

Säkerställa erfarenhet och 
kompetens hos konsulter 

Överprövning vid fler 
upphandlingar kan fördröja 
processen. 
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5.1 Partnering 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet 

och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden 

av byggprocessen. NCC har tagit fram en modell för strukturerad samverkan i samarbete med 

kunder mer än tio år. Modellen har tre nyckelfaktorer; gemensamma mål, gemensam organisation 

och gemensamma ekonomiska intressen vilka alla delar ger förutsättningar för deltagarna att 

kunna använda sin kompetens rätt. Genom partnering tar man tillvara allas kompetens tidigt i 

projektet och kan därmed spara både tid och kostnader. I partnering är projektets 

samarbetspartner med från början och utvecklar projektet tillsammans. 

 

 

 

5.2 Partneringprocessen jämfört med en traditionell process 

Traditionell Process 

 

 

 

 

Partneringprocess 

 

 

 

 

 

Modell: Patneringprocess NCC (ncc.se/partnering) 

Kravformulering Projektering Upphandling Produktion Användning 

Kravformulering 

 Upphandling 

Projektering 

Produktion Projekterings- 
samverkan 

Brukar/Driftssamverkan Användning 

Tid 

Tid 
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6. Förslag till Kalmars ägar- drifts- och upphandlingsform för 
framtida bad- och friskvårdsanläggning 

 

6.1 Förslag ägar- och driftsform  

Då vi inte har erhållit några signaler om att upplåning av investeringskostnaden vill undvikas blir 

vår rekommendation att en ny anläggning skall ägas av kommunen och att kommunen sköter 

verksamhet och drift på anläggningen. Detta undantar gymverksamhet och serveringen som bör 

läggas ut på extern entreprenad. De starkaste argumenten för eget ägande och drift kan 

sammanfattas enligt följande; 

1. Kommunen har full kontroll, insyn och beslutanderätt kring offentliga tjänster och 

offentlig service 

2. Kommunen har idag god kunskap av att äga och driva sin egna bad- och 

friskvårdsanläggning. Anläggningen drivs med hög kvalitet och god service 

3. Kommunen slipper långa och svåra avtal med extern part som ska regleras för 

verksamhetens tjänster, utbud och utveckling 

4. Den tilltänkta nya bad- och friskvårdsanläggingen har stor potential till höga intäkter, 

detta tillsammans med en relativt underhållsfri anläggning (beräknat de första 10 åren) gör 

att ekonomin kan bli betydligt bättre än beräknat 

5. Att äga och driva egen anläggning exkluderar extra kostnader som årliga indexhöjningar i 

hyresavtal samt extra marginaler som det innebär att köpa tjänster/utbud mm utav extern 

part 

Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället 

ägande av fastigheten/anläggningen enligt offentligt-privat partnerskap (OPP). Det innebär att 

Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning byggs, ägs och eventuellt driftas utav extern 

leverantör. Dock rekommenderas som tidigare nämnt att verksamhetsdriften behålls inom 

kommunen (se ovan angivna argument). De starkaste argumenten för angiven OPP-lösning för 

fastigheten kan sammanfattas enligt följande; 

 

1. Kalmar kommun slipper låna upp investeringskostnader (ca 360 mkr) 

2. Vid hyra av anläggning inkl. drift slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, 

kompetens av badbransch/drift mm. Fokus kan istället läggas fullt på verksamhetsdriften 
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6.2 Ekonomiska Konsekvenser  

Kostnaderna för egen investering och drift tenderar ge ett positivare resultat långsiktigt då varken 

indexhöjningar eller andra marginaler till extern part belastar resultatet mer än nödvändigt. 

