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Sammanfattning
Detta arbete syftar till att undersöka hur allmänna intressen hanteras i planeringen samt inom
PBL vid byggnationer av idrottsarenor. Undersökningen görs utefter efter en fallstudie på
processen för byggnationen av Kalmar Arena och söker svar om idrottsarenor är ett allmänt
intresse inom ramarna för plan- och bygglagen samt hur kommunen syn på allmänna intressen
ser ut, hur de argumenterar för allmänna intressen i planen och hur kommunen värdesatte
olika allmänna intressen. För att studera detta har kommunala dokument undersökts, dels
plandokument över Kalmar Arena för att följa den kommunala planprocessen men även andra
kommunala dokument som har kompletterats med nyhetsrapporteringen för att fördjupa
fallstudien. Som teoretiskt ramverk för studien fungerar begreppsparet allmänt- och enskilt
intresse som sätts i relation till empirin. I det empiriska materialet gick att finna att Kalmar
Kommun definierar sina egna allmänna intressen i Översiktsplanen 1999 och de har olika
karaktärer på hur man definierar dessa. Dels pekar man ut konkreta platser i kommun men
även mer abstrakta intressen. Argumentationen över de allmänna intressen följer de uppsatta
intressena som ställdes upp i översiktsplanen och visar hur kommunen argumenterar i form
av alternativbeskrivningar. Via den argumentation som kommunen kan man upptäcka hur
kommunen värdesätter allmänna intressen. Det allmänna intressen för kommunikation ansåg
vara värderats högt från Kalmar kommun. Undersökningen kommer fram till att Kalmar Arena
inte är ett allmänt intresse, då kommunen via översiktsplanen har pekat ut vad de anser är
allmänt intresse. Idrottsarenor i stort kan emellertid behandlas som allmänt intresse, men då
utpekade av kommunen.
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1
Inledning
Den 11 april 2011 spelade Kalmar FF sin hemmapremiär för den allsvenska
säsongen mot Djurgården i en match som slutade 3–2 inför 11 852 åskådare.
Detta var även invigningen för den nybyggda Kalmar Arena.
Kalmar Arena var en av de arenorna som byggdes under 2000-talet i Sverige och som kantades av
problematik under planeringsskedet men även efter färdigställandet. Driftkostnaderna för arenan
uppgår idag till 19 miljoner per år som tynger ner klubben Kalmar FF, 2015 gick t.ex. klubben
back med 15 miljoner kronor. Under 2016 gick klubben visserligen med plus på 300 000 kronor,
men det tack vare en spelarförsäljning på 14 miljoner. Samtidigt förhandlade man fram att
Kalmar FF skulle få föreningsstöd för driften av arenan från Kalmar Kommun (2008) på 5,8
miljoner årligen i 25 år. Kommunen gick även in som borgenär på 120 miljoner av det
sammanlagda lånet på 280 miljoner som Kalmar FF tog för att bygga arenan när Svea Fastigheter
drogs sig ur processen och valde även att ställa sig som borgenär på ytterligare 26 miljoner när
Kalmar FF behövde mer kapital in i klubben. Detta är indicier för att de kalkyler som togs fram
när de byggde arenan inte alls stämde överens med verkligheten. Samtidigt har många andra
arenor samma problem med lönsamheten. Det kommunala stödet för arenor uppgick 2013 till 8
miljarder, enligt Idrottens affärer (2013) där man valt olika finansieringsmodeller och samarbeten
för att bygga arenorna. I de flesta fall har kommunerna byggt arenorna själva där idrottsklubbarna
i staden hyr in sig på arenorna, men det finns även exempel på där kommunerna tillsammans
med klubbarna bygger arenorna och enstaka fall där klubbarna bekostar och bygger arenorna
själva. Trots att investeringen över arenorna enligt Lerulf (2010) är olönsam där i de flesta fall blir
en stor kostnad så fortsätter kommuner att bygga arenor. Motivationen hos kommunerna är ofta
ur ett marknadsföringssyfte och för att främja idrottsrörelsen i staden. Arenorna gynnar ofta få
aktörer där idrottsklubbarna drar de största fördelarna med en ny arena.
Äldre Plan- och bygglagen 1 kap 1§ menar till att bestämmelserna syftar till att med beaktande av
den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Fortsättningsvis i 2 kap 2 §, menar ä PBL till att
planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och
andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt
samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall
främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas. Odelstad (2002: 10, 45–
46), menar att en grundläggande tanke i ä PBL är att all planläggning innefattar en avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen. Då kommunerna i många fall hanterar arenorna som ett allmänt
intresse, och något som gynnar kommunen, är det därför intressant att undersöka om hur
arenorna hanteras inom PBL det verktyget som hanterar planeringen i kommunen och om
arenorna är allmänt intresse inom PBL:s mening.
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Syfte & Problemformulering
Syftet med detta arbete är att undersöka hur allmänna intressen hanteras i planeringen samt inom
PBL i byggandet av idrottsarenor.
Den övergripande problemformuleringen:
”Är idrottsarenor ett allmänt intresse inom fysisk planering?”
Frågeställningar för att kunna besvara problemformuleringen:
”Kan man utläsa Kalmar Kommuns syn på allmänna och enskilda intressen generellt i planeringen?”
”Hur argumenterar Kalmar kommun i planeringen om allmänna och privata intressen?”
”Vilket allmänt intresse värdesätts högst i frågan om Kalmar arena?”
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2
Forskningdesign och Metod
Fallstudie
Martyn Denscombe (2009:59, 61) menar att fallstudien som forskningsdesign fokuserar på en
förekomst av ett särskilt fenomen och har som avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse
av detta särskilda fenomen och vilka händelser, förhållande, erfarenheter eller processer som
förekommer i fenomenet. Fallstudiens utgångspunkt låg i att den inriktade sig på en
undersökningsenhet, istället för ett brett spektrum av fall. Genom att just koncentrera sig på en
undersökningsenhet kan kunskap uppnås som inte hade kommit upp till ytan om ett stort antal
enheter hade studerats och på så sätt uppnå större insikter om det enstaka fallet. Denscombe
(2009:60) menar vidare att sociala relationer och processer har en tendens att vara
sammanlänkande med och ömsesidigt påverka varandra. För att förstå en sak är det nödvändigt
att förstå många andra saker och hur dessa är sammanlänkande med varandra. Fallstudien
erbjuder möjligheter för att reda ut komplexiteten i en given situation och visar hur saker är
sammanlänkande med varandra, de processer som leder fram till resultatet och varför vissa
resultat uppstår. Fallstudiens värde ligger i att den visar de processer som leder fram till resultatet
och därför har undersökningen vanligtvis en utgångspunkt i något som redan existerar. En annan
av fallstudiens starka sidor ligger i att den tillåter flera olika källor, en rad olika typer av data och
olika forskningsmetoder i undersökningen som väljs ut efter studiens syfte och frågeställningar.
Denscombe menar att en fallstudie inte bara tillåter, utan även inbjuder forskaren till detta.
Undersökningen vill, enligt frågeställningar, ta reda på hur det allmänna intresset hanteras vid
byggnationer av idrottsarenor inom den kommunala planeringen. Det anses nödvändigt att då
undersöka detaljplaneprocessen och hur kommunen ser på allmänna intressen och om någonting
har förändrats under processens gång. Det anses nödvändigt att bara ha ett fall, då en undersökning
med flera fall inte hade uppnått samma detaljnivå och inte ser hur det under tid förändras. En
fallstudies värde ligger i att visa processen, och det är processen som är intressant i denna
undersökningen då svar sökes om hur kommunen hanterar allmänna intressen och inte om hur
arenan blev när den färdigställdes. I undersökningen kommer även olika typer av källor hanteras,
som talar för en fallstudie, i form av översiktsplanen, detaljplanen, andra kommunala dokument
men även tidningsartiklar för att komplettera studien.
Fallstudien fungerar enligt Denscombe (2009: 62–64) bäst när forskaren vill undersöka en fråga
på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan hantera komplexiteten och subtiliteterna i
verkliga situationer. Den lämpar sig i synnerhet för studier av processer och relationer i en viss
bestämd inramning. Fallstudien kräver dock att forskaren gör ett val och där ett exempel från den
bredare grupp som undersöks väljs ut. Fallstudien är beroende av ett medvetet och noga övervägt
val av vilket fall som ska väljas ut bland ett stort antal möjliga fall. Denscombe menar vidare att
det i urvalet är viktigt att tänka på två saker, för det första att fallet väljs ut med utgångspunkt i
dess utmärkande kännetecken och för det andra att kriterium som används för att välja ut fall
vara explicit och befogat som en väsentlig del av metodologin. Denscombe (2009: 64–67) menar
även att forskaren måste göra ett antal andra övervägande, dels med på vilket sätt fallstudien
kommer användas men även den flexibiliteten som forskaren kan uppvisa vid valet av specifikt
fall. Ett fall kan dels väljas ut för att det är en typisk undersökningsenhet där fallet liknar de flesta
andra fallen och på så sätt kan resultatet generaliseras till hela gruppen. Ett fall kan även väljas ut
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för att det är avvikande mot normen, och på så sätt se kan kontrasterna mot normen synliggöras.
Ett tredje sätt är att välja ut ett fall som prövar en teoris validitet är att genom att undersöka om
den är giltig i ett fall där man inte förväntar sig det. Andra övervägande, som inte kan motivera
valet av fall, men som kan ha inverkan på valet av fall är dels en fråga om bekvämlighet och
resurser men även som en sån sak att fallet är intressant i sig själv.
I undersökningen hanteras en process inom ramarna för byggnationen av Kalmar Arena och
främst detaljplaneprocessen. Fallet är ett typiskt fall för arenabyggnationer i Sverige idag. Det
finns dock en liten skillnad mot andra fall, arenan var tänkt att bekostat helt privat från början.
Då förutsättningarna ändrades under processens gång, blir det dock ett mer typiskt fall vid
arenabyggnationer. Det är även relevant att titta på arenans storlek, då Kalmar Arena är en ganska
typisk arena storleksmässigt i en mellanstor svensk stad, ett avvikande fall i det avseendet hade
exempelvis varit Friends Arena i Stockholm. Andra anledningar till att undersöka Kalmar
Kommun är att processen och byggnationen ligger relativt nära i tiden och har ett nära avstånd
från Karlskrona.
Denscombe (2009:68,72) menar dock att en forskare som väljer fallstudie som forskningsdesign
kommer stöta på misstro, en misstro som har sin upprinnelse i tvivel om huruvida det är rimligt
att generalisera slutsatserna utifrån bara ett enda fall. Därför är det viktigt att som forskare att
kunna bemöta de frågetecken som uppstår. De finns även en risk för forskarna att definiera
fallets gränser på ett absolut och entydigt sätt, där problemet ligger i att bestämma vilken data
som ska vara med i fallet. En annan aspekt att ta i beaktning är att det kan vara svårt att få
tillträde till det miljöer, dokument samt människor som undersöks.

Metod
I Handbok i kvalitativ analys skriver Pär Widén (2014:178) att en textanalys handlar om att dels
välja ut men även att förhålla sig till olika typer av texter och dess innehåll, samt skapa kunskap
om texternas innebörd utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem. En kvalitativ textanalys är
emellertid framsprungen ur hermeneutiken, som handlar att läsa, förstå och skapa mening ur
texter, antingen med ett fokus på författarnas avsikter eller läsarens tolkning av samma text. Den
kvalitativa textanalysen arbetar således efter ett par grundläggande riktlinjer för hur en
texttolkning utförs. I sitt exempel i boken tolkar Widén (2014:178–179) texterna där de analytiska
dimensionerna ställs i förgrunden. De analytiska dimensionerna består av tre steg, där den första
dimensionen analyserar upphovsmannen, författaren eller redaktören till en text och söker svar
om vilken innebörd som författaren själv tillskriver en text. I den andra dimensionen studerar
textens litterära uttryck och grammatiska variationer, det är snarare språket och texten som står i
fokus än författarnas intentioner med texten. I den tredje dimensionen tolkas vilka innebörder
som texten får i relation till ett sammanhang utanför själva texten, analysen fokuseras på textens
betydelse i förhållande till det omgivande samhället. Innan en kvalitativ textanalys genomförs bör
forskaren klargöra vilken eller av dimensionerna som analysen bygger på. Analysen i detta arbetet
kommer utgöras av dels den första dimension, för att försöka söka svar om vilken innebörd
kommunen själva tillskriver sin egna text. Den tredje dimension kommer även användas i
analysen för att på så sätt sätta texterna i ett samhällsperspektiv.
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Kvalitativ forskning kan väcka en del tveksamheter enligt Denscombe (2009: 399) från en
utomstående som läser arbetet. I kvalitativ forskning är ”jaget” ständigt närvarande, och den
kvalitativa forskningen erkänner detta faktum att forskarens egna identitet, bakgrund och egna
övertygelser spelar en roll i frambringandet och i analysen av datan. Det innebär att resultaten är
mer provisoriska och försiktiga, då resultatet bygger på den grundläggande premissen att det är
en produkt av forskaren snarare än upptäckande av fakta. Det finns även en risk att när texterna
kodas och kategoriseras att orden förlorar sin kontext, och att innebörden går förlorad eller
förändras. De finns även risker med att förklaringen blir alltför förenklad om forskaren känner
sig tvingad att vara återhållsam med data som inte passar in. En annan fälla är att den kvalitativa
datan ofta är ostrukturerad och leder till att analysen av kvalitativa data är mer tidskrävande än
kvantitativa data.

