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Sammanfattning 

Gävle Fältrittklubb byggde sitt nuvarande ridhus 1998 och har sedan dess haft en önskan 

om att utöka sitt ridhus med lokaler som kan komplettera förenings- och 

tävlingsverksamhet. Ridhuset har en tom yta på ungefär 20 x 25 meter som idag används 

för diverse förvaring. Det är denna yta som ska ändras utifrån ridklubbens önskemål. Målet 

med detta examensarbete är att upprätta underlag till bygglovshandlingar samt att 

sammanställa en kostnadskalkyl.  

 

För att uppnå målet så har omfattande undersökningar gjorts för att kunna ta hänsyn till de 

många olika verksamheter som kommer att äga rum i lokalen. Tillgänglighet och säkerhet 

är något som har haft hög prioritet i arbetet. Många ridhus är inte tillgängliga för den som 

är rörelsehindrad, därför har omfattande utredningar gjorts för att lösa problemen med de 

nivåskillnader som uppstår. För att utreda möjligheterna till den planerade utformningen 

har även en principiell konstruktionslösning tagits fram. Utifrån tillgänglighet, säkerhet och 

konstruktion har ett planlösningsförslag upprättats som ska ligga till grund för 

bygglovshandlingarna.  

 

Finansieringen av ombyggnationen planeras ske via bidrag från en arvsfond. En 

kostnadskalkyl har gjorts för att ridklubben ska veta hur stort belopp de måste ansöka om. 

Kalkylen innehåller en ungefärlig summa för byggmaterial, fast och delvis lös inredning 

samt kostnader för utfört arbete. Resultatet av kalkylen visade att den totala kostnaden för 

en ändring beräknas bli drygt 2,7 miljoner kronor exklusive moms.   

 

Under examensarbetets gång har ridklubbens styrelse och medlemmar givits möjlighet att 

påverka slutresultatet.  

 

Projekteringen av ridhuslokalerna har utarbetats utifrån Gävle Fältrittklubbs specifika 

önskemål, men är även tänkt att fungera som ett koncept för andra ridklubbar som planerar 

att utveckla sin verksamhet. 

 

 

Nyckelord: ändring, ridhus, ridklubb, tillgänglighet, säkerhet, gemensamhetslokaler, 

kafeteria.  

       



 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract  

In 1998, the riding school "Gävle Fältrittklubb" built a new indoor school. Since then, the 

intention has been to expand their indoor school with areas available for activities related to 

competitions and the associations. Today there is a storage area of about 20 x 25 meters 

that are to be changed according to the riding school staff requests. The aim of this thesis 

work is to establish a ground for construction permit actions and summarize a calculation 

of costs.  

 

To reach this goal, substantial examinations have been performed with all different types of 

possible activities taken into consideration. Availability and safety has been highly 

prioritized. For disabled persons these kinds of buildings are often problematic to use due 

to level differences, which makes the availability low. A principal building design has been 

created to examine if the planned design is suitable. With availability, safety and design 

taken into consideration a planning proposal has been established as a basis for 

construction permit actions.     

 

The financing of the rebuilding is planned to be supported from a heritage fund. Due to 

this, a calculation of costs has been performed. The calculation of costs contains an 

estimation for building materials, interior material and some equipment and cost of labour. 

According to the calculation of costs, the total exceeds 2,7 million Swedish kronor 

exclusive sales tax.  

 

During this thesis work, the board, the staff of the riding school and the members of the 

club have been given the possibility to influence the final results.   

 

The planning of the riding school premises has been designed with specific ideas from 

"Gävle Fältrittklubb" taken into consideration. However, the design is also intended to 

work in other riding schools.  

 

Key words: rebuilding, indoor school, riding school, availability, safety, joint premises, 

cafeteria.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Gävle Fältrittklubb har sin anläggning vid Sofiedal invid Valbo Köpcentrum, 1 mil väster 

om Gävle. Ridklubben byggde sitt nuvarande ridhus 1998 (se Fig. 1 och 2) och har sedan 

dess önskat att komplettera detta med personalutrymmen och gemensamhetslokaler, i 

huvudsak en kafeteria i direkt anslutning till ridhuset. Det befintliga ridhuset har 

yttermåtten 25 x 102 meter och omfattar två fullstora ridbanor (20 x 40 meter). Detta 

medför att det i ridhusets norra del finns ett tomt utrymme på cirka 20 x 25 meter som idag 

används för förvaring av hindermaterial och strö. Verksamheten behöver utökas för att 

anpassas till förenings- och tävlingsverksamhet. Projekteringen ska utgå från beställarens 

önskemål samt gällande krav och föreskrifter.     

 

I Sverige finns idag cirka 1000 ridskolor med medlemskap i Svenska Ridsportförbundet1. 

De flesta av dessa har en likartad verksamhet som Gävle Fältrittklubb. Nya ridanläggningar 

är inte vanligt förekommande. Senast byggda ridanläggningen i Gästrikland (Ockelbo 

Ryttarförening) stod klar 1999. Med anledning av att nya anläggningar är ovanliga är det få 

inom byggbranschen som har omfattande erfarenheter av just denna typ av verksamhet.      

 
Fig. 1 – Befintligt ridhus 

                                                      
1 Svenska Ridsportförbundet, Vi blir fler. [www] Svenska Ridsportförbundet, 2009.  
<http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Nyheter/2009/04/Vi-blir-fler/> hämtad 2010-04-25 
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1.2 Förutsättningar 

Gävle Fältrittklubbs önskemål är att följande verksamheter ska inrymmas på två 

våningsplan:  

• Kafeteria med utsikt mot ridhuset   (M, B) 

• Kontor/sekretariat    (P) 

• Domartorn/speakertorn     (P) 

• Domarplats    (P) 

• Gym     (P, M)  

• Eventuellt undervisningslokal    (P, M) 

• Omklädningsrum med dusch för personal  (P) 

• Omklädningsrum med dusch för medlemmar och anhöriga (M) 

• Toaletter, varav en handikappanpassad   (P, M, B) 

• Läktare      (M, B) 

• Förvaring av hindermaterial   (P, M) 

• Förvaring av verktyg och annan hantverksutrustning  (P, M) 

• Boxar för tillfällig uppstallning, gäststall/isoleringsstall (P, B/P) 

 

Lokalernas brukare anges med betäckningarna P, M och B där P = Personal,  

M = Medlemmar, B = Besökare. 

 

Lokalerna ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga för den som är 

rörelsehindrad. En kostnadskalkyl är en förutsättning då ridklubben har för avsikt att söka 

bidrag för byggnationen via fonder, till exempel Allmänna arvsfonden.  

 

Fig. 2 – Vy över ridhusmanegen 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att upprätta underlag till bygglovshandlingar för den 

idag tomma delen i Gävle Fältrittklubbs ridhus. Därutöver ska det göras en kostnadskalkyl 

för den nya verksamheten. 