Jämförelserna i tabellen utgår från de nettokostnadsberäkningar som tidigare presenterats i 

förstudien av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 

 

Alternativa ägar-  
och driftsmodeller 

Bu/2015 År 1 År 5 År 10 År 15 År 25 

Kommunen investerar och 
driver verksamheten *      
Kostnader 
Intäkter 
                      

9 496 23 000 
 
  39 500 
-16 500 

22 650 
 
  40 545 
-17 895 

21 921 
 
  41 679 
-19 758 

21 797 
 
  43 612 
-21 815 

22 574 
 
  49 166 
-26 592 

Kommunen är hyresgäst och 
extern part äger fastigheten ** 
Kostnader 
Intäkter 
 

 25 135 
 
   41 635 
-16 500 
 

24 627 
 
  42 522 
- 17 895 

23 736 
 
  43 494 
-19 758 

23 458 
 
  45 273 
-21 815 

23 918 
 
 50 510 
-26 592 

Extern part äger och driver 
anläggingen/fastighet och 
verksamhet. Kommunen 
köper tjänster *** 

 27 680 

 

30 080 32 480 34 880 37 280 

 
*Kapitaltjänstkostnaden är beräknad på 33 år, 3 % avskrivning/år samt 2,9 % räntekostnad (kommunen) 
 
** Hyreskostnaden är beräknad utifrån samma kapitaltjänstkostnad som kommunens (se ovan angiven ränta, 
avskrivning mm) inkl. en kostnadsökning med 10 % för hyra istället för eget ägande. Övriga kostnader och intäkter 
är beräknade enligt kommunens modell (kommunen äger och driver). Skulle driften läggas ut på extern aktör 
kommer kostnaden troligtvis att öka ytterligare med någon procent.  
 
*** Kostnaden är beräknad utifrån Tyresös exempel för total OPP.  De totala kostnaderna minskade i avtalet med ca 
30 % för kommunen mot att alla intäkter tilldelas extern leverantör. Kostnaden är delvis indexreglerad och ökar med 
en snittsumma av ca 480 tkr/år 
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6.3  Förslag upphandlingsform 

Då partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där parterna tillsammans löser 

uppgifterna i ett förtroendefullt samarbete med fokus främst på gemensamma mål och 

ekonomiska intressen ser utredningsgruppen att denna form av upphandlingsmodell är den bäst 

lämpade för denna typ utav projekt. Förutom att sträva efter en viktig samarbetsform i ett 

avancerat projekt grundar sig även beslutet på en sammanvägning av för- och nackdelar av 

varierande upphandlinsmodeller samt dialoger med andra kommunala beställare av denna typ 

utav komplexa anläggningar.  

 

6.4  Sammanfattning förslag på ägar – drifts och upphandlingsform 

- Kalmar kommun äger och driver fastighets- och verksamhetsdrift utav egen bad- och 

friskvårdsanläggning 

- Alternativt att extern part äger och hyr ut Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

till Kalmar kommun. Kommunen fortsätter att ansvara för verksamhetsdriften 

- Om Kalmar kommun väljer att äga och driva framtida bad- och friskvårdsanläggning 

rekommenderas partnering som upphandlingsform 
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Handläggare Datum  

Jan Botö Röjås 2015-10-02  
0480-45 06 25 

Bilaga 3 – Förslag framtida Kalmar Sportcenter 

 

Förslag på framtida Kalmar Sportcenter.  

 

Inledning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att redovisa förslag på framtida Kalmar 
Sportcenter. Vi har begränsat oss till att beskriva hur Äventyrsbadets nuvarande lokaler skulle 
kunna användas. Om dessa lokaler inte går att återanvända gäller helt nya förutsättningar, då 
kommer förslagen att omarbetas och omdisponeras, men de beskrivna förslagen i denna 
utredning förändras inte utifrån de behov som finns. Uppdraget har indelats i två faser: 
 
Fas 1 Nulägesbeskrivning  

 Kartläggning av lokalerna i Kalmar sportcenter 

 Beskrivning av vilka aktörer som nyttjar Kalmar sportcenter. 
 
Fas 2 Framtidsbeskrivning 

 Identifierade behov 

 Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 
 

Bakgrund 
Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska 
förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja vilka 
upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. Sport- och idrottshallar 
fyller en viktig funktion som aktivitetshus och mötesplats för kalmarborna.  
Från och 1 januari 2015 har ansvaret för Äventyrsbadet övergått till Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Under 2014 togs en utredning fram där uppdraget var att utreda utvecklingsmöjligheter, 
kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida simhall. I samband med att 
utredningen presenterades för Kommunstyrelsen togs beslut om att ett underlag kring 
möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade 
aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. 
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Fas 1 - Nulägesbeskrivning 