Val av empiri
Empirin valdes ut för att följa byggnationen av Kalmar Arena, och bestod dels av kommunala
dokument men även tidningsartiklar från Barometern. De kommunala dokumenten bestod av två
delar, dels planeringsdokument men även andra dokument för att fördjupa fallstudien. De
kommunala planeringsdokumenten bestod i sin tur av Översiktsplanen från 1999 där det
studerades vilka allmänna intressen som Kalmar kommun menar är viktiga men även detaljplanen
som vann laga kraft samt de underlag som låg till grund för detaljplanen i samrådshandlingarna.
Underlagen bestod av ett planprogram, en genomförandebeskrivning och en
miljökonsekvensbeskrivning. Från planeringsdokumenten saknas en samrådsredogörelse som
skulle kunna fördjupa undersökningen än mer och skapa en bild av allmänhetens synpunkter om
arenan. De andra kommunala dokumenten bestod av dels kontakterna mellan Kalmar FF och
kommunen samt Kalmar kommuns beslut utanför den formella planprocessen. Dessa används
tillsammans med tidningsartiklarna för att skapa den kedja från att arenan initierades till den
byggdes och för att få en större insikt i vad som ingår i den formella planprocessen och vad som
lämnas utanför. Detta för att få större insikter i hur allmänt intresse används i planprocessen.
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3
Kunskapsöversikt
I detta avsnitt redogörs för över studier på idrottsarenor. I forskningen över
idrottsarenor har det inte kunnat hittats något perspektiv från fysisk planering
utan den forskningen som har gjorts är ur en ekonomisk eller ett
samhällsvetenskapligt perspektiv som ibland snuddar in i fysisk planering eller
oftare urbanitet, det finns därför ett kunskapsglapp.

Idrottsarenor
Philip Lerulf (2010) har i undersökning ”Arenafeber”, skriven för ”Ombudsmannen mot slöseri med
skattepengar”, skrivit om att arenabyggnationen i landets kommuner tycks vara svaret på flera av de
framtidsfrågorna som finns i småstäder men att istället för svar så får kommunerna stå får stora
kostnader när arenan är färdigbyggd. Detta menar Paulson beror dels på att kommunerna har
bristande underlag vid initiala beslut och detta bidrar till en förväntad låg kostnad i ett tidigt skede
i processen som i slutändan leder till högre kostnader än tänkt och att skattebetalare får ta ett
stort ansvar för driften av arenan. Det beror även på en svag projektledning där planerna för
arenan stressas upp trots sviktande kalkyler samt att driftkostnaden över arenan kan tvingas att
skära ner i andra kommunala verksamheter.
Kevin J. Delaney och Rick Eckstein (2003) har i sin undersökning lyft fram den ”lokala
tillväxtskoalition” för att förklara hur skattefinansierade arenor fortsätter att byggas trots att det
finns ett medborgerligt motstånd kring arenabyggnationer i USA. Den lokala tillväxtskoalitionen
är en löst sammansatt grupp från det lokala näringslivet, den offentliga sfären i
staden/kommunen samt andra aktörer som samarbetar för att stimulera ekonomisk tillväxt med
sociala reformer. I den lokala tillväxtkoalitionen är det oftast näringslivet som är den drivande
parten i samarbetet där ett starkare lokalt näringsliv skapar en starkare koalition.
Den offentliga sfären spelar dock en viktig roll i samarbetet då det är de som implementerar och
främjar de visioner och reformer som den lokala tillväxtkoalitionen skapar, den spelar speciellt en
viktig roll när det handlar om visioner som finansieras med skattemedel. Delaney och Eckstein
(2003) pekar även på att media, som drivs av näringslivet, till stora delar är med och bidrar i den
lokala tillväxtskoalitionen och att andra icke-vinstdrivande organisationer som facket och religiösa
grupper samarbetar och påverkar koalitionen. Idrottslagen är en del av koalitionen men är
intressant nog ofta bara en åskådare när det gäller att driva processen.
Delaney och Eckstein (2003) menar att det i den process där den lokala tillväxtkoalitionen säkrar
finansiering till byggandet av arenor väcker viktiga frågor om de demokratiska institutionerna och
en underminering av dessa i processen. Byggandet av arenor liknar mer en plutokrati eller
oligopol, än en demokrati. I de fall som Delaney och Eckstein har undersökt, så ser de olika sätt
där den lokala tillväxtkoalitionen hittar sätt att underminera demokratin antingen helt öppet eller
subtilt under ytan och att samarbetet har större betydelse än de demokratiska processerna samt
att det leder till ett missnöje bland stadens/kommunens medborgare.
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Delaney and Eckstein (2007) undersöker ytterligare två fall där de menar att den lokala
tillväxtkoalitionen kan användas som förklaring för relationen mellan urbana maktstrukturer och
offentligt finansierade idrottsarenor. I undersökningen kommer de även fram till att desto
starkare den privata delen av tillväxtkoalitionen är ju större chans finns att arenabyggnationen
drivs igenom. I de två fallen som undersöktes fanns det en process med en stark privat del i
tillväxtkoalitionen, Cincinnati och en process med en svag privat del i tillväxtkoalitionen,
Minneapolis. I fallet med Cincinnati kunde en arenabyggnation drivas igenom men däremot i
fallet med Minneapolis kunde en arenabyggnation inte drivas igenom.
Alexander Paulson (2014) har i sin avhandling tagit upp frågan i ett perspektiv av staden som
entreprenöriell och har studerat problemet med den privat-offentliga samverkan och hur
offentliga aktörer använder privata aktörer för att öka sin egen kapacitet att handla. Paulson
undersöker även huruvida den kommunala funktionsindelade byråkratins yttre relationer påverkar
de inre relationerna, mellan förvaltningar samt mellan politiker och tjänstemän. I sina slutsatser
kommer han fram till att ett system med mellanhänder och gåvotransaktioner knöt band mellan
personer, nästan som vänskapsband. Detta innebar motsättningar mellan politiker och
förvaltning och undantag från praxis och normer. Han ifrågasätter även om governance är det
lämpligaste sättet att operationalisera ett nätverk då denna kultur av gåvotransaktioner och
mellanhänder finns.
Många likheter i problematik med processen kan hittas när man studerar stora events eller
festivaler som Olympiska spelen eller världsmästerskap. Det är samma argument som används
med turism när man diskuterar arenor, detta visar Calvin Jones (2012) upp i sitt paper där han
visar upp att de demokratiska aspekterna försvinner när man planerar för dessa större events.
Istället för att det är den lokala ekonomin, lokala byggherrar m.m. som sköter och bygger upp de
större eventen kommer en professionell organisatör utifrån oh planerar allting. Samtidigt har
dessa större events misslyckats att demonstrera att de är i det breda allmänna intresset.
Processerna kantas även ofta av korruption, massflyttningar av befolkningen samt en social
omflyttning och onödiga infrastruktursatsningar. Thornley (2012) diskuterar hur London
påverkades efter OS och vad som skulle hände med de saker som byggdes till OS. OS i London
koncentrerades till att ligga i de östra delarna av London, som innan OS var slitna områden. Efter
OS har dessa områden fått ett lyft och den generella bilden av området hade lyfts. Däremot hade
många problem i finansiering hänt under tiden omvandlingen från OS-by till bostadsområde.
Bale (2000) skriver om de problem som kan uppstå kring en arena och hur arenan påverkar
bostadsområdet kring den. Kring arenan uppstår en hel del planeringskonflikter mellan
evenemangsbesökarna och de boende i området t.ex. kring ljud vid evenemang. Men att det
samtidigt är svårt att omlokalisera arenor då fansen har en speciell känsla för platsen där arenan
är lokaliserad och att nybyggda arenor riskerar att hamna på platser som är sanerade och isolerade
från den närmaste bostadsbebyggelsen för att undvika de konflikter som kan uppstå.
Sam & Scherer (2010) skriver att det har funnits en optimism att en medfinansiering av arenor
kan stimulera urban utveckling i städerna och att optimismen kommer från offentligheten och en
tro på den egna kapaciteten att sköta ekonomin via kommunala bolag som sköts som privata
bolag. Den offentliga aktören har enligt författarna två vågskålar att väga mot, tillväxt och politisk
risk, och detta reflekterar den största skavningen i governance mellan att agera (ekonomisk
tillväxt) och att lyssna (demokrati). De menar även att ”göra saker rätt” och att ”göra rätt saker”
inte är samma sak ur politisk synvinkel. Staden har fått en annorlunda roll, där den inte bara ska
tävla mot andra städer utan ta ansvar för att marknadsföra sport ur både en ekonomisk synpunkt
men även ur en kulturell synpunkt.
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Thornley (2002) skriver att mycket forskning kring processen av byggandet av idrottsarenor har
gjorts i Nordamerika och att kulturen kring sport är annorlunda mot Europa. I Nordamerika
måste sportlagen tävla mot andra städer för att behålla lagen i sin stad. Kulturen kring tävlan
mellan städerna har dock spridit sig till Europa och den offentliga sfären har även tagit en
proaktiv roll i europeiska städer, ofta handlar den europeiska kontexten om gamla industristäder
som ska förändra bilden av sig själv. Utvecklingen ses ur ett perspektiv där staden ska förändra
dels imagen av staden, men även att skapa ekonomisk tillväxt. Lagen som får arenan ser även de
möjligheter till ekonomisk tillväxt med fler sittplatser, lokaler att hyra ut o.s.v. Det finns enligt
Thornley tre möjliga lokaliseringar vid nybyggnation: i stadens centrum, i stadens ytterkant eller i
ett nedgånget bostadsområde. Däremot menar Thornley även att den största kritiken mot en
nybyggnation är att arenan blir isolerad och att området i närheten inte kan tillvara på de effekter
som evenemangen ger och att det är här den offentliga planeringen kan göra skillnad, integrera
arenan med de omgivande områdena.
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4
Allmänna Intressen
Detta avsnitt redogör för vad forskningen säger om allmänt intresse enligt äldre
Plan- och bygglagen (PBL) samt lagstiftningen för äldre PBL i ett perspektiv av
allmänt intresse. Denna del kommer även fungera som ett teoretiskt ramverk
där allmänna och enskilda intressen som begrepp sätts i relation till empirin.
Detaljplaneprocessen för detaljplanen ”Arena inom norra kvarteret Bilen” vann
laga kraft 2007 och ”Översiktsplan Kalmar Kommun” vann laga kraft 1999.
Lagstiftningen har sen dess ändrats och för undersökningen är det den äldre
lagstiftningen som ses som relevant samt används i arbetet. För tydlighetens
skull kallas den dåvarande lagstiftningen för ”äldre PBL” i arbetet.