 

Målet är att göra utredningar som kan leda till ett koncept vad gäller utformning och 

planering av ridhuslokaler, vilka kan användas för ridskola och tävlingsverksamhet. 

Förhoppningen är att även andra ridklubbar ska kunna utnyttja detta koncept i samband 

med verksamhetsutveckling av ridhuslokaler.  

1.4  Problem och frågeställning 

De flesta ridklubbar runt om i landet har eller är i behov av de verksamheter som redovisas 

i listan under rubriken Förutsättningar. Ytorna som dessa verksamheter ska anpassas till är 

ofta detsamma i de ridhus av industrihallmodell som övervägande byggs idag. De 

byggföretag som ansvarar för uppförande av industrihallar är mycket sällan inblandade i 

byggnadens invändiga lokaler. Problemet är att hitta personer och företag med erfarenhet 

och kompetens för att projektera dessa kompletterande lokaler. 

 

Efter besök på ett antal ridklubbar kan det konstateras att det finns brister i lokalernas 

utformning. I de flesta av ridhusen är de kompletterande lokalerna placerade på kortsidan 

och angränsar till en läktare som sträcker sig ned mot ridmanegen. Om så är fallet är i regel 

en kafeteria byggd på det övre planet med utsikt över ridmanegen. Utöver detta är 

variationen av lokalerna stor. Det är uppenbart att svårigheter finns i att utforma lokaler där 

många olika typer av verksamheter ska samsas. Det bör därför fastställas vilka särskilda 

behov som finns inom de olika verksamheterna samt utreda hur dessa ska samordnas inom 

lokalerna.  

 

Ridhuslokaler kan komma att ha en något komplex konstruktion eftersom de ofta byggs i 

ett befintligt skal. Hur man på ett lämpligt sätt anpassar de nya lokalerna till den befintliga 

byggnaden bör därför utredas. Därmed bör det också fastställas om konstruktionen hos den 

befintliga byggnaden kan nyttjas eller om det är nödvändigt att göra den nya 

konstruktionen helt fristående.   
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Nivåskillnader är ett centralt ämne i projekteringen av ridhuslokaler och för att utreda dessa 

kan det krävas stor arbetsinsatts. Därför bör det undersökas vilka problem dessa 

nivåskillnader orsakar när det gäller tillgänglighet, konstruktion och utformning. 

 

Sammanfattningsvis är de problem som ska lösas under arbetets gång följande: 

• Vilka är svårigheterna med att utforma lokaler där många olika typer av 

verksamheter ska samsas? 

• Vilket konstruktionsalternativ är lämpligt när det byggs ”ett hus i ett hus”? 

• Hur kan problem med nivåskillnader lösas? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet har avgränsats till de områden som i första hand kommer att 

påverka lokalernas utformning. Till exemplen så kommer byggnadens 

principiella konstruktion att utredas liksom de krav som gäller för att utforma en 

användbar och tillgänglig byggnad. Lokalerna har dock inte planerats på 

detaljnivå.  Inga beräkningar som berör energi och konstruktion kommer att 

behandlas. Arbetet kommer heller inte att omfatta VVS- och elinstallationer.  
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2 Arbetsmetod 

2.1 Research/Studiebesök 

Redan i ett tidigt stadium under arbetet uppmärksammades bristen på skriftliga källor. 

Sökandet efter information som rör ridhuslokaler och dess verksamhet gav ett dåligt 

resultat. Eftersom många olika verksamheter planerats i samma lokaler har information i 

första hand sökts för varje specifik verksamhet. Verksamheter där hänsyn måste tas till 

särskilda krav och rekommendationer är framförallt servering, hygienutrymmen och stall. 

Dessa har utformats för att fungera som enskilda verksamheter, men också fungera ihop 

som en helhet. 

 

För att få en bra helhetsbild har ett antal ridskolor besökts (Grevagården Skövde, Gävle 

Ryttarsällskap, Hofors Ridsällskap, Högbo Ridklubb, Norrköpings Fältrittklubb, Ockelbo 

Ryttarförening, Storvik Ovansjö Ridklubb, Södertälje Ridklubb, Umeå Ryttarförening, 

Älvkarleby Ridklubb och Österfärnebo Ryttarsällskap). Då Ockelbo Ryttarförening har ett 

relativt nybyggt ridhus, i liknande utförande som det i Sofiedal, är det detta referensobjekt 

som nyttjats i störst utsträckning. De besökta ridhusens planlösningar har granskats utifrån 

disposition, lokalsamband samt lokalernas storlek i relation till verksamhetens omfattning. 

Egna erfarenheter har varit en viktig faktor för att komma fram till lösningar. Dessa har 

sedan diskuterats med Gävle Fältrittklubbs styrelse och medlemmar samt lärare och 

handledare vid Högskolan i Gävle. 

 

Länge söktes företag med inriktning på ridhusbyggen som skulle kunna bidra med både 

muntliga och skriftliga källor till projekteringsarbetet. Resultatet av detta sökande gav 

insikt i att företag som bygger ridhus väldigt sällan är ansvariga för mer än byggnadens 

skal, det vill säga en industribyggnad. Invändiga lokaler, utrymmen och utformning 

projekteras i regel av beställarna själva alternativt av en extern arkitekt.  

 

Sökmotorer på Internet har varit till viss hjälp i sökandet av information, men kanske något 

mindre än vad som önskats. I några fall har dessa dock bidragit till behjälpliga  

e-postkontakter.     
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2.2 Uppmätning 

För att skissarbetet skulle kunna baseras på byggnadens befintliga mått gjordes en 

uppmätning av ridhuset i den del som projekterats. Även om flera av byggnadens mått 

kunde återfinnas i den befintliga byggnadens bygglovshandlingar fanns det många 

frågetecken som behövde redas ut, framförallt när det gällde nivåskillnader. Takhöjd, 

rumsmått och dörrarnas placering är exempel på mått som behövdes. Det var även 

nödvändigt att mäta upp de kraftiga pelare och takbalkar som påverkar ridhusets innermått. 

Även andra relationspunkter såsom sargens höjd, långsidans läktare och väggdjup utreddes.  

 

Marknivån i ridhuset är idag ojämn och utmed grundmuren är marknivån ungefär två 

decimeter under grundmurens övre kant och betydligt lägre i mitten av utrymmet. En fast 

nollnivå, varifrån alla uppmätningar gjorts, har därför bestämts till grundmurens övre kant. 

Som hjälp för uppmätningen har främst lasermätare och tumstock använts.    

 

Resultatet av uppmätningen är grunden till de framtagna planlösningarna (se Fig. 3). 

 

 

Fig. 3 – Uppmätningsritningar 
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2.3 Skissarbete 

Utifrån uppmätningen kunde den nuvarande byggnaden ritas upp i AutoCAD Architecture 

2009 och skissarbetet kunde tas vid. Skissarbetet har pågått parallellt med att information 

för de olika verksamheterna samlats in. Allt eftersom ny information bearbetats har 

planlösningen anpassats utifrån nya kunskaper. 