 
Kartläggning av lokalerna i Kalmar sportcenter 
 
Kalmar sportcenter består av - Totala ytan är cirka 13 200 m2 inklusive E-hallen och LNU:s  
kontor/lektionssalar. (se bilaga för lokalernas specifikationer för varje idrott) 
 
3 stora hallar A, D, E 
2 mindre hallar, B, C 
Budohall 
Fäktningshall med avdelbar lokal för kampsport 
Brottningslokal 
Ishall A (Iffe) 
Ishall B 
Omklädningsrum 
Förråd 
Kontor/kanslier/personalutrymmen/mötesrum 
Entréytor med reception 
 
Äventyrsbadets ytor består av - Totala ytan är cirka 6 200 m2 
Stora bassängen 
Föreningsbassängen 
Lilla bassängen 
Äventyrsdel 
Relaxavdelning 
Actic Gym 
Restaurang Äventyrscaféet 
Träningslokaler för boxning och taekwondo och Actic 
Sjukgymnast- och massagemottagning samt dykbutik 
Omklädningsrum 
Kontor och personalutrymmen 
Teknikutrymmen 
Förråd 
 
 
 
Beskrivning av vilka aktörer som nyttjar Kalmar sportcenter. 
 
Badet nyttjas av allmänheten, företag, samtliga skolor i kommunen och Mörbylånga kommun och 
föreningar, främst Kalmar Simsällskap. 
 
Sport- och ishallsdelen används av skolor och föreningsliv för träning och matcher/evenemang. 
Även mässor förekommer. Allmänheten besöker anläggningen för träning, som publik eller som 
medföljande till tränande ungdomar. Studenter använder lokalerna som studieplats. 
Anläggningen har begränsade möjligheter att ta emot arrangemang i de högsta serierna. 
Landskamper på högsta nivån i lagidrotter är inte alls möjliga. 
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Följande aktörer nyttjar sporthallsytor regelbundet under hösten 2015: 
 
Skolor 
Jenny Nyströmsskolan 
Lars Kaggskolan 
Särskolan 
CIS gymnasiet 
Västra skolan 
Södra skolan 
Östersjögymnasiet 
Kalmar Praktiska 
Linnéuniversitetet 
 
Föreningar 
FBC Kalmarsund 
KFUM Kalmar Handbollsförening 
KFUM Basket 
BK Kvasten 
Kalmar Drill 
Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter (FIKS) 
Calmif 
Kalmar Budoklubb 
Kalmar Brottningsklubb 
Kalmar Fäktklubb 
CL-98 
Elevkårerna (Rugby) 
Team East Taekwondo (lokal i badets källare) 
Kalmar Boxningsklubb (lokal i badets källare) 
 
Ishallen nyttjas regelbundet av: 
Skolor 
Kalmar HC 
Kalmar konståkningsklubb 
Calmar Skating HC 
Allmänhetens åkning 
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Fas 2 - Framtidsbeskrivning 

 
Identifierade behov 
 
Det är av stor vikt att lokalerna på Kalmar sportcenter bygger på flexibla lösningar som är 
tillgängliga för alla och är hållbara på lång sikt. Vi behöver minska externt hyrda idrottslokaler, 
både ur ett ekonomiskt och effektivt perspektiv.  Det ska finnas möjlighet för etablering för nya 
sporter och utveckling av det befintliga idrottslivet som finns nu i Kalmar. Framtiden ställer nya 
krav på kommunens sport- och idrottshallar. Nya målgrupper och nya aktiviteter kräver att 
lokalerna anpassas för att motsvara dessa behov. Nedan följer de viktigaste identifierade behoven;  
 

 rörelsehall och motorikhall 

 öka möjligheterna/förutsättningarna för handikappidrotten att idrotta på sina villkor 

 fler och bättre lokaler för kampsporterna 

 ökad kapacitet för skolidrottens behov av centrala hallar 

 ny ishall med större publikkapacitet och multifunktion 

 etablera fler och nya idrotter i Kalmar Sportcenter såsom, bordtennis, bowling och 
curling 

 serveringsmöjligheter vid arrangemang 

 serveringsmöjligheter för VIP-gäster 

 fler förråd till föreningslivet 

 föreningskanslier/funktionsarbetsplatser för föreningar 

 lektionssalar/grupprum/konferensrum /mötesrum 

 faciliteter för tvätt och tork för föreningarnas verksamheter 

 samlade personalutrymmen 
 

 
 