Begreppen allmänt- och enskilt intresse
För att få förstå allmänt intresse måste enskilt intresse förstås då de två begreppen utgör två
motpoler med en relation till varandra. Allmänt intresse definieras enligt nationalencyklopedin
(2017) till att vara de intressen samt behov som berör alla medborgare i ett samhälle, där det
allmänna intresset företräds av den representativa demokratin via de folkvalda församlingarna
riksdagen, regeringen och kommunerna. Lena Pettersson-Forsberg (2012: 59–60) menar att i en
liberal idétradition så ska staten inte alls skydda det allmänna intresset utan den ska tillgodose de
individuella fri- och rättigheterna som består av äganderätten samt rätten till egendom. Detta
kallar, Petterson-Forsberg, naturrätten och naturrätten används i sin tur som argument emot
lagstiftning som hävdar till att skydda och stärka det allmänna intresset. Naturrätten skyddar
istället den enskildes intresse i samhället. Det allmänna intresset är de intressen som berör alla
medborgare medan det enskilda intresset är den fria individens rättigheter emot staten.
Det allmänna intresset inom fysisk planering menar Lena Petterson-Forsberg (2012:58, 63) är en
omstridd fråga där forskningen visar att det inte är klarlagt vad som menas med allmänt- samt
enskilt intresse. Det allmänna intresset hävdas dock vara grunden för stadsplanering men
utmanas idag av människor som hävdar att det inte finns. Planeringens grunder hävdas det, ligger
i någon form av allmänt intresse där allmänt intresse som koncept inte kan överges utan bara byta
form. Det finns också kritik mot den liberala idétraditionen om att det finns en felaktig
föreställning om att den ideala marknadssituationen kan råda på lika villkor där att alla kan ta
rationella köpbeslut och att människors naturliga agerande för att alltid uppnå en maximal
egennytta är skadligt för det allmänna, därför behövs en statlig reglering för alla att ska få samma
chans på marknaden för att tillvara på allmänhetens intresse.
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Allmänt intresse inom fysisk planering
Odelstad (2002:10, 45–46) menar, att en grundläggande tanke i ä PBL är att all planläggning
innefattar en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, där de i lagtexten definieras vad som är
allmänna intressena och hur de ska beaktas. Emellertid säger inte lagen så mycket om hur
avvägningen ska göras, utan detta överlåts i det närmaste helt på den som ska tillämpa lagen. Han
menar även att det inte är helt klart med vad som avses med begreppen allmän, enskild och
avvägning. Odelstad (2002:105–106) lister även upp de allmänna intressena som ska beaktas
enligt äldre PBL samt Miljöbalken och beskriver dem som de initiala allmänna intressena, det vill
säga de allmänna intressena som fungerar som utgångsaspekter vid bedömning av allmänt
intresse. Han förutsätter även att de initiala allmänna intressena inte är de enda initiala allmänna
intressena och att i en rangordning av dessa är mer av en sammanvägning av olika intressen. De
initiala intressena, enligt Odelstad är:
Från social synpunkt god;
bostadsmiljö
arbetsmiljö
trafikmiljö
fritidsmiljö
Lämplighet vad gäller;
hälsa
jord-, berg och grundvattenförhållanden
samhällsservice
Skydd mot;
brand, trafikolyckor och andra olyckshändelser
bullerstörning
Skydd av;
Jordbruksmark
Skogsmark
Hushållning med;
Energi
Vatten
Hänsyn till;
Förändrings- och kompletteringsbehov
Handikappades behov
Civilförsvarets behov
Friluftslivet
Naturvärde och kulturvärde
Henecke (2006:64–65) menar att det finns en möjlighet att en otydlig formulering av de allmänna
intressena är medveten, dels för att samhälleliga mål hävdas vara svåra att specificera men även
för att undvika definitiva ställningstagande som snabbt kan bli föråldrade. Istället anges principer
i lagstiftningen utifrån allmänna termer för att hålla det öppet till en bedömningsfråga i varje
enskilt fall stämmer överens med den strävan efter decentralisering till en kommunal beslutsnivå.
Genom lagens vaga utformning ges kommunen en viss handlingsfrihet att fastställa dess innehåll
och att det därmed naturligt uppstår meningsskiljaktigheter om vad de allmänna intressena
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innebär. Henecke menar dock att det finns svårigheter i att de allmänna målen kan vara svåra att
förena och i vissa fall kan stå i konflikt med varandra, det finns ingen klar gräns om vad som
anses vara allmänna och enskilda intressen
Odelstad (2002:48) frågar sig även han om en förening av de allmänna intressena fungerar och
om det är rimligt att avväga enbart mellan de allmänna intressena, då lagen säger olika saker på
olika ställen. I 2 kap 3 § menar Odelstad till att äldre PBL menar till att ett visst minimikrav ska
uppfyllas medan i 4 § menar äldre PBL till att ju mindre risker det finns till t.ex. brand desto
bättre är det. I 1 § finns det ett inslag som är tvärtemot minimikrav, det är det mest lämpade som
sökes. Lena Petterson Forsberg (2012:176–177) menar i sin tur att det allmänna intresset är ett
mångtydigt begrepp som ofta används utan att definieras. Hon menar även i sin avhandling att
det finns många varierade synsätt om vad det allmänna intresset står för, om det ens finns något
allmänt intresse, om det finns ett allmänt intresse eller om det finns flera allmänna intressen.
Petterson-Forsberg hänvisar till PBL där hon drar slutsatsen att det finns flera allmänna intressen
som konkurrerar med varandra.

Äldre plan- och bygglagen
I detta avsnitt redogörs för hur den dåvarande gällande lagstiftningen äldre PBL reglerar
allmänt- samt enskilt intresse men även Gösta Blüchers resonemang om planering samt planoch bygglagen. Allmänna och enskilda intressen regleras i första och andra kapitlet i äldre
PBL.
Gösta Blücher (2006:147–148) menar att det kommunala planmonopolet försvagades mot den
svenska staten vid Plan- och bygglagens införande och succesivt permanterats samt förstärks
under 1990-talet. Orsaken till att staten har fått större kontroll över planerna, beror på den
miljölagstiftning som berodde på att förhindra miljöproblem. Blücher (2006: 148–153) menar
även att det tidigare hade varit kommunerna som hade haft planeringsinitiativet, men att med
1992 års avskaffande av subventioner till bostadsbyggnation förlorade kommunerna initiativet till
den privata marknaden. Kommunerna, som dock har fortsatt planmonopol, utnyttjade därför
situationen som stora markägare för att pressa upp priserna och sälja mark för att förstärka
kommunkassan. Kommunernas försäljning av mark går emot det som under 1900 talet har varit
viktigaste för att styra bebyggelseutvecklingen, en aktiv markpolitik.
Blücher menar även att en övergång mot restriktiva instrument och domstolarnas stärka ställning
sammanföll med det minskade förtroende för politiska bedömningar och att kommunerna därför
kunde få svårigheter att genomföra sina framtidsvisioner. Ett ytterligare tecken på en försvagade
kommunal ställning är allmänhetens förstärka insyn i planarbetet. Blücher sammanfattar det med
en framtidsbild där den kommunala planeringen byts ut mot tre andra företeelser, förhandling
mellan jämställda parter som representerar olika former av makt, juridisk prövning i domstol av
kontroversiella planbeslut och ökat medborgarinflytande.
Enligt ä PBL 1 kap 5 § (SFS 1987:10) ska, vid prövning av frågor enligt denna lag skall både
allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet och i ä PBL 1 kap 6 §
står det för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig
för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked. I 1 kap 1 § menar även ä PBL att bestämmelserna syftar till att med beaktande
av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
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Enligt PBL 2 kap 1 § (SFS 1987:10), menar ä PBL till att mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge, samt föreliggande behov. Där företräde skall ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Fortsättningsvis, i 2 kap 2 §, menar ä PBL till att
planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och
andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt
samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall
främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas.
I 2 kap 3 § (SFS 1987:10) menar ä PBL till att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
I 2 kap 4§ (SFS 1987:10) menar ä PBL till att inom områden med sammanhållen bebyggelse skall
bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av
1.skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska förhållanden,
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,
5. parker och andra grönområden,
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området,
7. förändringar och kompletteringar.
Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det finnas lämpliga
platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig
samhällsservice och kommersiell service. Lag (1995:1197).
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5
Fallstudie
Fallstudien består av tre delar, dels en del om den översiktliga planeringen och
allmänna intressen i Kalmar Kommun, dels ett narrativ som visar processerna
bakom byggnationen som beskriver vilka aktörer som har varit med i processen
samt de förhandlingar som har pågått fram tills byggnationen. I den tredje delen
undersöks detaljplanen samt de underlag som ligger som grund till detaljplanen.

Översiktsplan 1999
I denna del redogörs för vad Kalmar Kommun skriver om allmänna intressen i
Översiktsplanen 1999.
Under rubriken ”Allmänna intressen” redovisade Kalmar Kommuns (1999:29) anspråk på
användningen av mark- och vattenområden i kommunen, de bestod av intressen som kommunen
hade uppmärksammat genom olika inventeringar eller projekt. Kommunen menade att det i
miljöbalken fanns redovisat vilka intressen som kommunen bör beakta i samband med
planläggning, lov samt tillstånd. Kommunen menade att det var kommunen själva i en
översiktsplan som fastställde vad som betraktades som allmänna intressen och där allmänna
intressen av nationell betydelse (riksintressen) skulle skyddas. Kommunen menade vidare att
förändringar i markanvändningen, ny bebyggelse eller andra anläggningar skulle beakta de
intressen och det förhållningssätt som redovisades under avsnittet allmänna intressen,
Enligt Kalmar Kommun (1999:29–32) fanns det ett antal allmänna intressen som planläggningen
skulle beakta, ett av dessa handlade om kommunens naturresurser, där de pekade ut kommunens
grusåsar som viktiga för kommunens vattenförsörjning, dels för friluftslivet men även som
grustäkter. Den tekniska försörjningen i kommunen var ett annat allmänt intresse, där de särskilt
pekade ut energi och vattenförsörjningen i kommunen med bl.a. en utbyggnad av vindkraften,
fjärrvärmeledningar samt Nybroåsen och Hagbyån som känsliga vattenområden. Flera områden
inom kommunen hade även mycket höga värden från natur-, kultur-, och friluftslivssynpunkt, där
kommunen menade att dessa intressen ofta samverkade och på så sätt förstärkte
bevarandeintresset. Några områden som pekades ut var t.ex. bebyggelseområdena Kvarnholmen
och Malmen, delar av Ljungbyån, samt kustzonen.
Miljöfaktorer som Kalmar Kommun (1999:32–34) beaktade som allmänna intressen, var hotade
arter. Kommunen ansåg även riskfaktorer som allmänna intressen, där bl.a. farligt gods, flygbuller,
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samt nedlagda upplag pekades ut i översiktsplanen. Ett annat allmänt intresse som kommunen
tog upp var kommunikationer. Där de menade bl.a. att järnvägshållplatser var en viktig fråga för
järnvägstrafikens utveckling, att i riksintresset för Kalmar flygplats skulle läggas till en bullerzon
samt att de två riksvägarna E22 och riksväg 25 hade väsentlig betydelse för kommunikationerna i
kommunen.
Det sista allmänna intresset Kalmar Kommun (1999:35–36) berörde var frågan om Stad och Land.
Där kommunen delade upp markanvändningen i kategorier, stadsbygd, skogsbygd, mellanbygd,
fullåkersbygd samt kustvatten. För kommunen var det viktigt att öka utbytet av resurser mellan
landsbygd och tätorter för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. De menade att det inom
kommunen fanns tillräckligt med åkermark och skog för att försörja befolkningen med livsmedel
och träprodukter, men där kustvattnet inte räckte till för att försörja befolkningen med
fiskprodukter samt att en tilltalande stadsbild, ett öppet kulturlandskap, strövvänliga
skogsområden och havet var viktiga beståndsdelar för att upprätthålla en god livsmiljö. I
stadsbygden var det viktigt för kommunen att bibehålla och om möjligt förstärka den gröna
strukturen, i skogsbygden var produktionskapaciteten viktig, mellanbygdens blandning av skog
och öppna mark ansågs ha höga värden i natur-, kultur och friluftslivsperspektiv. Fullåkersbygden
tillhörde de mest produktiva åkermarkerna i land och hade ett stort bevarandevärde. Kustvattnet
användes enligt kommunen mest till friluftsliv och rekreation samt som recipient för
avloppsvatten och dagvatten, därför var det viktigt att minska utsläppen för att bevara friluftslivet
och rekreationen.