 

Skissarbetet har utgått från ett lokalprogram som upprättades i samband med projektets 

uppstart. Programmet har dock ändrats vartefter skissarbetet pågått och lokalernas ytor 

omdisponerats. Hur ytorna för de olika verksamheterna har fördelats och hur sambandet 

mellan de olika verksamheterna utföll i det slutgiltiga förslaget kan ses i Bilaga 1. 

2.4 Enkätundersökning 

När ett första utkast på planlösningarna arbetats fram lämnades dessa tillsammans med en 

beskrivning till ridklubben där de anställda, styrelsen och medlemmarna har fått tycka till 

om förslaget. Detta för att ge alla berörda möjlighet att vara delaktiga i projekteringen 

innan bygglovsritningarna färdigställts.  

 

Att göra ridskolans medlemmar delaktiga i projekteringen bidrar till att väcka ett intresse, 

engagemang och nyfikenhet som kan leda till konstruktiva lösningar och konkreta förslag. 

Vidare är förhoppningarna att medlemmarnas engagemang i projektet ska bidra till 

framtidsvisioner inom ridklubben. 

 

Responsen från ridklubben har huvudsakligen varit mycket positiv. Ridklubbens 

medlemmar var eniga om att de tilltalades av förslaget, men tyvärr uteblev konkreta förslag 

som kunde bidra till en förbättrad projektering. Detta kan bero på en bristande förmåga att 

ta till sig ritningsunderlaget samt den skriftliga informationen på det sätt som var önskvärt. 

 

De funderingar som ridklubbens styrelse hade kring förslaget utreddes vid ett styrelsemöte 

där en direkt dialog kunde äga rum och frågor från båda parter kunde besvaras. Under 

mötet fick styrelsen en kortare presentation av examensarbetet, konstruktionsförslaget, 

planlösningarna samt arbetet kring tillgänglighet och användbarhet.  

 

I Bilaga 2 finns en sammanfattning av medlemmarnas kommentarer samt de ämnen som 

debatterades och de beslut som togs vid styrelsemötet den 13 maj 2010. 
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2.5 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer med öppna frågor har ägt rum med personal och styrelse vid Gävle 

Fältrittklubb. Dessa intervjuer har förekommit löpande under arbetets gång och möjliggjort 

att arbetet kunnat genomföras på det sätt som önskats. Utöver detta har dels öppna och dels 

riktade intervjufrågor ställts till sakkunniga inom en rad olika områden. 

2.6 Kalkylering 

För att kunna göra en godtagbar kostnadskalkyl, har kalkylprogrammet Wikells 

Sektionsdata från Wikells byggberäkningar AB används. Detta kalkylprogram används 

såväl inom bygg som inom elektricitet och VVS. Därmed är det ett lämpligt kalkylprogram 

för entreprenörer, konsulter och beställare. Programmet är enkelt att använda, det går 

relativt snabbt att göra överslagskalkyler eller detaljerade á-priskalkyler. Alla priser i 

programmet är baserade på standardprislistor inom respektive bransch.2  

 

I detta arbete har kalkyleringen ”Nybyggnad” använts (se Fig. 4), vilket har färdiga 

”recept” på olika byggdelar, till exempel på väggar och bjälklag. Recepten kan lätt ändras 

för att anpassas till det specifika ändamålet, men det går även att skapa helt egna recept.  

Á-priserna kan ändras efter behov men i detta fall har inga prisändringar gjorts vare sig av 

innehållet eller på timkostnader, utan alla standardinställningar har bibehållits. 

 

Önskemålet från ridklubben är att kalkylen ska innehålla ett komplett prisförslag på 

stomme, fast inredning samt viss lös inredning såsom bord och stolar till serveringen samt 

kontorsutrustning.  

 

Väggar, bjälklag, dörrar, fönster och ytskikt valdes utifrån programmets färdiga recept. 

Eftersom inga energiberäkningar gjorts är valet av väggar och bjälklag endast en 

uppskattning. Det kan dock krävas grövre dimensioner för att uppnå gällande energikrav. 

Material till läktare och entréveranda, vilka består av trä, fanns inte att tillgå i programmet. 

Löpmeter för varje vald dimension har därför räknats ut för hand. Detta leder till att de 

framräknade beloppen inte är helt tillförlitliga, eftersom det är svårt att veta exakt hur 

många meter som krävs till alla pelare och strävor under läktaren. Förhoppningarna är att 

                                                      
2 Wikells byggberäkningar AB, Kalkylprogram för BYGG, EL, VS, Luft och Industrirör. [www] 
Wikells byggberäkningar AB. <http://www.wikells.se/> hämtad 2010-05-19 



9 

 

det uträknade värdet ändå ska ge ett riktvärde på hur många löpmeter virke som krävs till 

läktare och entréveranda.     

 

I kalkylprogrammet fanns inte all inredning som var nödvändig för att få kalkylen 

komplett. Därför har egna priser på olika produkter tagits fram från olika källor, vilket givit 

ungefärliga riktvärden som har nyttjats i kalkylen. De produkter som inte har funnits till 

hands i programmet är bland annat hiss, WC, tvättställ, dusch, bord och stolar samt boxar 

till stallarna. 

 

Hissens kostnad beror på vilka infästningsmöjligheter som finns, men priset ger i alla fall 

en uppfattning om vad en hiss kan kosta. Med tanke på att det är ett oisolerat utrymme är 

en hiss för utomhusbruk lämpligt att använda.3  

 

Programmet räknar på genomsnittliga priser och eftersom det finns billigare alternativ att 

tillgå i vissa fall så bör troligen vidare utredningar göras. När det gäller kalkylens 

slutsumma är det bra att ha i åtanke att priset är exklusive moms och att arbetskostnaden är 

medräknad i de färdiga recepten. Att observera är att kalkylen inte omfattar någon form av 

installationer, såsom elektricitet och VVS. 

  
Fig. 4 – Arbetsvy Wikells Sektionsdata 

                                                      
3 Karlsson, Magnus, säljare vid Globus TT AB, telefon: 0155-20 55 00, telefonkontakt  
2010-05-21.  
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3 Säkerhet och tillgänglighet 

3.1 Entréer 

I förslaget finns det totalt sju entréer (se Fig. 5) till ridhusets nya lokaler. På den östra 

fasaden finns det två entréer, varav den ena endast kommer användas som utrymningsväg. 

Denna entré har god förbindelse med både kortsidans och långsidans läktare samt 

förvaringsutrymmena på det nedre planet. Den andra ingången kommer leda direkt in i 

isoleringsstallet. På byggnadens norra sida är huvudentrén förlagd på det övre planet och på 

det nedre planet finns en entré direkt till gäststallet.  