Exempel på rörelse o motorikhall (Århus, Danmark) 
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Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 
 
Denna utredning fokuserar på möjliga utvecklingsplaner för Kalmar sportcenter.  
I fokus ligger ett sportcenter som en mötesplats och arena för olika aktiviteter för alla åldrar. Våra 
anläggningar är viktiga för skolan, idrottsverksamheten och folkhälsan i stort.  
 
Vi föreslår ett inrättande av en rörelse- och motorikhall. När vi ser oss omkring i det kommunala 
idrottssverige är det få kommuner som gjort några större förändringar i sina hallar. Danmark har dock 
ett helt annat tänk kring utvecklingen av sporthallar. Där finns det anläggningar som har gått från 
gymnastiksalar till motoriklandskap som ska stimulera de grundläggande färdigheterna i motorisk 
utveckling. 
 
En specialanpassad idrottshall för personer med funktionshinder för att alla barn och ungdomar ska har 
möjlighet att delta i föreningsliv/ idrottsundervisning. Denna hall ska också vara anpassad för 
gymnastikens behov.  
 
Vi vill skapa möjligheter för idrottslivet för samarbete med andra föreningar, genom att få tillgång till 
föreningskanslier/funktionsarbetsplatser och mötesrum. 
 
En bra serveringsorganisation bör finnas inom kvarteret. Servering efterfrågas av både besökare 
och föreningar. Flera föreningar vill ha eget kök men det är inte effektivt varken ur lokalmässig 
eller ekonomisk aspekt att bygga fler än ett kök i kvarteret. Däremot behövs 
serveringsmöjligheter på flera platser. Lösningen kan vara att en part driver en allmän restaurang i 
kvarteret och föreningarna köper in från denne och säljer vidare med påslag.  
 
Vi föreslår en ny ishall, som ersätter Iffe-hallen.  En ny ishall bör ha minst  
2 000 sittplatser. En förutsättning för en ny ishall är att den ska vara multifunktionell, för att 
kunna nyttjas även vid större tävlingar utöver isidrotterna samt nyttjas vid större evenemang.  
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Förslag på detaljnivå 

 

 Äventyrsdelen används till rörelsehall (c:a 600 – 700 m2) 

 Stora bassängen blir en hall för skolidrott dagtid och handikappidrotter/gymnastik övrig 
tid. Viss kapacitet för publikläktare är önskvärt, < 300 pers. (c:a 800 m2) 

 Träningsbassängen görs om till plant golv med sportgolv eller parkett. Kan användas till 
bordtennis (8 bord + förråd), inomhusbågskytte, eller fäktning.  (c:a 430 m2)  

 Lilla bassängen och inre delarna av relaxen rymmer två ytor för kampsport/gym/dans 
(100 m2 + 275 m2) 

 Omklädningsytorna på bottenplanet minskas med 60 %. Överbliven yta rymmer två 
lokaler för kampsport/gym/dans.  (c:a 180 x 2 = 360 m2) 

 Nuvarande Zooma-massage och yttre delarna av relaxen blir kontor och konferensrum 
(c:a 190 m2) 

 På hyllan ovanför nuvarande restaurangen finns flera rum som lämpar sig för 
kanslier/föreningsutrymmen (c:a 95 m2 + balkongytan) 

 Solarierna blir förråd för intilliggande hall 

 Befintlig tvättstuga i källarplanet kan bli gemensam tvättstuga för föreningar 

 I Källarplanet kan det skapas gott om ytor för föreningsförråd 

 Alla ytor som idag upptas av bassängernas vattenberedningsutrustning, ventilation, el 
m.m. lämnas orörda i detta förslag då de är svåra att använda utan omfattande 
ombyggnadsåtgärder. 

 På övervåningen i nuvarande Actics lokaler förläggs restaurang och kök. Det innefattar 
även kontoren som Linneuniversitetet hyr idag. Denna del kan användas för slutna 
sällskap. 
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