Inledande steg
I denna del redogörs delarna av processen som ligger utan planprocessen, och hur de olika
aktörerna kommer fram till att bygga en arena i kvarteret Bilen. Denna delen fortsätter
sedan efter delen med detaljplanen där turerna fortsätter.
Den 17 mars 2004 rapporterade Barometern (2004) att Kalmar FF höll ett årsmöte där den stora
frågan under mötet bestod i ombyggnationen av den dåvarande hemmaarenan Fredriksskans.
Flera röster hade tidigare höjts för en ombyggnation av arenan både i klubben men även hos
kommunen och näringsliv. Sven-Erik Karlsson, valberedningens ordförande under mötet,
menade att en modern arena var nödvändig och att det brådskade, då han menade att det var den
absolut viktigaste pusselbiten för att Kalmar FF skulle etablera sig i allsvenskan och han ville att
årsmötet kraftfullt skulle markera och ställa sig bakom att styrelsen skulle arbeta hårt för att lösa
arenafrågan. Kalmar FF:s dåvarande ordförande Ronny Nilsson hade lämnat en skrivelse till
årsmötet där han menade att, ”Jag vill kunna erbjuda minst 15 000 åskådare fotbollsfester på
Fredriksskans- och att alla ska kunna se bra och sitta skönt och säkert.” I maj 2005 offentliggjorde
Kalmar kommun, enligt Barometern (2005a) en förstudie över planerade satsningarna på
idrottsanläggningar i kommunen. Dåvarande kommunstyrelsen ordförande Kjell Henriksson,
uttryckte sig att satsningen var nödvändig då en satsning på idrottsanläggningar i kommunen
hade släpat efter.
Förstudien, som togs fram av Kalmar Kommun(2005a:14–15), tillsatte en arbetsgrupp där syftet
var att få ett samlat grepp om behovet av nya idrottsanläggningar i kommunen. Fredriksskansområdet beskrevs i förstudien som ett av Kalmars sportcentrum, huvudarena för både fotboll
och friidrott men även idrottsplatsen för skolorna i staden. Ett uppdrag var att utreda
förutsättningarna för att utveckla Fredriksskans till en utbyggd matcharena för elitfotboll,
eventuellt en kombinerad evenemangsarena för konserter, utställningar m.m. Det fanns, enligt
förstudien, en stor efterfråga på fler sittplatser till Kalmar FF:s matcher och för att detta skulle
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kunna ske så behövde friidrottsverksamheten flyttas från Fredriksskans och löparbanorna tas
bort, för att komplettera med ytterligare läktare, åskådarplatser och en konstgräsplan. Barometern
(2005a) rapporterade att Kalmar FF:s dåvarande ordförande Johnny Petersson menade att detta
var ett viktigt steg för klubben och att det skulle ge Kalmar FF större ekonomiska muskler, då
Kalmar FF bedriver starkt kommersiell elitverksamhet.
I december 2005 hade en förfrågning kommit in till Kalmar kommun (2005b) från Kalmar FF, en
förfrågning om kommunen var intresserade om att delta i Kalmar FF:s nystartade arenabolag och
att föra en diskussion om hur det eventuella deltagandet skulle se ut. Tidigare under hösten
rapporterade Barometern(2005b) om att kommunen och Kalmar FF hade börjat svänga i frågan
om en ombyggnation av Fredriksskans. Vid den här tiden skissade arkitekter på två alternativ, en
ombyggnation av Fredriksskans och en helt ny arena. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande
Kjell Henriksson uttalade sig i artikeln om att en nybyggd arena nog var det bästa alternativet om
kommersiella intressen kom in i byggnationen. Han menade även att en bra placering på den nya
arenan skulle kunna vara vid IKEA med sina nybyggda infartsleder och parkeringsmöjligheter.
I början av december, menade Barometern (2005c) att arkitekterna hade skissat färdigt på
alternativen. Kalmar FF:s dåvarande ordförande Tommy Strandman hade efter att ha sett
alternativen sina ståndpunkter klara, en nybyggd arena var det bästa alternativet. Motiveringen till
detta menade Strandman var problemet att Fredriksskans riskerade att bli en byggarbetsplats och
att Kalmar FF skulle tappa stora ekonomiska belopp under ombyggnationen. Han ansåg även att
ritningarna på den nybyggda arenan, framtagen av arkitekten Staffan Strindberg, fick
ombyggnationen av Fredriksskans att blekna. Den 22 december kom då förfrågningen till Kalmar
kommun (2005b) in om samarbete i arenabolaget. Kalmar FF menade att syftet med bolaget var
att till säsongen 2008 färdigställa en fotbollsarena i centrala Kalmar. Det var deras intentioner att
erbjuda Kalmar kommun delägarskap men även på sikt låta fler aktörer få del av bolaget om det
gynnar färdigställandet och finansieringen av arenan. De menade även att de med stort intresse
följde den nationella samt lokala diskussion angående nya fotbollsarenor samt att när nu
kommunen deklarerade att en ombyggnation av Fredriksskans inte var aktuell så sökte de nu en
plats för den nybyggda arenan.
Tidigare under hösten hade Barometern (2005b) som bekant, rapporterat att dåvarande
kommunstyrelsens ordförande uttalat sig om att en bra placering för den nya arenan möjligtvis
kunde vara vid IKEA, men där Barometern (2006) menade att det tidigare hade diskuterats
mellan kommunen och Kalmar FF att det inte fanns ett område kring IKEA som var tillräckligt
stort för en arena. Detta förändrades i januari 2006 då Sveafastigheter, via dotterbolaget
Nordfjord AB, som tidigare hade gjort en affär med kommunen om markbyte sinsemellan kom
in i projektet. Sveafastigheter besatt tillräckligt mycket mark för att arenan skulle få plats på sin
tomt norr om gamla Volvofabriken, och var intresserade av att ingå i arenaprojektet. Simon De
Chateau, VD på Sveafastigheter, menade att projektet var intressant och att det inte var så vanligt
med en kombination av arena och handel. Sveafastigheters roll i projektet var menat att finansiera
och förvalta den nya arenan, men hur organisationen mellan med Kalmar FF, kommunen och
utförarbolag skulle se ut var i detta läget inte klart. Den 3 februari 2007 rapporterade Barometern
(2007a) att efter 14 månaders förhandlande så var allt klappat och klart för en ny arena i Kalmar.
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Detaljplan
för ny arena inom norra delen av kvarteret Bilen
I denna del redogörs alla delar i detaljplanen för en ny arena inom norra delen av kvarteret
Bilen. De delar som användes bestod dels i planbeskrivningen och plankartan som vann laga
kraft samt genomförandebeskrivning, planprogram och miljökonsekvensbeskrivning som var
s underlag till detaljplanen inför samrådet.

Planbeskrivning
Detaljplanen för Kalmar arena, gjord av Kalmar Kommun (2006b) innefattade kvarteret Bilen
och en del av kvarteret Gasten, som var lokaliserat i nordvästra Kalmar i direkt anslutning till
E22 i öster och järnvägen i väster. I söder sträckte sig planområdet fram till f.d. Volvofabriken. I
norr ingick Trångsundsvägen och en mindre del av kvarteret Gasten. Syftet med detaljplanen var att
möjliggöra byggnation för en ny arena för idrott och evenemang inom norra delen av kvarteret
Bilen. Den skulle även möjliggöra lokaler för handel och hotell samt en ny gång- och cykelbro
över E22. Marken inom planområdet, Bilen 6, ägdes av Nordfjord Fastigheter AB och marken i
den norra delen ägdes av Kalmar kommun.
Tidigare ställningstagande, menade Kalmar Kommun (2006b:1–4) bestod i de bestämmelserna
från Översiktsplan 1999, och den pekade dels ut att planområdet låg inom riksintresset för
Kalmar flygplats med restriktioner över bebyggelsehöjden men även i direkt anslutning till väg
E22 som var av riksintresse för kommunikation. I en separat handling till detaljplanen arbetades
ett planprogram fram med två olika lokaliseringsalternativ samt en bakgrund till arenans placering
och utformning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid ett sammanträdesmöte 200605-18 beslutade samhällsbyggnadsnämnden via en behovsbedömning att planen kunde antas
medföra en betydande miljöpåverkan och att MKB:n skulle avgränsas till att innefatta hälsa-och
säkerhetsfrågor, natur- och kulturmiljöfrågor, stads- och landskapsbild samt dagvattenhantering.
Större delen av planområdet låg inom planlagt område med gällande detaljplaner från 1972, 1976
och 1990 där den gällande markanvändningen huvudsakligen bestod i industriändamål och
gatumark.
I planbeskrivningen listade Kalmar Kommun (2006b:5) även platsens förutsättningar, vilka
förändringar som skulle ske och vilka konsekvenser som skulle kunna ske utifrån planen.
Detaljplanen menade att den del som låg söder om Trångsundsvägen utgjordes i huvudsak av
hårdgjord mark för parkeringar samt gator och norr om Trångsundsvägen hade området en mer
naturlik karaktär och i väster fanns det ett öppet jordbrukslandskap.
I hörnet mellan väg E22 och tyska vägen, menade Kalmar Kommun (2006b:5, att det fanns ett
större utjämningsmagasin, ”Volvodammen”, som tog hand om dagvattnet från Berga
industriområde. Vattnet leddes via ledningar in på tomten från väster och därefter norrut under
Trångsundsvägen och fortsatte via diken norrut genom kvarteret Gasten. Norra delen av gamla
Volvofastigheten avbördades västerut via ledningar under Trångsundsvägen och därefter söderut
utmed järnvägen för att sedan ansluta till befintligt dagvattensystem. Vattnet från arenatomten
och från Volvodammen skulle i framtiden avbördas norrut under Trångsundsvägen (Kalmar
Kommun 2006b:5).
I undersökningsområdet för geotekniska förhållande delade Kalmar Kommun (2006b:5–6) av
området till en ungefärlig gränslinje för mark där djupet till fast jordlager bedöms som mer,
respektive mindre, än 3 m. Gränslinjen befann sig strax söder om Trångsundsvägen. Inom det
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södra delområdet bestod jorden under ytskiktet av 3–6 m lera på fast friktionsjord. För att erhålla
sättningsfria byggnader erfordrades någon form av grundförstärkning, lämpligen pålning.
Bortschaktningen av lösa jordlager hade också diskuterats. För VA-ledningar som lades i lösa
jordlager erfordrades grundförstärkning, exempelvis förstärkta ledningsbäddar. Den planerade
gång- och cykeltunneln under Trångsundsvägen utfördes inom ett område med fast friktionsjord,
vilket innebar att bron över tunneln kunde utföras utan särskilda förstärkningsåtgärder.
Byggnader som låg inom planområdet och bron över gång- och cykelvägstunneln
dimensionerades med hänsyn till att jorden var mycket tjälfarlig. Norr om Trångsundsvägen var
sättningsrisken mindre men det kunde inte uteslutas att vissa problem kunde uppkomma även
här. I samband med planarbetet framkom det att arenan måste anpassas till såväl geotekniska
förhållande inom kvarteret som de geotekniska förhållandena för kringliggande vägsystem.
Enligt Kalmar Kommun (2006b:6) fanns inga uppgifter om fornlämningar inom planområdet,
skulle det upptäckas fornlämningar så skulle allt arbete avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Den redovisade illustrationen var vid detta skede preliminär, där en diskussion om utformning
och placering av byggnaderna pågick och kunde påverka lägen för u-områden, gång- och
cykelvägar m.m. Planområdet anpassades till utrymmesbehovet för en ombyggnad av
Trångsundsvägen i markplan eftersom den så kallade Västerleden inte bedömdes bli byggd under
de närmaste 10–20 åren. Om den byggs förutsattes den kunna byggas med en brokonstruktion
inom den på plankartan markerade gatumarken. Detaljplanen möjliggjorde byggnation av en
arena för idrott och andra evenemang med 11 000 sittplatser. I anslutning till arenan medgavs
lokaler för handel och hotell, där begräsningen i yta var 8000 kvm respektive 4000 kvm. Arenan
skulle utgöra en viktig del av Kalmars norra entré, och skulle därför ges en spännande och
omsorgsfull gestaltning. Plankartan innehöll bestämmelser om att arenan och kringliggande
byggnader skulle hålla en hög arkitektonisk kvalitet i samråd med stadsarkitekten och att
kommunens krav på utformning preciseras i samband med bygglovsansökan. Högsta
byggnadshöjd var 25 m, exklusive belysningsmaster och yttre bärande konstruktion, enstaka
byggnader fick dock uppföras till en högsta höjd av 35 m. Riksintresset för flyget skulle även
beaktas vid höjdsättning av master m.m.
Riskreducerande åtgärder i form av avkörningsskydd och tät väggkonstruktion i byggnad
erfordrades mot väg E22 som var en väg där det gick farligt gods. I det nu aktuella arenaförslaget
var huvudentréerna vända från väg E22 vilket minskade riskbilden. En räddningsväg skulle även
utformas utmed väg E22 från påfarten vid Berga trafikplats och söderut, denna reglerades med
en planbestämmelse på plankartan. Från Berga trafikplats och västerut föreslogs en ombyggnad
av Trångsundsvägen, där vägen rätades upp med en ny cirkulationsplats med matning norr
respektive söderut. Arenan och övriga funktioner inom kvarteret Bilen trafikmatades från väster
genom en ny cirkulationsplats vid Trångsundsvägen, som ingick i det kommunala vägnätet. De
andra gatorna låg inom kvartersmark. Då parkeringsområdena var tillgängliga från trafikplats
Berga, trafikplats Ölandsleden samt Trångsundsvägen bedömdes risken för köbildning i
omgivande vägsystem som liten. I det parallellt pågående planarbete för handelsområdet
föreslogs en förbindelseväg mellan området kring gamla Volvofabriken och handelsområdets
parkering. En stor del av arenans besökare förväntades vara cyklister varför det ansågs viktigt
med en gen och bekväm koppling mellan planområdet och centrala Kalmar. En ny gång- och
cykelbro föreslog därför söder om gamla Volvofabriken och redovisades parallellt i detaljplanen
för handelsområdet inom kvarteret Bilen.
I Kalmar kommuns (2006b:10–12) arbetet med utformningen från av arenaområdet skulle
generösa ytor för cykelparkering reserveras. Gång- och cykelvägar skulle även utformas på ett
trafiksäkert sätt och vara sammankopplade med befintligt och planerade gång- och cykelvägar i
samtliga riktningar. Busshållplatser planerades för vid Trångsundsvägen, men det planerades även