 

Byggnadens västra fasad har tre entréer, varav samtliga leder till utrymmen på det nedre 

planet. Den nordligaste av dessa leder till ett förrådsutrymme. Nästa entré är den ingång 

som bör användas för att ta sig till den planerade hissen, men leder i första hand till 

förvaringsutrymmena där hindermaterialet kommer att förvaras. Sista entrén leder till 

läktaren på ridmanegens kortsida. Direkt innanför denna entré finns en ramp som leder upp 

till läktarens lägsta nivå och därefter en ramp som leder ner till utrymmena på det nedre 

planet. Det är enkelt att ta sig från lokalerna på det övre planet till läktaren för att via denna 

utnyttja entréerna på det nedre planet. 

 

Fig. 5 – Principiell utformning av entréer  
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Huvudentrén är förlagd på en upphöjd veranda (se Fig. 6) som kan förses med bordsplatser 

för cirka 20 personer. Även om det inte är någon attraktiv utsikt från uteplatsen så ger den 

en möjlighet att sitta ute i friska luften samt att den vid tävlingar ger god uppsikt över 

transportparkeringen.   

 

  
Fig. 6 – Principiell utformning över huvudentré 

 

3.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet förknippas ofta med rullstolsanvändande, men kravet på tillgänglighet gäller 

även andra typer av funktionsnedsättning. Dit hör bland annat nedsatt syn, hörsel och 

orienteringsförmåga. Innebörden av begreppet tillgänglighet är ”att individen självständigt 

och på egna villkor ska kunna använda sig av, förflytta och uppehålla sig mellan och i 

byggnader, kommunikationsstråk och trafiksystem”4. Detta betyder att rörelsehindrade ska 

kunna förflytta sig spontant och med värdighet utan att vara beroende av hjälp.5  

 

Ur tillgänglighetssynpunkt är en entré optimal om nivåskillnader undviks och att dörrarna 

är lätta att öppna samt att handtag och lås placeras i lämplig höjd. Dessutom bör det finnas 

rymliga passager och friytor som möjliggör att man från rullstol kan öppna och stänga 

dörrarna. Med hänsyn till en god tillgänglighet bör passager vara hinderfria och 

                                                      
4 Siré. Elena m.fl. Utrymning för alla – byggnader med kulturvärden. Carlshamn: Svensk 
Byggtjänst, 2006. s. 42  
5 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
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nivåskillnader undvikas. Om nivåskillnader är oundvikliga bör dessa kompletteras med 

låga och korta ramper. Mellan våningsplan så bör det finnas en hiss eller någon form av 

lyftanordning. Möjlighet att förflytta sig och vända med rullstol ska finnas. Som 

funktionsnedsatt ska man också kunna använda inredning och teknisk service och dessutom 

kunna ta del av det som händer.6       

 

I utformningsförslaget är det tänkt att alla entréer och ramper ska vara tillgängliga för den 

som är rörelsehindrad. Entréerna ska ha låga eller inga trösklar och ramperna ska klara 

kraven från BBR. Det innebär att en ramp högst får luta 1:12 och stiga 0,5 meter åt gången, 

mellan stigningarna ska det finnas ett vilplan på minst två meter7. I utformningsförslaget är 

den maximala stigningen 0,5 meter och behovet av vilplan finns därmed inte. Vid högre 

stigningar, det vill säga då man ska förflytta sig mellan våningsplanen, är en enklare 

plattformshiss planerad. 

3.3 Utrymning vid brand 

När en byggnad är tillgänglig innebär det också att den ska vara säker vid brand eller annat 

hot för de personer som vistas i den. Om inte byggnader skulle vara tillgängliga och ha en 

säker utrymning, så skulle livskvaliteten minska för många människor.8  

 

Till följd av ålder eller funktionsnedsättning skiljer sig förmågan att ta till sig information 

samt förmågan att röra sig. Det krävs arbetsinsatser under planering, projektering och 

förvaltning för att skapa utrymningsmöjligheter i en byggnad så att personer med 

funktionsnedsättning kan använda dessa. Brandsäkerheten vilar på ägaren eller innehavaren 

av byggnaden och säkerheten kan i många fall förbättras med enkla lösningar.9  

 

Det är många aspekter som måste beaktas när utrymningen av en byggnad planeras. En 

hörselskadad person är till exempel beroende av skyltar och ljussignaler medan 

rörelsehindrade personer är mer beroende av breda passager och lättöppnade dörrar samt att 

inga trappor och höga trösklar är i vägen. Synskadade personer behöver logisk planering 

och att oväntade hinder markeras med en kontrasterande färg, en fördel är också att skyltar 

har relief eller punktskrift. Om äldre personer vistas i byggnaden måste man ta hänsyn till 

                                                      
6 Siré, Elena, Det går att förena tillgänglighet och varsamhet – En skrift för den som skall förvalta 
och förändra äldre offentliga byggnader. Tierp: Boverket, Handikappinstitutet, 
Riksantikvarieämbetet och Statens Järnvägar, 1998.   
7 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008.  Karlskrona: Boverket, 2008. BBR 3:1422 
8 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
9 Ibid. 
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även detta, äldre både ser och hör dåligt samt att de i vissa fall har svårt att orientera sig i 

byggnader.10 

 

En ridskola kan inte anses vara en säker anläggning att vistas på för en person som är 

hörsel- eller synskadad alternativt rörelsehindrad. Detta eftersom det ofta kan uppstå 

oväntade situationer som är svåra att hantera för den som har en funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning förutsätts därför ha en ledsagare tillgänglig. Av denna 

anledning är det möjligt att ett antal av åtgärderna som presenteras ovan kan prioriteras 

bort. Motiverade åtgärder som kan underlätta vid vistelse och utrymning kan vara viss 

skyltning, logisk planering samt att oväntade hinder undviks. Utöver detta bör entréerna ha 

en utformning som möjliggör tillträde för de som har en funktionsnedsättning. Dessutom 

bör utformningen av lokalerna anpassas så att framkomligheten är tillfredsställande för de 

som är rörelsehindrade.   

 

Då lokalerna är belägna på två våningsplan ska det finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar och minst en utrymningsväg från vardera plan11. Utformning av lokalerna 

har därmed planerats så att man ska kunna ta sig ut oavsett var man än är i byggnaden. Två 

oberoende utrymningsvägar från varje plan är något som har eftersträvats, vilket även 

gäller de rörelsehindrade. När det gäller utrymningsmöjligheter för rörelsehindrade är det 

vanligt att man väljer att göra en av utrymningsvägarna enligt erforderliga krav på lämplig 

utrymningsväg och den andra som en tillfällig utrymningsplats12.  

 

Från det övre planet är det tänkt att den som är rörelsehindrad ska kunna utnyttja en enklare 

plattformshiss. Hissen är planerad att användas för vardagligt bruk såväl som för utrymning 

för den som är rörelsehindrad. Därutöver kan hissen användas för godstransportering 

mellan planen. För att hissen ska fungera vid utrymning så ställs det särskilda krav på 

utformning, storlek och driftsäkerhet13. Den ska bland annat ha en säkerställd 

strömförsörjning och kunna användas av de utrymmande utan hjälp från 

räddningstjänsten14. Hissen bör placeras så att man på ett enkelt sätt kan ta sig från hissen 

                                                      
10 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
11 Boverket, BBR 5:311 
12 Bengtson, Staffan, Förstudie, BBR 20XX, implementering av brandskydd för personer med 
funktionsnedsättningar. Stockholm: Brandskyddslaget AB, Boverket, 2007. 
13 Boverket, Föreläsningsmaterial till- och frångänglighet.[www] Boverket, 2008. 
<http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygga_nytt/Brandskydd/Framtidens
%20brandregler/BBR%2020XX%20Block%20D1%20Fr%C3%A5ng%C3%A4nglighet.pdf> 
hämtad 2010-05-10 
14 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
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till en tillgänglig utrymningsväg som leder ut ur byggnaden15. Av denna anledning är 

hissen placerad nära nödutgången på det nedre planet, varvid skyltning kan vara nödvändig 

för att underlätta orienteringen till denna.    

 

Som alternativ till utrymningshissen kan entréverandan fungera som en tillfällig 

utrymningsplats där hjälp kan inväntas om nödsituation uppstår.16 Kravet på en tillfällig 

utrymningsplats är att personen utan hjälp ska kunna förflytta sig till en plats som rymmer 

en rullstol utan att förbipasserande hindras17. Den yta som krävs för en fungerande 

utrymningsplats är 1,5–2,0 kvadratmeter per person18.  

 

På det nedre planet finns det tre utrymningsvägar att tillgå, antingen via utgången från 

läktaren, den planerade utrymningsvägen eller utgången från förvaringsutrymmena under 

läktaren. 

     

                                                      
15 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
16 Siré, Elena, arkitekt SAR/MSA och forskare inom tillgänglighet, Elena Siré Arkitekt AB, telefon: 
08-85 73 85, e-post: arch@elenasire.se, e-postkontakt 2010-05-07.  
17Boverket, 
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygga_nytt/Brandskydd/Framtidens%
20brandregler/BBR%2020XX%20Block%20D1%20Fr%C3%A5ng%C3%A4nglighet.pdf  
18 Siré, Elena, Utrymning för alla, 2006 
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4 Konstruktion 

Trä har valts som det dominerande materialet i konstruktionen. Detta val har gjorts av flera 

anledningar, dels anses trä vara ett av de bästa konstruktionsmaterialen ur miljösynpunkt 

eftersom det är möjligt att återanvända eller återvinna samt att det har en relativt liten 

miljöbelastning vid framställande. Andra fördelar är att trä är lätt, billigt, hälsosamt samt 

att det finns möjlighet att producera lokalt.19 20 

 

Trä har även god brandbeständighet. Även om trä är brännbart så sker förbränningen under 

en långsam process där träet förkolnas, vilket gör att träet inte förlorar sin bärförmåga vid 

brand. Jämförelse kan göras med stål som vid höga temperaturer smälter och då förlorar sin 

bärförmåga snabbt.21 

 

Konstruktionsförslaget har utarbetats under handledning av byggnadskonstruktören Kjell 

Westberg22. 

4.1 Bärande konstruktion 

4.1.1 Principiell lösning 

Principen för de nya ridhuslokalerna är att en ny byggnad ska uppföras inuti den nuvarande 

ridhusbyggnaden, skild från dennes konstruktion, likt en rysk docka. Detta för att den nya 

konstruktionen endast ska belastas med nyttiga laster samt egentyngd. Yttre laster, såsom 

vind- och snölaster, ska inte påverka den inre konstruktionen. Den inre byggnaden bör på 

inget sätt fästas i den yttre byggnaden, då dess yttre laster kan komma att påverka 

konstruktionen. Ett avstånd mellan den yttre och den inre byggnaden bör av denna 

anledning vara minst fem centimeter. 

 

                                                      
19 Ottosson, Åsa & Mats, Ekologi för småhus – vägledning för miljöanpassat byggnader. Halmstad: 
Svensk Byggtjänst, 1993.  
20 Berglund, Conny & Ntirabampa, Guy-Guy Gael, Träbroar för vägtrafik – Möjligheter och hinder 
från några aktörers perspektiv. [www] Examensarbete Luleå Tekniska Universitet, 2009. 
<http://epubl.ltu.se/1402-1617/2009/173/LTU-EX-09173-SE.pdf> hämtad 2010-06-15 
21 Dahlqvist, Ida & Gabrielsson, Simon, IT-stöd För projektering och produktion av passivträhus. 
[www] Examensarbete Högskolan i Borås, 2008. 
<http://bada.hb.se/bitstream/2320/4024/1/DahlqvistGabrielsson.pdf> hämtad 2010-06-15 
22 Westberg, Kjell, civilingenjör SVR/MSE och universitetsadjunkt vid avdelningen byggnadsteknik 
vid Högskolan i Gävle, Kjell Westberg Ingenjörsbyrå, telefon: 026-64 84 92, e-post: 
kjell.westberg@hig.se, intervju 2010-04-21 & 2010-05-17.   
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Den bärande konstruktionen ska i huvudsak bestå av trä, där pelare och balkar utgör en 

bärande konstruktion för det övre planet. Avståndet mellan pelarna bör vara maximalt sex 

meter beroende på balkarnas dimensioner och val av konstruktionslösning. Pelarsystemet 

leder till att en ny grundplatta kan undvikas. Dock behöver plintar gjutas, vilka ska ta ner 

lasterna genom pelarna. 

 

Utrymmena på sidorna av och ovanpå den nya konstruktionen kan komma att utnyttjas för 

förvaring alternativt som utrymmen för installationer. Av denna anledning bör även 

innertaket ovanför kafeterian och bjälklaget utanför de uppvärmda ridhuslokalerna 

dimensioneras för att viss last kan komma att uppstå. Dessa utrymmen bör kunna ta en last 

på minst 0,5 kN/m2. 

4.1.2 Grundläggning 

I delar av det nedre planet, ungefär en tredjedel, kommer det finnas behov av en gjuten 

grundplatta i betong. Det bärande pelarsystemet med plintar ska där vara detsamma som i 

övriga byggnaden och grundplattan gjuts oberoende av plintarna. Där nya pelare förs ner på 

samma plats som befintliga pelare kommer den nuvarande plintsulan vara i behov av viss 

förstärkning (se Fig. 7). Det innebär att den nya plintens sula byggs på både uppåt och åt 

sidorna för att samverka med den befintliga plintens sula för att ta emot den ytterligare last 

som kommer att uppstå. 

 

 

Fig. 7 – Egen illustration av sulförstärkning. 
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Alla pelare i konstruktionen bör förses med en stolpsko som är anpassad för lantbruk. Det 

innebär att den är rostfri eller syrafast och därför klarar påverkan av fuktig sand, strö eller 

urin. Stolpskon placeras så att en luftspalt på cirka fem centimeter uppstår mellan plint och 

pelare så att fukt inte sugs upp i pelaren. Av samma anledning bör man där golvytan är 

sandbelagd gjuta plintarna så att minst en decimeter av dem är synliga (se Fig. 8). 