22

ett upphöjt övergångsställe i anslutning till cirkulationsplatsen. Som underlag till
parkeringsbehovet ligger Trafikutredning Kalmar Arena, där den menar att ett det fanns ett
grundbehov för 2500–2800 parkeringsplatser med behov av ytterligare 500–700 vid speciella
tillfällen. Parkeringsbehovet fastslogs av den tillsatta arbetsgruppen till 2700 parkeringsplatser.
Behovet av parkeringar för resten av verksamheterna bedömdes vara för handeln 35 st/1000kvm,
hotell 15 st/1000kvm, kontor 25 st/1000 kvm samt industri 10 st/1000 kvm. Som underlag för
detta låg Kalmar kommuns parkeringsnorm. En gemensamhetsanläggning/servitut för parkering
bildades och parkeringsbehovet för arenan samt hotell och kommersiella lokaler inom
arenaområdet fastslogs till 3000 stycken parkeringsplatser. För att området skulle upplevas mer
attraktivt och parkeringen mer funktionell kunde den inte enbart tillgodoses genom
samutnyttjande av markförlagd parkering, därför föreslogs det att i framtiden skulle en kompakt
parkeringslösning med parkeringsdäck behövas genomföras.
Det fanns under tiden, menade Kalmar kommun (2006b:12–13) för när detaljplanen togs fram
dag-, spill- och vattenledningar längs norra fasaden av gamla Volvofabriken och längs väg E22
samt tvärs över planområdet där arenan var planerad att byggas. En ny dragning föreslogs därför
söder och väster om området, som området planerades att anslutas till. Uppvärmningen skulle
ske genom fjärrvärme. Enligt Kalmar Energi behövdes två nya transformatorstationer uppföras i
anslutning till arenan, där plankartan angav att nätstationen för verksamhetens behov fick
uppföra inom planområdet. Den då befintliga nätstationen inom kvarteret Gasten kunde komma
att tas bort. En då befintlig kabel låg i öst-västlig riktning över planområdet där arenan var
planerad att byggas, där erfordrades en ny dragning av ledningarna. Den nya anläggningen kunde
medföra om- och nybyggnad av ledningar för telenätet. De var huvudsakligen belägna i
planområdets södra den, men det fanns även en ledning som korsade området där arenan var
planerad att byggas och en ny dragning erfordrades av ledningarna.

figur 1. Plankarta – Detaljplan för ny arena inom norra del för kvarteret Bilen,
Sweco
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Genomförandebeskrivning
Detaljplanen behandlades efter normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen och väntades
antas under fjärde kvartalet 2006, enligt Kalmar Kommun (2006c). Genomförandetiden
planerades till 10 år efter planen vunnit laga kraft där kommunen var huvudman för den
allmänna platsmarken. Enligt detaljplanen var ansvarsfördelningen av detaljplanen reglerad i avtal
mellan Kalmar Kommun och fastighetsägaren inom planområdet, där fastighetsägaren ansvarade
för genomförandefrågor inom kvartersmarken. Kommunen menade att för arenan och den
omgivande marken bör det bildas en ny fastighet genom en fastighetsreglering och att denna
fastighet skulle bestå av en del av Bilen 6 samt en del av den kommunägda fastigheten Djurängen
2:4 och en mindre del av Gasten 1.
För att täcka arenans parkeringsbehov var tanken att en viss del av parkeringsytorna skulle
sammanutnyttjas med kringliggande verksamheter. Detta, menade genomförandebeskrivning,
reglerades med ett avtal i form av en gemensamhetsanläggning för parkeringen, vilket utreddes
under samrådstiden samt i det förestående detaljplanearbetet för handelsområdet. Servitut för
allmän gång- och cykelväg bildades på kvartersmark och inom planområdet, menade
genomförandebeskrivning, kommer det finnas allmänna ledningar på kvartersmark för vilken
ledningsrätt ska bildas. Med den nya cirkulationsplatsen vid Trångsundsvägen blev det svårt att
bibehålla den norra delen av industrispåret på Bilen 6, slopningsförrättning för denna del av
industrispåret var därför tvungen att ske. Den befintliga fastighetsgränsen för järnvägen behövdes
justeras med hänsyn till den planerade cirkulationsplats i söder. En ombyggnad av
Trångsundsvägen föreslogs med rakare vägdragning och två nya cirkulationsplatser, en ny gångoch cykelbro föreslogs över väg E22 samt en ny tunnel för gång- och cykeltrafik till arenan
föreslogs norrifrån under Trångsundsvägen.
Delarna av de kommunägda fastigheterna Djurängen 2:4 och Gasten 1 ingick i den nya
fastigheten som bildades för arenan och den omgivande marken, här undrade även kommunen
hur avtal och finansieringen skulle se ut i framtiden. Fastighetsägaren skulle betala anslutningen
till det allmänna VA-nätet och fjärrvärmenät enligt den då gällande taxan och plankostnadsavgift
för bygglov skulle utgå från den nya arenafastigheten vid bygglovsansökan (Kalmar Kommun
2006c).

Planprogram
När Kalmar kommun (2006d) tog framdetaljplanen fanns det flera möjligheter till lokalisering av
arenan med de tillhörande anläggningarna, såväl ur ett stadsperspektiv som mer lokalt inom de
två kvarteren Bilen och Gasten. Det fanns, enligt kommunen, fördelar och nackdelar med olika
placeringar av arenan, anslutande vägar, gång- och cykelförbindelser, parkeringsplatser samt
tillhörande träningsplaner, det är således dessa val som ligger till grund för detaljplanen. De
styrande valen i den övergripande diskussionen om var arenan skulle placerades i Kalmar, hade
varit platsens goda kommunikationer, det lättillgängliga och väl synliga läget från E22 samt
möjligheterna att samordna parkeringsytor. Andra faktorer som hade varit styrande var att
avståndet till bostadsbebyggelse var 350–400 meter vilket minskade risken för bullerstörningar
från arenan, samt att genom en utbyggnad av kommersiella lokaler i anslutning till anläggningen
kunde man delfinansiera arenan.
Den tidigare arenan Fredriksskans hade ett inklämt läge, om än centralt, med begränsade
möjligheter till parkering. Om nya träningsplaner anlades i närheten av den nya arenan såg
kommunen möjligheter till att frigöra mark vid Fredriksskans för t.ex. bostadsändamål och att
Fredriksskans främst då skulle vara prioriterad för friidrott och skolverksamhet. I ett tidigare
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planprogram fanns det två möjliga lokaliseringar inom planområdet, dels norr om
Trångssundsvägen inom kvarteret Gasten men dels även söder om trafikplats Berga mellan gamla
Volvofabriken och Trångssundsvägen. Det är dessa två lägena som diskuteras och det vägs föroch nackdelar i planprogrammet.
Den nya arenan föreslogs i planprogrammet av Kalmar kommun (2006d) att utformas som en
året runt-arena med ett skjutbart tak, och beräknades kunna inrymma ca 11 000 sittplatser. I
anslutningen till anläggningen planerades kommersiella lokaler samt på sikt också eventuellt ett
hotell. Arenan förmodades utgöra ett tydligt landmärke i västra delen av Kalmar och placeringen
söder om Trångsundsvägen kunde på ett positivt sätt balansera den storskaliga infrastrukturen i
området samt den gamla Volvofabriken. Med hänsyn till stads- och landskapsbilden ansåg
planprogrammet att det södra läget var att föredra för det norra. Det eventuella framtida hotellet
ansågs förstärka helhetsbilden för området väster om väg E22. Ytterligare argument för det södra
läget var enligt planprogrammet att det var relativt lätt att få koppling till det söder om liggande
handelsområdet där bl.a. parkeringsmöjligheterna kan samutnyttjas. Emellertid med hänsyn till
exponeringen gentemot besökare ansåg planprogrammet att båda lägena erbjöd fördelar samt
nackdelar.
Med hänsyn till natur- och kulturmiljön menade Kalmar kommun (2006d) att en placering söder
om Trångsundsvägen var att föredra, då en arena med sin storskalighet var svårare att anpassa till
de småskaliga naturförhållande som rådde inom det norra läget, jämfört med en inpassning av
träningsplaner och kontor/bostadsbebyggelse. Närmast väg E22 norr om Berga trafikplats fanns
buskage med ek, hassel och sälg, i västra delen växte björk och tall samt de mellanliggande
delarna som bestod främst av öppen mark med inslag av björksly. Naturvärdena i området ansåg
ligga i de skogsområden som var hasseldominerande, då grov hassel med döda stammar var
viktigt för många svampar, lavar och insekter. Längre norrut fanns vegetationsstråk utmed ett
antal stenmurar som hade ett odlingshistoriskt värde och som ingick i ett område som var av
riksintresse för kulturmiljön. Detta område, Kraftlösa, ingick även i Bevarandeprogrammet för
odlingslandskapet inom Kalmar Kommun och hade högsta bevarande klass. Planprogrammet
ansåg att båda lokaliseringarna norr samt söder om Trångsundsvägen innebar inklämda lägen
med begränsat utrymme och närhet till E22 ur risksynpunkt och där räddningstjänstens
tillgänglighet bör kunna tillgodoses i båda lägena genom en ändamålsenlig utformning.
Anslutningen från trafikplats Berga till Trångsundsvägen kunde, enligt Kalmar kommun (2006d),
utformas på olika sätt beroende på eventuella kopplingar norrut respektive västerut, dels kunde
den befintliga anslutningen utvecklas, dels en utveckling där en mer rätvinklig och renodlad
anslutning till Berga trafikplats med en cirkulationsplats som medger trafik såväl norrut, västerut
som söderut. Kopplingen mot handelsområdets parkering kunde utföras dels väster om gamla
Volvofabriken, men dels även öster om den, där en förbindelse öster om gamla Volvofabriken
ansågs vara mest lämpad, med tanke på den lastbilstrafik som förekom till Kährs på den västra
sidan. Ett annat argument var att den östra sträckningen även prioriterade gång- och
cykeltrafikanter. I omläggningen av Trångsundsvägen och den nya entrévägen var kommunen
tvungen att avveckla det befintliga industrispåret på planområdet. Vid tiden för planprogrammet
fanns det busshållplatser som angjordes av industriturer anpassade till arbetarna i området.
Planprogrammet föreslog nya busshållplatser vid Trångsundsvägen och att buss 412 som gick
förbi Djurängen, öster om E22, skulle försörja kvarteret Bilen tillsammans med den nya gångoch cykelbron. Planprogrammet förordar lösningen med cirkulationsplats ur ett stads- och
landskapsperspektiv då den lösningen gav mer utrymme till själva arenan, och ur
kommunikationssynpunkt förordas läget mellan Trångsundsvägen och gamla Volvofabriken då
de gav bra anslutningsmöjligheter.
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Möjligheterna till samutnyttjande med handelsområdet var också bättre med det södra läget och
ingreppen i naturen blev även enligt planprogrammet mindre vid en lokalisering söder om
Trångsundsvägen. I aspekten hälsa och säkerhet bedömdes båda lägena relativt likvärdiga,
möjligtvis något bättre utrymme mot väg E22 norr om Trångsundsvägen.
I programarbetet studerade Kalmar kommun (2006d) även möjliga lägen för en ny cykel- och
gångbro över väg E22, vilket syfte var att förbinda de centrala delarna med planområdet.
Kopplingen utformades antingen genom en eller två gång- och cykelbroar som ansluter till
antingen Lybecksvägen eller Djurängsvägen. Ramperna planerades att angöra till den omgivande
marken med en kombination av murar och släntar, för att ansluta till gestaltningsprinciperna
inom södra delen av kvarteret Bilen. Ställningstagandet om vilket alternativ som togs när arenan
var klarlagd och beaktades med hänsyn till skyddsåtgärder som behövs mellan väg E22 och
anläggningen. Då gång- och cykelvägsbron eller broarna planerades att ligga ca 6 meter över
mark, så var ramperna tvungna att vara 130 meter för att ramperna skulle kunna ansluta. Detta
begränsade utrymmet för parkeringsplatser och enligt planprogrammet var rekommendationen
att broarna och angöringen skulle inordnas inom ramen för gestaltningsprogrammet för väg E22.
I området kring arenan, menar Kalmar kommun (2006d), att det fanns olika möjligheter att
utforma parkeringen, dels med markförlagda P-platser, kompaktlösningar inom byggnader eller
med samordning med parkering inom handelsområdet där planprogrammet förordar en
kombination av de tre. Totals bedömdes parkeringsbehovet till ca 2700 parkeringar med
ytterligare 200 platser för kommersiella lokaler, där 800–900 platser bedömdes kunna tillskapas i
anslutning till arenan samt kring gamla Volvofabriken. Resten av parkeringsplatserna bedömdes
till att vara 1500 platser med samutnyttjande med handelsområdet i söder och 500–600 platser
norr om Trångsundsvägen. Planprogrammet menade med hänsyn till stads- och landskapsbilden
så var kompaktlösningar av parkeringsbehovet att föredra jämfört med markförlagd parkering.
Markförlagd parkering tog större yta i anspråk, vilket påverkade upplevelsen av entréförhållandet
till Kalmar negativt, och för att minska de negativa effekterna skulle parkeringsplatserna
avskärmas mot väg E22. Emellertid menade planprogrammet att markförlagd parkering skulle
vara lättare att nå, och parkeringar norr om Trångsundsvägen skulle påverka dels områdets naturoch kulturmiljövård samt upplevelsen av entréförhållandena till Kalmar negativt.
Arenan skulle även kompletteras med 2–3 träningsplaner enligt Kalmar kommun (2006d). Dessa
skulle förläggas norr om Trångsundsvägen inom kvarteret Gasten, alternativ väster om
Trångsundsvägen. Inledningsvis skissades det på att tillfälligt lägga träningsplanen inom Gasten
fram tills att området togs i anspråk för ett eventuellt hotell/kontorsbebyggelse. Meningen var att
i framtiden skulle träningsplanerna ingå i en större fritidsanläggning väster om Trångsundsvägen
med bl.a. en golfbana. Den tillfälliga lösningen gjorde att inplacering av träningsplanerna
behövdes studeras omsorgsfullt, och anpassas till områdets natur- och kulturvärden på ett sådant
sätt att de därefter kunde utnyttjas för bebyggelse. Därför förordade planprogrammet en
landskapsanalys parallellt med diskussioner om framtida bebyggelseutformning och användning.
Placeringen av träningsplanerna inom Gasten innebar ett intrång i den slutna grönstrukturen och
medförde att området fick en öppnare karaktär jämfört med nuvarande situation. Dock menar
programmet att träningsplanerna var lättare att anpassa till vegetationen jämfört med en
arenaanläggning som hade en storskaligare karaktär. Placeringen väster om Trångsundsvägen
krävde även en varsam placering i det öppna landskapet, och en ny gång- och cykeltunnel
behövde anordnas för att planskilt kunna passera järnvägen. Hänsyn behövdes även tas till ett
nytt dagvattenmagasin som eventuellt behövdes anordnas. I planprogrammet menar Kalmar
Kommun även att placeringen av träningsplanerna vid kvarteret Gasten är mer lättillgängligt,
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men att förläggningen av träningsplanerna i närheten av E22 bör undvikas med hänsyn till
luftkvaliteten.
Området låg inom riksintresset för Kalmar flygplats och omfattades av restriktioner i byggnaders
höjd, och det kunde komma att begränsa arenans takkonstruktion menade Kalmar kommun
(2006d). Planprogrammet samlade bedömning, med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
möjligheterna att samutnyttja parkeringar samt natur- och kulturmiljövärden på platsen var att
den mest ändamålsenliga placeringen av en arena var mellan gamla Volvofabriken och
Trångsundsvägen.