 
Fig. 8 – Egen illustration av stolpsko. 

4.2 Läktare 

Läktaren bör ha en separat bärande konstruktion, då svängningar från läktaren kan påverka 

det övre planet. För att göra läktaren stabil under användandet kommer många pelare och 

strävor att monteras under läktaren, vilket kan påverka det nedre planets möjlighet till 

förvaring. 

4.3 Entréveranda 

Verandan som leder in till byggnadens övre plan bör bestå av en separat utanpåliggande 

konstruktion. Den kan fästas i den befintliga byggnaden men bör ha en egen bärande 

konstruktion och därmed inte belasta den befintliga byggnaden med sin tyngd. Detta för att 

den befintliga stommen kanske inte är dimensionerad för ytterligare laster.  
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5 Utformning av planlösning 

Ledord som har styrt utformningen av planlösningen är säkerhet, tillgänglighet och 

gemenskap. Säkerhet syftar till att skapa en miljö som är säker för alla att vistas i samt att 

göra verksamheten i ridmanegen synlig för så många som möjligt. Uppsyn över 

ridmanegen har prioriterats i lokaler där medlemmar och personal ofta vistas. 

Tillgänglighet syftar till att göra lokalerna användbara för alla besökare. Dessutom är ett 

viktigt mål att skapa trivsamma lokaler för medlemmarna.  

 

De nya lokalerna kommer att förläggas på två plan i ridhusets norra del, den del som för 

närvarande används för förvaring av hindermaterial och strö. För att spara på bygg- och 

driftkostnader planerades det redan i början av projektet att bara det övre planet ska värmas 

upp. Det nedre planet behålls som ett oisolerat kallutrymme, till stor del i samma utförande 

som det har idag. Det övre planet ska förses med nya funktioner för ridklubbens 

verksamhet och mot ridmanegen är en ny läktare planerad.  

 

Det nedre planet omfattar 

• Förvaring av hindermaterial 

• Förrådsutrymmen 

• Isoleringsboxar och gästboxar 

 

 

 

 

 

 

 

Det övre planet inrymmer 

• Kafeteria 

• Sekretariat/kontor 

• Kombinerat gym och 

undervisningslokal 

• Omklädningsrum för personal 

• Omklädningsrum för 

medlemmar 

• Toaletter 

• Städförråd 

• Speakertorn/domartorn 

 

Resultatet av uppmätningen visade att den befintliga byggnadens takhöjd och taklutning 

gjorde det omöjligt att få in två fullstora våningsplan. För att få en tillräcklig takhöjd på det 

nedre planet och samtidigt få användbara ytor på det övre planet, så har det övre planet 

minskats ner till ytan för att undvika utrymmen som är svåra att utnyttja. 

 

Det övre planet kommer delvis att ha snedtak, vilket innebär att det mot ridhusets långsidor 

kommer vara en takhöjd på drygt 1,6 meter. En takvinkel på 20° gör att det ungefär 1,0 



meter in från ytterväggen 

meter. Totalt 65 procent av 

planet kommer takhöjden

takhöjden blir 2,1 meter.

 

På sektionsritningen (se Fig.

Byggnadens invändiga takhöjder är räknade från denna nivå, medan de yttre måtten är 

räknade från den utsatta nollnivån.

Fig. 9 – 

5.1 Läktarplan 

5.1.1 Läktare 

En läktare för ca 150 personer 

kafeterian. Läktaren är i 

läktaren, med ett plansteg mellan varje sittnivå

meter respektive 0,8 meter. Trappstegens höjd och djup är därmed 0,25 meter respektive 

0,4 meter. 

Fig. 10

en blir en takhöjd på 2,0 meter. Takhöjden kommer öka

65 procent av det övre planets yta kommer ha denna takhöjd. På det nedre 

en vara 2,7 meter, förutom i förrådet under domartorn

meter. 

(se Fig. 9) är den tänkta marknivån inritad med punktstreckad linje. 

Byggnadens invändiga takhöjder är räknade från denna nivå, medan de yttre måtten är 

räknade från den utsatta nollnivån. 

 Sektion som visar väsentliga höjdmått i ridhuslokalen. 

läktare för ca 150 personer är planerad vid ridmanegens kortsida i anslutning till 

 huvudsak uppbyggd i trä och trappan mellan planen 

aren, med ett plansteg mellan varje sittnivå (se Fig. 10). Läktarens höjd och djup är 0,5 

meter respektive 0,8 meter. Trappstegens höjd och djup är därmed 0,25 meter respektive 

0 – Principiell utformning av den integrerade trappan.   

öka upp till 3,0 

höjd. På det nedre 

under domartornet där 

är den tänkta marknivån inritad med punktstreckad linje. 

Byggnadens invändiga takhöjder är räknade från denna nivå, medan de yttre måtten är 

 

kortsida i anslutning till 

och trappan mellan planen är integrerad i 

höjd och djup är 0,5 

meter respektive 0,8 meter. Trappstegens höjd och djup är därmed 0,25 meter respektive 
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Där fallhöjden är mer än en sitthöjd (0,5 meter) finns räcken som är 0,9 – 1,1 meter höga. 

Om fallhöjden är 3,0 meter eller mer ska räckets höjd vara 1,1 meter23. Räckena bör 

utformas så att de inte stör sikten från läktare och kafeteria. En lösning kan vara att ha glesa 

trä- eller stålräcken, vilka kan kompletteras med plexiglas för att höja säkerheten. 

5.1.2 Dressyrdomarplats 

En upphöjd platå har placerats nära sargkanten på läktarens nedersta nivå som motsvarar 

mitten av ridmanegens kortsida (se Fig. 11). På så sätt kommer dressyrdomaren få god 

uppsikt över allt som sker på tävlingsbanan. Plats finns för både domare och sekreterare. 

Eftersom platån är relativt smal kan det hända att ett fullstort bord inte får plats, en lösning 

på detta kan vara att ha ett mindre klaffbord.     

 
Fig. 11 – Principiell utformning av dressyrdomarplats 

5.2 Nedre plan 

5.2.1 Hinderförvaring 

En ny port från ridmanegens kortsida kommer leda under kortsidans läktare ut till ett större 

utrymme där hindermaterialet kommer att förvaras. För att få bra ordning på hinderbommar 

finns det plats för konsollösningar där bommarna kan sorteras efter färg och modell. Viss 

förvaring av hindermaterial kan troligen ske under läktaren, men på grund av att denna bärs 

upp av ett stort antal pelare och strävor så har det ansetts som ett outnyttjat utrymme. 

 

                                                      
23 Boverket, BBR 8:2321 
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För lättare och säkrare framkomlighet i utrymmet för hinderförvaring har ett gångstråk 

planerats in. Dessa kan med fördel förses med plattbeläggning för att underlätta för den 

som är funktionshindrad samt tydliggöra gränserna mellan gångstråk och 

förvaringsutrymme (se Fig. 12). 