Miljökonsekvensbedömning
Syftet med den behovsbedömning som Kalmar kommun (2006e) upprättade, var att klarlägga om
genomförandet av detaljplanen kunde antas medföra betydande miljöpåverkan och om så var
fallet skulle en miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbedömning upprättas.
Kommunen gjorde behovsbedömningen enligt de kriterier som anges i bilaga till MKBförordningen, och enligt denna skulle vid bedömningen bl.a. hänsyn skulle tas till de totaleffekter
planen kan antas medföra, hälsa och säkerhetsaspekter samt påverkans storlek och fysiska
omfattning. Detaljplaner som medför en användning av planområdet för verksamheter som
räknas upp i 5 kap 18§§ PBL bl.a. industriändamål, köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat
projekt för sammanhållen bebyggelse skulle även kriterierna i bilaga 2 MKB-förordningen
användas vid behovsbedömningen. Behovsbedömningen menade att planen kunde innebära
betydande miljöpåverkan i en rad miljöaspekter, bl.a. så skulle den ökade trafiken kunna medföra
ökat luftutsläpp och trafikbuller, arenan antogs ta natur- och kulturmiljöer i anspråk samt riskerna
med haverier på väg E22 och utrymnings- och evakueringsmöjligheter vid arenan. Kommunen
beslutade därför att upprätta en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsades av Kalmar Kommun (2006e) till att främst omfatta
hälsa och säkerhetsfrågor (buller, luft, risker), natur- och kulturmiljöfrågor, stads- och
landskapsbildfrågor samt dagvattenhantering. I miljökonsekvensbeskrivning listade kommunen
olika alternativ som dels bestod i utbyggnadsförslaget med en arena, nollalternativet med
nuvarande markanvändning med främst väg- och parkeringsytor samt en ombyggnad av
Fredriksskans. Det sista alternativet var avskrivet från kommunens sida, med motiveringen att de
fanns begränsade parkeringsmöjlighet, störningar för omgivningen vid större evenemang samt att
de fanns begränsade möjligheter att den skulle bli lika ändamålsenlig som den nybyggda arenan.
Placeringen norr om Trångsundsvägen hade även den avfärdats med motiveringen att det fanns
sämre anslutningsmöjligheter, sämre samutnyttjande med parkering inom handelsområdet samt
att det krävdes ett större ingrepp i natur och kulturmiljöer.
Den föreslagna arenan bedömdes inte av Kalmar kommun (2006e) i någon stor utsträckning stå i
strid med dels nationella miljömålsättningar, de 16 miljökvalitetsmålen, eller regionala och lokala
miljömål, som i största utsträckning var åtgärder riktade mot Östersjön och länets
odlingslandskap. Visserligen, menade miljökonsekvensbeskrivningen, att en ökning av trafik
skulle ske vid evenemang, men att denna ökning skulle vara försumbar. Genom den satsning på
gång och cykelvägsförbindelser och kollektivtrafik i området, trodde kommunen även att de
negativa effekterna kunde motverkas. Om alternativet med arenan placering i norr hade
förverkligats, skulle det enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebära en konflikt med det
nationella miljömålet, ”ett rikt växt och djurliv”. Men genom en ändamålsenlig planering och
utnyttjande av området, kunde de negativa effekterna undvikas.
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Miljökonsekvenserna, som förklarades innan, avgränsades av Kalmar kommun (2006e) till att
vara hälsa och säkerhet, natur- och kulturmiljöfrågor, stads- och landskapsbildfrågor samt
dagvattenhantering. I frågan om hälsa och säkerhet så tog kommunen upp frågor om buller, luft
och risker. Buller definieras, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, ofta som oönskat ljud.
Trafikbuller beskrivs dels som ett vägt medelvärde över ett dygn som benämns som
ekvivalentnivå, dels som ett mått för den högsta ljudnivån vilket benämns som maximalnivån
Ljud anges i decibel (dB). Vid nybyggnation bör inte dB-nivån överskridas 30 dB ekvivalentnivå
inomhus, 45 dB maximalnivå inomhus nattetid, 55 dB ekvivalentnivå utomhus, 70 dB
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. I den översiktliga analysen av trafiksituationen i
området innebar att de förväntade bullernivåerna skulle ligga på mellan 50–55 dB vid en
trafiksituation med ca 10 000 fordon/årsmedeldygn, 70 km/h samt med 20 % tung trafik på ett
avstånd på ca 150 m.
Störningarna av trafikbuller på befintlig bostadsbebyggelse, som skulle kunna komma från arenan
bedömdes som små i jämförelse med den övriga vägtrafiken, men även att det störande bullret
inte skulle vara något problem då närmaste bebyggelse låg på 350–400 m avstånd. Med stöd av
miljöbalken fanns beslutat om miljökvalitetsnormer, både för partiklar i luften och för
kvävedioxid. Vid kontroller av luftföroreningar i ett område fanns då ett övre och ett undre
utvärderingströsklar. Om halterna i omgivningen var högre än den övre utvärderingströskeln, så
var kommunen tvungen att kontrollera miljökvalitetsnormen med mätningar i omgivningen. Om
den undre utvärderingströskeln underskrids kunde bedömningen ske med enbart beräkningar
eller objektiv uppskattning. Tillskottet av luftföroreningar kring den planerade arenan skulle,
enligt miljökonsekvens, bli litet, där trafiken på E22 stod för den största påverkan och således
inte innebära ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Kalmar kommun (2006e) menade att riskbilden behövde klargöras då området skulle få en ny
användning och förändras från ett område med låg persontäthet till ett med hög persontäthet
under evenemang. Kalmar Kommun tillämpade ett skyddsavstånd med 100 meter från E22, som
det fanns ett problem med för att den inte tog hänsyn till den reella risken som förelåg. Syftet
med riskanalysen var att klargöra riskerna från väg E22 som utgör en led med farligt gods och
målet var att utvärdera riskbilden med hjälp av individ- och samhällsrisker. Riskanalysen kom
fram till att det fanns risker i området och att dessa behövdes åtgärdas. Individrisknivån var lägre
än samhällrisknivån, men att sannolikheten för en katastrof vid ett evenemang var mycket liten.
Åtgärder som behövdes göra var dels ett avkörningsskydd, för att skydda området från att
eventuella avkörningsolyckor inte drabbar planområdet, men dels även en vall som skyddar
området från en brand och eventuellt gasutsläpp. Andra åtgärder som nämns var användandet av
en tät väggkonstruktion på arenan som förhindrade att personer skulle utsättas för ett giftigt eller
brännbart gasmoln inne på arenan, en obrännbar fasad, att entréns placering och
utrymningsvägar placerades bort från E22 samt förhindrade transporten av brandfarliga gaser på
E22 under stora evenemang.
För områdets natur- och kulturmiljö, menar Kalmar kommun (2006e), att arenan inte berör
natur- eller kulturmiljövärden då arenans placering utgjordes vid tiden av huvudsakligen
parkeringar. Stads- och landskapsbildens identitet var stark präglad av den gamla Volvofabriken,
den då barrirärbildande infrastrukturen samt de grönområden norr och öster om området och det
öppna landskapet västerut. Miljökonsekvensbeskrivningen menade att storskaligheten som fanns
i förslaget skulle bidra på ett positivt sätt till stads- och landskapsbilden genom en omsorgsfull
arkitektur och att arenan balanserade upp den omgivande storskaliga infrastrukturen och gamla
Volvofabriken. Omläggningen av infrastrukturen i området, skulle göra att trafikstrukturen blev
mer renodlad och överskådlig samt att cirkulationsplatsens utformning utformades på ett
tilltalande sätt. Den nya gång- och cykelbrons ramper var utrymmeskrävande och kunde få ett
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dominerande intryck från E22 och därför var det viktigt att dessa gestaltades på ett omsorgsfullt
sätt. De vallar som riskanalysen hade kommit fram till behövdes, skulle bli dominerade i området
och basen till jordvallarna skulle bli mycket stor, det påverkade att området blev mindre och att
arenan skulle behöva vara yteffektiv om den skulle få plats.
När Kalmar kommun(2006e) skrev miljökonsekvensbeskrivningen, var det inte klart om arenan
skulle avbördas av ledningar från norrut eller söderut, emellertid var vattnet från det befintliga
utjämningsmagasinet ”Volvodammen” tvunget att ledas norrut under Trångsundsvägen.
Ytterligare fördröjningsmagasin föreslog även byggas i norra delen av kvarteret Gasten samt att
åtgärderna i form av skyddsvallar mot väg E22 kunde komma i konflikt med befintliga
ledningsstrukturer och med möjligheten med att avleda dagvatten norrut.
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Efterspel
I Barometern (2007a) rapporterades det att de svåraste förhandlingarna med parterna kring
arenan hade dels varit infrastrukturen i området samt hyresnivån. Förhandlingarna hade kommit
fram till att Kalmar Kommun skulle betala 5,8 miljoner kronor per år av driftkostnaderna och
Kalmar FF 3,7 miljoner per år. Kommunen satsade utöver de 5,8 miljonerna årligen, 45 miljoner
kronor på vägar och parkeringar i området samt bekostade träningsplanerna i kvarteret Gasten
med 24 miljoner. Prislappen på arenan, som Sveafastigheter stod för, var vid detta läge 170
miljoner kronor.
Barometern(2007b) rapporterade samma vecka den 7 februari att det fanns starka band mellan
parterna i förhandlingarna, där flera personer satt på dubbla stolar. Tidigare ordföranden i
Kalmar FF Ronny Nilsson, var t.ex. vid tidpunkten styrelseordförande i arenabolaget som lett
förhandlingar med Sveafastigheter och med Kalmar Kommun om kommunala subventioner,
samtidigt som han hade flera kommunala uppdrag. P-O Persson ledde P & E Förvaltning som
ledde flera handelsområden i Kalmar, inte minst Sveafastigheters innehav i kvarteret Bilen med
den gamla Volvofabriken. P-O Persson var alltså förvaltare av området genom sitt företag, men
samtidigt även ägare i Sveafastigheter samt sittande i Kalmar FF:s dåvarande styrelse. En annan
vid tidpunkten sittande i Kalmar FF:s styrelse var Ulf Gunnarson som tidigare hade varit VD för
Kalmar Energi, men efter det engagerat sig i den lokala politiken för Socialdemokraterna och var
vid tidpunkten även nyvald ledamot för Kalmarhem, ett annat kommunalt bolag. Dåvarande vice
Ordförande i Kalmar FF, Johnny Petersson, var vid tidpunkten landstingsråd för Vänsterpartiet
och hade tidigare verkat som kommunpolitiker och suttit som ordförande i fritidsnämnden. Till
sist var Ronny Nilsson svärson Svante Samuelsson klubbchef i Kalmar FF vid tidpunkten. Den
26 mars 2007 antog Kalmar Kommun (2006c) “Detaljplan för Arena inom norra delen av
kvarteret Bilen” i kommunfullmäktige och den 16 april, utan prövning hos Länsstyrelsen, vann
planen laga kraft.
Den 8 januari 2008, ungefär ett år efter att förhandlingarna var klara, rapporterade Barometern
(2008a) att byggnationen av arenan inte hade startat och att det största skälet till detta var detaljer
i hyresavtalsförhandlingen mellan Sveafastigheter och Kalmar FF. Parterna kom inte överens om
vad som ingick och vad som inte ingick i hyresavtalet och vilka åtagande som vederbörande
parter skulle ha i byggnationen, den utdragna processen hade gjort att den årliga kostnaden för
Kalmar FF hade ökat från 3,7 miljoner till över 12 miljoner kronor. I maj samma år fortsatte
turerna i Barometern (2008b) där förhandlingarna mellan Sveafastigheter och Kalmar Kommun
nu såg ut att spricka, dock blev förhandlingar hemlighetstämplade från kommunen sida men där
grunden till problemet låg i att Sveafastigheter inte lyckats redovisa tillräckliga säkerheter för
banken och de lån som skulle finansiera projektet.
I augusti hade Kalmar FF, enligt Barometern (2008c) bestäms sig att arenan nu skulle ägas av
dem själva, samtidigt som kommunen gick in med fem års driftstöd i en klumpsumma på 29
miljoner kronor. Detta bestämde Kalmar Kommun (2008) i kommunfullmäktige den 25 augusti,
där kommunen även bestämde att gå i borgen för 100 miljoner kronor av lånet som Kalmar FF:s
arenabolag tog för att bygga arenan. Sammanlagt var den totala byggkostnaden enligt Barometern
(2008c) uppe i 270 miljoner kronor. I samband med kommunfullmäktiges beslut menar
Barometern (2008d) att beslutet blev överprövat av kammarrätten och regeringsrätten om arenan
innebar allmänt intresse inom kommunallagen. Experterna var innan målet osäkra om utfallet.
Den 22 juni rapporterade Barometern (2009) att regeringsrätten hade avslagit överklagandet och
att det nu var klart för att påbörja bygget av Kalmar Arena.
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6
Avslutning
I den avlutande delen analyseras materialet och en diskussion förs utefter de
frågeställningar som ställts i problemformuleringen. Analysen görs utefter den
kvalitativa innehållsanalysen och fokuserar dels på den första dimensionen, det
vill säga där en analys över upphovsmannen till en text och söker svar om
vilken innebörd som författaren själv tillskriver en text. Men även ur den tredje
dimensionen där en tolkning av vilka innebörder texten får i relation till ett
sammanhang utanför själva texten, analysen fokuseras på textens betydelse i
förhållande till det omgivande samhället.