 
Fig. 12 – Disponering av det nedre planets utrymmen            

5.2.2 Förråd och övrig förvaring  

Det nedre planet kommer inrymma tre skilda och låsbara förrådsutrymmen. I dessa förråd 

kan plats ges till bland annat stängselmaterial, verktyg, priser och särskild 

tävlingsutrustning. Förråd 1 ligger i anslutning till ridhusets manege, där förvaras 

lämpligen priser till tävlingsverksamhet. I förrådet innanför, Förråd 2, som har anknytning 

till både prisförrådet och hinderförvaringen, förvaras lämpligen särskild tävlingsutrustning 

såsom flaggor och mätutrustning. Eftersom Förråd 3 har ingång från stallplanen är det där 

mer lämpligt att förvara verktyg, stängselmaterial och utrustning som används för alla 

anläggningens verksamheter.       

 

Invid dressyrdomarplatsen, i direkt anslutning till den nya porten som leder mellan 

ridhusmanege och det nedre planet, finns en yta på ca två kvadratmeter. Där kan det vara 

lämpligt att placera en större låda där säkerhetsutrustning såsom första förbandslåda med 

fördel kan förvaras. 
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5.2.3 Isoleringsstall 

Då Gävle Fältrittklubb är en relativt stor anläggning är det viktigt att man kan ta hand om 

sjuka hästar i ett avskilt utrymme för att skydda resterande hästar från eventuell smitta. Ett 

isoleringsstall är det mest effektiva sättet att förhindra utbrott och sjukdomsspridning24.  

Isoleringsboxarna kan även användas då nyinköpta hästar ska slussas in i det ordinarie 

stallet eftersom hästar från andra miljöer alltid innebär en smittorisk. En häst kan insjukna 

flera veckor efter att den kommit i kontakt med smittan, vilket motiverar att särskilja nya 

hästar25.  

 

Utrymmet bör anpassas till antalet hästar, där möjlighet till uppstallning ska ges till var 

25:e häst. Viktigt är att utrymmet uppfyller de krav på mått som gäller för utformning av 

stallar och hästboxar. 26  

 

Med detta som grund har ett avskilt isoleringsstall med två stora boxar och stallgång 

planerats. Isoleringsstallet är förlagt på den sida av ridhuset där kontakt med andra hästar 

och människor är mest begränsad. Stallet har en separat ingång, vilket förhindrar att 

utrymmet blir en passage.  

 

Alla ytskikt i isoleringsstallet bör vara av sådan typ att smittsanering är lätt att genomföra. 

Skrymslen och svåråtkomliga ytor bör undvikas och överlag bör ytor vara jämna och 

tvättbara. Golv bör vara i betong och väggarna bör kläs med släta väggskivor. Lösa 

inventarier i boxarna, såsom vattenkar och krubba, bör vara demonterbara.27 

5.2.4 Gäststall 

Vid tävlingar, ridläger, clinics eller andra evenemang där hästar utifrån tas till ridklubben 

kan det ibland finnas behov av extra uppstallning. Med anledning av smittorisker är det inte 

önskvärt att ta in dessa hästar i det ordinarie stallet, vilket motiverar att ett separat gäststall 

                                                      
24 Eternell Hagen, Eva, Måste och kan vi skydda våra hästar mot smittsamma sjukdomar. 
[www]Aftonbladet: Ridsport. <http://wwwc.aftonbladet.se/sport/ridsport/reportage/smitta.html> 
hämtad 2010-05-17 
25 Agria Djurförsäkringar, Kvarka. [www] Agria Djurförsäkringar. 
<http://www.agria.se/agria/index.nsf/LinkFrameSet?ReadForm&url=http://www.agria.se/agria/text.
nsf/id/2857> hämtad 2010-05-17 
26 Jordbruksverket, Djurskyddsbestämmelser Häst. Jordbruksinformation 7. Uppdaterad 2010. 
Jönköping: Jordbruksverket, 2008. 
27 Scharin, Mats, veterinär vid Distriktsveterinärerna Gävle, Jordbruksverket, telefon: 026-13 48 61, 
e-post: Mats.Scharin@dv.sjv.se, e-postkontakt 2010-05-18.  
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planeras i ridhuset. Gäststallet bidrar till att större och fler evenemang kan anordnas i 

ridklubbens regi, samt att tillfällig uthyrning av boxarna kan ge extra intäkter. 

 

Utrymmet som planeras som gäststall ger plats till fyra fullstora boxar med en bred 

stallgång mellan boxraderna. Denna lösning tar upp en mindre yta än om man placerar fyra 

boxar längs en enda rad eftersom stallgången blir betydligt längre och den i båda fallen 

måste ha en bredd på 2,5 meter28. Väggarna mellan boxarna bör av säkerhetsskäl och 

smittorisk bestå av en heltäckande vägg i full höjd så att hästar som är okända för varandra 

inte kommer i direkt kontakt. 

5.3 Övre plan 

5.3.1 Disponering 

För att via de nya lokalernas huvudentré ta sig till de avskiljda delarna som innehåller 

omklädningsrum, duschar och gym passeras en dörr direkt till vänster (se Fig. 13). Samma 

dörr leder dessutom till kafeterians personalingång. Dessa utrymmen riktas huvudsakligen 

till ridklubbens medlemmar och personal.               

 

Den allmänna delen som består av kafeteria, sekretariat och toaletter, riktas även till 

besökare. Lokalen är öppen och uppsikten är god över kafeterian och vidare ut mot 

ridhusets läktare. Den omöblerade väggen mot kafeterians kök är tänkt som en 

informationsplats, där anslag kan 

presenteras. Den centralt placerade 

kafeterian är tänkt att vara en 

samlingspunkt för ridklubbens 

medlemmar. I direkt anslutning till 

denna ligger ett väl synligt 

sekretariat med kontorsmöjligheter 

för ridklubbens personal.   

 

 

                  Fig. 13 – Disponering av det övre planets utrymmen 

                                                      
28 Wilken, Ulf, Bygga för häst – enkla byggråd för stall – ridhus – ridbana – hage. Lidköping: 
Svenska Ridsportförbundet, 2008. 
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5.3.2 Servering med kök 

En stor kafeteria med cirka 36 bordsplatser är centralt placerad i lokalen med utsikt över 

ridmanegen. Köket bör vara utrustat så att möjlighet finns att tillreda lättare måltider samt 

ge förvaringsmöjligheter för matvaror. Det planeras även att köket ska ha en öppen 

serveringsdisk mot servering och ridhus. Vid större evenemang är det möjligt att öppna 

mellan servering och gym. Gymmet kan då fungera som extra utrymme för 

serveringsplatser. Kafeterian planeras ha stora fönsterpartier mot ridmanegen. 

 

Eftersom kafeterian är placerad mitt i lokalen är möjligheten till dagsljus begränsad. För att 

utöka ljusinsläppet bör dörren till huvudentrén vara försedd med ett fönster. Dessutom har 

ett invändigt fönster planerats i köket för att generera dagsljus till servering och kök från 

fönstren på byggnadens norra fasad.  