Analys
Den första frågan i analysen är tänkt att besvara är huruvida man kan utläsa hur Kalmar kommuns syn
på allmänna och enskilda intressen ser ut rent generellt i planeringen. I det teoretiska avsnittet hittade vi
grund för att det är kommunerna själva som ska välja vad de ansåg vara allmänna intressen,
Odelstad (2002: 45–46) menade t.ex. att ä PBL inte sa någonting om hur avvägningen skulle
göras, utan det överlämnades till de som ska tillämpa lagen, det vill säga kommunerna. Henecke
(2006:64–65) menade att detta är ett medvetet val och att låta det bli en bedömningsfråga stämde
överens med den strävan efter en decentralisering till kommunal beslutsnivå. Genom att analysera
hur Kalmar kommun tillämpade lagen så görs antagandet att man kan utläsa hur synen på
allmänna intressen var i Kalmar Kommun.
Svaret på frågan kan främst utläsas i översiktsplanen under avsnittet ”Allmänna intresse” där
Kalmar Kommun (1999:29) menade att det i miljöbalken fanns redovisat vilka intressen som
kommun bör beakta i samband med planläggning, att det var kommunen själva som bestämde
vad som ansågs vara allmänt intresse och att man även skulle skydda nationella intressen av
betydelse. Kommunen menade även att all förändring i markanvändning såsom ny bebyggelse
och nya anläggningar i kommunen skulle förhålla sig till avsnittet ”Allmänna intresse” i
översiktsplanen. Kalmar kommun, Henecke och Odelstad hade alltså samma bild över vad som
var kommunens ansvarsområden när det gällde att tillämpa lagen, det var kommunens uppgift att
definiera de allmänna intressena som fanns i kommunen. Emellertid diskuterade inte Kalmar
kommun någonting om enskilda intressen och hade inte en heller en diskussion om förhållandet
mellan allmänna och enskilda intressen. Kalmar Kommuns listade allmänna intressen var:
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figur 2. Kalmar Kommuns listade allmänna intressen i Översiktsplan 1999 (1999:29–36).
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Gör man en jämförelse mellan de allmänna intressena som Kalmar kommun listade i
översiktsplanen mot Odelstads (2009:105–106) lista över de initiala allmänna intressena såg man att
de var likartade, det var några saker som skiljde. Det var främst allmänna intresse från en social
synpunkt som Kalmar inte tog upp.

figur 3. I denna figur jämförs Odendals initiala allmänna intressen (2009:105–106) och de
allmänna intressena i Kalmar kommuns Översiktsplan 1999. De med fetade bokstäver är
aktiverade intressen som finns med i Översiktsplan 1999.
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Den andra frågan att besvara i analysen handlar om hur Kalmar kommun argumenterar i planeringen om
allmänna och privata intressen. Frågan har delvis besvarats med delarna i översiktsplanen där
kommunen satte ramarna för vad kommunen ansåg var allmänt intresse, men den andra frågan
fokuserade även på hur det allmänna intresset implicerades samt hur kommunen använde det
allmänna intressen som argument när dem planerade. Detaljplanen och dess underlag tog inte
upp explicit vilka intressen som var allmänna intressen, förutom de två riksintressena Kalmar
flygplats och väg E22. Därför sattes ramarna i översiktsplanen upp som jämförelse för att försöka
kunna läsa in vad som räknas som allmänt intresse i detaljplanen och dess underlag. I
miljökonsekvensbeskrivningen (Kalmar kommun 2006e) sattes vissa ramar upp för vad som
ansågs ha betydande miljöpåverkan, och dessa ramar kunde sedan följas genom detaljplanens
olika delar och en antydan kunde göras till vad som ansågs vara allmänt intresse i planen. Dessa
ramar består av:
Hälsa- och säkerhetsfrågor (buller, luft och risker)
Natur- och kulturmiljöfrågor
Stads- och landskapsbildsfrågor
Dagvattenhantering
Planprogrammets del bestod av en diskussion om vilket läge arenan skulle ha, diskussionen gick
delvis ut på en ombyggnation av Fredriksskans samt de två lägena antingen söder eller norr om
Trångssundsvägen. Tidigt i planprogrammet avskrevs Fredriksskans med argumentet att
omgivningen stördes och att det inte fanns tillräckligt med parkeringar på platsen.
Miljökonsekvensbeskrivning avskrev i sin tur läget norr om Trångssundsvägen med argumenten
att det fanns sämre anslutningsmöjligheter, sämre samutnyttjande med parkering inom
handelsområdet samt ett större ingrep i natur- och kulturmiljövärden.
I frågan om hälsa- och säkerhetsfrågor menade Kalmar Kommun (2006d) i planprogrammet att
det norra och södra var likvärdiga ur hälsa- och säkerhetsaspekter, möjligtvis var det norra läget
något bättre ur ett utrymningsperspektiv. I miljökonsekvensbeskrivningen använder kommunen
riksintresset för E22 som ett argument där de menade att det fanns risker med att ha arenan så
nära E22 och förordade i detaljplanen skyddsavstånd och en vall mot E22 för att skydda mot
avåkningar samt gas- och brandutsläpp. Ytterligare åtgärder var att använda en tät
väggkonstruktion samt en obrännbar fasad på arenan och att entréns placering och
utrymningsvägar placerades bort från väg E22. När det gällde buller bedömdes planen inte ha
någon påverkan då den närmaste bostadsbebyggelsen låg 350–400 m i från planområdet och
samma bedömning gällde luftföroreningar där kommunen menade att tillskottet av
luftföroreningar skulle bli litet och inte överskrida miljökvalitetsnormen.
I natur- och kulturfrågor förordade Kalmar Kommun (2006d) i planprogrammet det södra läget,
då en arena var svårare att anpassa till de småskaliga naturförhållande som rådde inom det norra
läget. De menade även, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, att arenan inte berörde natur- och
kulturmiljövärden i det södra läget då det området till största delen bestod av parkeringar.
När det gällde stads- och landskapsbilden menade Kalmar Kommun (2006d) att det södra läget
var att föredra framför det norra läget. Detta för att arenan skulle balansera upp den storskaliga
infrastrukturen och den gamla Volvofabriken samt att trafiklösningarna skulle bli bättre med ett
samnyttjande av parkeringar med handelsområdet i söder. Men även för att arenan skapade en
entré i norra Kalmar.
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Kalmar kommun (2006e) diskuterade även om dagvattenhanteringen i
miljökonsekvensbeskrivningen där kommunen menade att ledningarna måste ledas norrut under
Trångssundsvägen från ”Volvodammen” och att ett ytterligare fördröjningsmagasin behövdes
uppföras. De menade även att de föreslagna åtgärderna med bl.a. skyddsvallar kunde komma i
konflikt med dåvarande ledningsstruktur samt möjligheterna med att avleda dagvatten norrut.
Kalmar Kommun (2006d) diskuterade även kommunikationer i planprogrammet, där de menade
att det södra alternativet föredrogs ur de flesta synpunkter som tas upp i programmet.
I detaljplanen fördes ett argument om de allmänna intressena där kommunen tittade på olika
alternativ och där allmänna intressen användes som argument för att lyfta fram förslag. Det
förslaget söder om Trångssundsvägen hade bäst argument i alternativbeskrivningen mot det
norra området i både planprogram samt miljökonsekvensbeskrivning däremot saknade en rejäl
alternativbeskrivning med Fredriksskans-området. Kommunen menar t.ex. att
parkeringsmöjligheterna vid den gamla arenan är undermåliga, men de nämnde inte att den låg
mer centralt och att möjligheterna för gång- och cykeltrafik var mycket större i det området.
Fredriksskans var dock tidigt i processen uteslutet som alternativ, både från Kalmar FF och
kommunen.
Den tredje frågan att besvara handlade om hur kommunen värdesätter de allmänna intressena och via
att analysera materialet se hur kommunen hanterade konkurrerande allmänna intressen. Att det
finns ett allmänt intresse eller om det finns flera allmänna intressen var omstritt i forskningen,
Odendal (2002:48) frågade sig om det går att förena de allmänna intressena och om det var
rimligt att avväga enbart mellan de allmänna intressena i och med att lagtexten säger olika på olika
ställen. Henecke (2009: 64–65) menade även att det finns svårigheter i förena de allmänna målen,
där vissa kunde stå i konflikt med varandra och där ingen klar gräns vad som ansågs vara
allmänna och enskilda intressen. Petterson-Forsberg (2012: 176–177) menar annorlunda, att det
fanns flera allmänna intressen som konkurrerade med varandra och den slutsatsen gör hon
utefter äldre PBL.
I detaljplanen och dess underlag kunde det läsas in att det fanns några intressen som hade större
fokus än andra, det allmänna intresse som fick störst plats i detaljplanen var det allmänna
intresset för kommunikationer eller som i Odendals initiala intressen räknades upp som trafikmiljö.
En sådan slutsats kan dras dels för att en stor del av detaljplanen handlade om hur
evenemangsbesökarna skulle ta sig från och till platsen samt hur parkeringslösningarna skulle
lösas. I de alternativ som kommunen listade upp, Fredriksskans och det norra läget, avskrevs
alternativen med motiveringar som delvis bestod i att trafikmiljöerna inte höll måttet och att det
inte fanns tillräckligt med ytor för parkeringar på platserna. Riksintresset för E22 påverkade även
planen med dels hur trafikmiljön utformades, men även med en skyddsvall samt krav på hur
arenan skulle konstrueras för att skyddas mot de risker som uppstod i samband med trafiken på
E22. De allmänna intressena för kommunikationer och för hälsa- och säkerhet var de två allmänna
intressena som gick in varandra mest i och med E22s närliggande läge och att den trafikerades av
farligt gods. Hälsa- och säkerhet var även det allmänna intresse som fick mest utrymme i
detaljplanen med underlag efter kommunikationer och antas även därför vara det allmänna intresse
som hade mest värde efter kommunikationer.
Stads- och landskapsbilden var det allmänna intresset som kommunen värdesatte mest efter
kommunikationer och hälsa- och säkerhet, men det var även det allmänna intresse som konkurrerade
mest med de andra intressena. I planen argumenterade kommunen om att arenan skulle fungera
som en entré för norra Kalmar samt balansera upp den storskaliga infrastrukturen och den gamla
Volvofabriken. Emellertid var kommunen tvungen att anpassa sig för det allmänna intresset för
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hälsa och säkerhet då den tänkta skyddsvallen skulle ta upp en del av planområdet samt för
kommunikationer när det gällde parkeringslösningar. Norr om Trångssundsvägen var tanken att ett
hotell skulle ligga och att hotellet skulle höja stads- och landskapsbilden över området ytterligare.
På platsen låg ett naturområde som prioriterades ner för både hotellet men även för de planerade
träningsplanerna, kommunen prioriterade i detta fallet det allmänna intresset för stads- och
landskapsbild över natur- och kulturmiljö.
Natur- och kulturmiljö som allmänt intresse var inte helt bortprioriterat, i alternativbeskrivningen
argumenterade kommunen att det norra läget i planområdet hade natur- och kulturmiljövärden och
att en arena i det läget skulle störa dessa intressen med sin storskalighet. I det södra läget fanns
inga natur- och kulturmiljövärden överhuvudtaget enligt kommunen, utan ytan bestod redan till
mesta del av hårdgjorda ytor och därför görs antagandet att en beaktning av natur- och kulturmiljön
inte behövdes i lika stor utsträckning som de andra allmänna intressena i det södra läget.
De andra allmänna intressena hade en sån liten del av planen att göra så de blev svåra att
rangordna, dagvattenhantering och riksintresse för Kalmar flygplats. Dagvattenhantering konkurrerade
med det allmänna intresset för hälsa- och säkerhet, då dragning av ledningar kunde påverkas av den
skyddsvall som skulle uppföras däremot specificerades det inte nämnvärt hur det påverkades.
Riksintresset för Kalmar flygplats påverkade planområdet med höjdrestriktioner där
utformningen på arenans takhöjd skulle beakta dessa restriktioner, ett antagande görs här att
stads- och landskapsbilden kunde påverkas av vilken takhöjd som byggnaderna fick ha och därför
prioriterades riksintresset för Kalmar flygplats över det allmänna intresset för stads- och landskapsbild.
Rangordningen över vilka allmänna intressen som Kalmar kommun värdesatte högst i
detaljplanen enligt analysen:

figur 4. Rangordningen över de allmänna intressena i detaljplanen för kvarteret Bilen. Högst värde längst upp.
I varje beslut av planen har prioriteringarna sett olika ut från kommunen. När det t.ex. gällde det
norra området var natur- och miljöfrågor samt kommunikationer överordnade stads- och landskapsbilden i
frågan om alternativ för arenans placering. Stads- och landskapsbilden var emellertid överordnad
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natur- och kulturmiljö när det gällde det planerade hotellet, i sin tur var stads- och landskapsbilden
underordnad riksintresset för Kalmar flygplats med restriktioner i byggnadshöjd. Det stämmer
överens med Odendal och Heneckes bilder att det är komplicerat att sammanföra och värdesätta
de olika allmänna intressena, med det fanns ändå en tydlighet i planen att de allmänna intressena
var olika värdesatta och på vilket sätt de var det. Det är nog ett tecken på att förutsättningarna på
platsen bestämde vad som ansågs vara högst prioriterad. Planområdet bestod till stor del av
hårdgjord yta och parkeringar, så natur- och kulturmiljön behövde inte beaktas på samma sätt
som trafiklösningar och infrastruktur. En arena krävde även en större infrastruktursatsning då
många människor skulle röra sig på en liten yta, det behövdes inte alls om planområdet skulle
bestå av bostäder. Varje plan får därför antas vara individuella fall med olika förutsättningar där
de allmänna intressena värdesätts på olika sätt.

figur 5. I denna listas rangordningen av allmänt intresse över högst värde i två olika fall i norra området,
alternativ till arenan och bebyggelse av hotell. Högst värde längst upp.

I analysen har en genomgång gjorts av vad Kalmar Kommun ansåg vara allmänt intresse, hur
kommunen använde allmänt intresse när de gjorde upp planen och hur kommunen värdesatte de
olika intressen i det specifika fallet. Analysen kom fram till att Kalmar Kommun hade ett antal
allmänna intressen som var viktiga för kommunen, där de argumenterade för dem i planen samt
värdesatte vissa allmänna intressen högre än andra.
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Diskussion
Diskussionen är menat att svara på samt diskutera den övergripande frågan om idrottsarenor kan
anses som allmänt intresse inom ramarna för planering och dess lagstiftning äldre plan- och
bygglagen. Svaret söktes via den teoretiska utgångspunkten som dels bestod av Odendal,
Henecke, Petterson-Forsberg samt Blüchers teorier om det allmänna intresset och plan- och
bygglagen samt från den då rådande lagstiftningen, äldre Plan- och bygglagen. Detta jämfördes
med fallstudien och dess analys över det allmänna intresset för att komma fram till om arenor ärr
ett allmänt intresse.
Det allmänna intresset kan definieras på olika sätt, detta konstaterades i inledningen. Odendal
(2009:10, 45–46) menar att en grundläggande tanke i äldre PBL är att all planläggning innefattar
en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen där de allmänna intressena är definierade i
plan- och bygglag. Kalmar Kommun (1999) har i översiktsplanen definierat vad dem menar är
allmänna intressen efter lagstiftningen och där ingår ett antal allmänna intressen av olika karaktär,
dels konkreta intressen som under teknisk försörjning där Nybroåsen pekas ut som ett område
viktigt för vattenförsörjning.
Det finns även mer abstrakta intressen som Stad och Land, där enligt kommunen ska verka för att
öka utbytet av resurser mellan landsbygd och tätorter för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Det bli än mer abstrakt när en uppdelning av Stad och Land görs i olika kategorier, t.ex.
för stadsbygden ska kommunen verka för att bibehålla och förstärka den gröna strukturen. Stad
och land som allmänt intresse i Kalmars mening går in i flera av de initiala intressen som Odendal
radar upp (2009:106), det går in under från social synpunkt god bostadsmiljö samt fritidsmiljö,
skydd av jordbruksmark och skogsmark, hushållning med vatten men även med hänsyn till
förändrings- och kompletteringsbehov, friluftsliv samt natur- och kulturvärde. Henecke
(2006:64–65) menar ju att lagstiftningens vaga utformning ger kommunerna rätt att definiera de
allmänna intressena som dem vill själva, och att det då naturligt uppstår meningsskiljaktigheter
om vad de allmänna intressena innebär. När sedan Kalmar kommun väljer att ge sitt allmänna
intresse Stad och Land en abstrakt tolkning, blir det istället en vag formulering och otydligt om
vad som verkligen ingår i det allmänna intresset.
I Kalmar kommun översiktsplans definierade allmänna intressen ingick inte idrottsarenor, därför
får vi anta att i lagens mening att idrottsarenor inte är ett allmänt intresse för Kalmar Kommun,
för det är kommunerna själva som definierar sina egna allmänna intressen. Däremot kan en
diskussion föras om idrottsarenor kan hävda sig som allmänna intressen, och enligt lagstiftningen
samt teorin kan idrottsarenor vara ett allmänt intresse, om kommunen själva väljer att definiera
idrottsarenor som allmänt intresse. Däremot kan inte en byggnation av en idrottsarena räknas
som allmänt intresse.
Samtidigt säger lagstiftningen i äldre PBL 2 kap 1 § (SFS 1987:10) att mark- och vattenområden
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge, samt föreliggande behov samt i 1 kap 1 § (SFS 1987:10) att
bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållande samt en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Blücher
menar i sin tur att den kommunala planeringen har försvagats både mot staten, domstolar,
allmänhetens insyn samt privata intressen och kan inte själva styra bebyggelseutvecklingen, den
förs av privata intressen. Hur har kommunen hanterat den process som innebar att beslutet togs
för att bygga en arena samt är en nybyggd arena på platsen det bästa alternativet? Om det är det
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bästa alternativet får vi anta att planen når upp till allmänt intresse, och då är även idrottsarenan
ett allmänt intresse. De initiala planerna var att bygga om Fredriksskans, men avskrevs i
detaljplanen för att parkeringslösningar var undermåliga och för att evenemang skulle störa de
boende i närheten. I pressen lät det annorlunda, det var ekonomiska intressen som gjorde att
byggnationen vid Fredriksskans inte blev av. Kjell Eriksson, under tiden kommunstyrelsens
ordförande, menade till att en nybyggd arena nog var det bästa alternativet om kommunen kunde
få in kommersiella intressen i byggnationen och Kalmar FF själva menade att de skulle tappa
inkomster under byggnationen. Under processens gång fick de även in kommersiella intressen i
byggnationen via Svea Fastigheter samt den mark som dem ägde vid kvarteret Bilen och kunde
därför hävda att en nybyggd arena var det bästa alternativet. Samtidigt hade parterna i processen
otroligt mycket att vinna på att bygga en ny arena då flera av parterna satt på dubbla stolar, ibland
även tre stolar.
Gösta Blücher menar att PBL lagstiftningen och borttagningen av subventioner har försvagat den
kommunala planeringen mot staten, enskilda intressen och medborgarna. Då måste det antas att
det allmänna intressen även det har försvagats, då all planering grundar sig i att ett allmänt
intresse finns. Med en försvagad kommunal planering, bör då även de enskilda intressena bli
förstärkta. Detta antar även Paulson som menar att offentliga aktörer måste samverka med
privata intressen för att driva igenom arenabyggnationer och att det nätverket som skapas mellan
offentligheten och det privata är problematiskt då de går ifrån normer och praxis i arbetet. Lerulf
menar i sin tur att offentliga aktörer ofta sätter upp glädjekalkyler i inledningen av projektet som
sedan inte kan infrias, och att de ofta är odelat positiva till arenabyggnationer i startskedet. Finns
det här ett samband mellan Lerulfs resonemang och Paulsons resonemang? Att de offentliga
aktörerna har en glädjekalkyl för att de i sin relation med det privata har gett löften som dem
måste hålla och tvingas att hålla för att näringslivet har en sån stark relation mot det offentliga. I
fallstudien finns det tecken som tyder på det då aktörerna satt på dubbla stolar och att aktörerna
hade väldigt mycket att förlora på att arenan inte skulle bli byggd. Om det är så, kan antagandet
göras att det inte spelar någon roll om hur man argumenterar för allmänt intresse i planen, det var
redan klart att arenan skulle byggas innan detaljplanen hade vunnit laga kraft. Något som även
pekar på att förhandlingarna skedde bakom lykta dörrar är att den genomförandebeskrivning som
finns med i detaljplanen där kommunen hela tiden refererar till förhandlingar mellan kommunen
och fastighetsägaren. I detaljplanen är inte förhandlingarna klara och genomförandebeskrivning
saknar detaljer som kommunen menar att de tillsammans med fastighetsägaren ska fortsätta
förhandla om.
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Slutsats
Detta arbetet har försökt besvara om idrottsarenor är ett allmänt intresse ur ett perspektiv av
fysisk planering och dess lagstiftning plan- och bygglagen. Studien utgjordes av en fallstudie där
dels den kommunala processen granskades samt en undersökning över den process som ledde
fram till att en arena byggdes. I den kommunala processen kunde det undersökas hur kommunen
tolkar lagen och implicerar den i översiktsplanen, i detaljplanen undersöktes framförallt hur
kommunen argumenterade om det allmänna intressen och hur de värdesatte de allmänna
intressena. Analysen kom fram till att kommunen hade ett visst antal intressen som de räknade
som allmänna intressen som till stora delar stämmer överens med Odendals initiala intressen. Ett
allmänt intresse är något som kommunerna själva definierar utefter plan- och bygglagens
definitioner. I planen argumenterade kommunen om de allmänna intressena, inte explicit men de
tas i beaktning i detaljplanen. De allmänna intressena hade värdesatts olika i detaljplanen där vissa
intressen får större plats än andra och argumenteras för mer än andra intressen, däremot kan det
bara gälla denna detaljplan. I andra detaljplaner kan andra allmänna intressen anses ha högre
värde, varje detaljplan är det vill säga unik.
Ett allmänt intresse är ett intresse som kommunerna själva definierar själva utefter vad plan- och
bygglagen listar upp som allmänt intresse. Plan- och bygglagens definition är dock vag, och det
finns flera olika sätt att tolka vad ett allmänt intresse är för någonting. Idrottsarenor i sig kan vara
ett allmänt intresse om kommunen själv väljer att definiera det som ett allmänt intresse. Fallet i
Kalmar är inte ett allmänt intresse utan detaljplanen kan bara svara upp till de initiala intressena
och i planläggningen kan bara en diskussion om planens beaktning av de allmänna intressena
föras.
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