 

Avsikten är att köket ska fungera som ett serveringskök. Det betyder att det inte ställs lika 

stora krav som vid restaurangkök. Vid servering ska det förekomma värmeenheter, 

kylenheter, avställningsytor och ett handtvättställ. Dessutom ska det finnas plats för 

kaffemaskin och kassa samt plats för dryckeshantering.29  

5.3.3 Kontor/Sekretariat 

Sekretariatet är förlagt i anslutning till domartornet, ett öppningsbart fönster gör att 

kontakten mellan domare och sekretariat underlättas. Utrymmet är även tänkt att fungera 

som kontor för personalen och den låga takhöjden längs med långsidan kan utnyttjas för 

förvaring i form av garderober eller hyllsystem. Rummets placering bidrar till att de 

personer som vistas där har god uppsikt över vad som sker i ridmanegen.     

5.3.4 Domartorn 

Ett domartorn är placerat till vänster om kortsidans läktare från ridmanegen sett. Eftersom 

takhöjden är lägre mot ytterväggarna kommer golvnivån i domartornet behöva vara lägre 

än det övre planet i övrigt och trappsteg krävs för att ta sig in i domartornet från läktaren. 

För att utnyttja ytan och takhöjden på bästa sätt är trappstegen placerade utanför 

domartornet.    

                                                      
29 Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Checklista för mottagningskök, serveringskök och festvåning. 
Faktablad nr 112.  
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5.3.5 Toaletter 

Tre toaletter, varav en handikappanpassad, är inplanerade med ett centralt läge invid 

kafeterian. Utöver dessa finns det en toalett för personalen intill omklädningsrummen. 

 

De toaletter som finns i anslutning till kafeterian kommer på grund av snedtaket hängas på 

en utbyggd ”låda” (se Fig. 14). Detta bidrar till att toaletterna kan placeras med ett avstånd 

från väggen och det minimått30 som gäller för snedtak uppfylls. För att underlätta 

städningen rekommenderas att alla toaletter är vägghängda, vattentanken kan då placeras i 

”lådan” bakom toaletten. Dessutom kan ”lådan” fungera som förvaring av toalettpapper 

och pappershanddukar alternativt som en avlastningsyta.  

 
Fig. 14 – Principiell utformning av toalett  

 

Handikapptoaletten måste ha tillräckliga ytmått och ha lämpligt placerad inredning samt 

vara skyltad och ha larm31. Toalettens yta ska vara så stor att den rullstolsburne fritt kan 

snurra runt och vända med sin rullstol. Dessutom ska den vara utformad så att eventuella 

medhjälpare får plats. En duschslang bör vara installerad så att eventuella duschmöjligheter 

finns.   

                                                      
30 Sjöström Larsson, Lena & Wergeni Wasberg, Kerstin, Köpa Bad. Värnamo: Svensk Byggtjänst, 
2005.  
31 Siré, Elena, Det går att förena tillgänglighet och varsamhet, 1998 
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5.3.6 Omklädningsrum för medlemmar 

På ridskolor är det mer fokus på hästarnas miljö än på människornas, i bästa fall finns det 

en kafeteria och toaletter. Omklädningsrum hör därmed till ovanligheterna.32 Om det finns 

möjlighet för klädbyte och duschning på ridskolan kan man minska spridningen av 

allergena ämnen33. Människor i kontakt med djur är en väsentlig källa till 

allergenspridning. Enligt Arbets- och Miljömedicin i Stockholm förmodade man att antalet 

hästallergiska barn låg mellan 4-10 % år 200634. 

 

Omklädningsrummet för medlemmarna består av två delar som kan avskiljas med hjälp av 

en skjutdörr, en duschdel med två duschar och en omklädningsdel. Det finns många bänkar 

som medför goda sittmöjligheter i båda delarna av omklädningsrummet. Detta utrymme 

ska inte vara låsbart, utan öppet för alla. Det finns även ett låsbart singelrum med dusch 

och sittbänk. Detta för att möjlighet ska finnas för den som föredrar att enskilt duscha och 

byta om. 

5.3.7 Omklädningsrum för personal 

Verksamheten på en ridskola leder till att personalen utsätts för allergena ämnen. Ett krav 

från arbetsmiljöverket är därför att det ska finnas duschmöjligheter på arbetsplatsen. Då 

ridskolan har få anställda och övervägande kvinnor så behövs det inget separat 

omklädningsrum/duschrum för män och kvinnor. Risken att män och kvinnor behöver byta 

om eller duscha samtidigt är mycket liten.35  

 

Då arbetet för personalen innebär att de utsätts för smuts, risk för smitta och stark lukt som 

kan överföras till privata kläder så ska det finnas förvaringsplatser för privata kläder och 

arbetskläder. Detta kan lösas genom någon form av klädskåp, helst ett skåp för arbetskläder 

och ett för privata kläder. Skåpen ska vara låsbara så att personalen med trygghet kan 

förvara värdesaker.36 

                                                      
32 Svala, Catharina, Hästen i samhället. Rapport 144. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), 2006.  
33 Backteman, Elisabeth, Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. Andra upplagan. Tierp: 
Hästnäringens Nationella stiftelse, 2008. 
34 Elfman, Lena, Hästar i tätortsnära miljö - ett aktuellt problem! [www] Nyhetsbladet Arbete – 
Miljö – Medicin Nr 4/2006 
<http://www.ammuppsala.se/upload/File/publikationer/arbeteMiljoMedicin/Nr_4_2006.pdf> 
hämtad 2010-06-14 
35 Middelman, Anna, Arbetsplatsens utformning – AFS 2009:2. Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. Sverige: Arbetsmiljöverket, 2009. §§ 96, 97 och 100 
36 Ibid. §§ 92, 93 och 94 
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Omklädningsrummet för personalen innehåller en dusch och åtta låsbara skåp, vilket ger 

möjlighet för personalen att disponera två skåp vardera. Eftersom duschen är placerad där 

det är snedtak, är det extra viktigt att de minimimått37 som gäller för dusch vid snedtak 

uppfylls. Om det skulle uppstå behov av fler dusch- och omklädningsmöjligheter kan det 

enskilda duschrummet som planerats för medlemmar nyttjas. 

5.3.8 Gym 

Ett gym är planerat så att det kan nyttjas av medlemmar och anhöriga som då samtidigt har 

utsikt över ridmanegen genom stora fönsterpartier. Dusch och omklädningsrum finns i 

anslutning till gymmet. Det är även tänkt att gymmet vid behov ska kunna fungera som 

teoretisk undervisningslokal samt att vid större evenemang ge extra utrymme för 

bordsplatser till serveringen.  

5.3.9 Städförråd 

Ett städförråd med utslagsvask finns centralt placerat och är tillgängligt för alla 

verksamheter på det övre planet. Närhet till toaletterna samt till kafeterian har prioriterats. 

Förrådet är stort nog att innehålla all städutrustning och dessutom ge plats för viss 

väggförvaring. 

5.3.10  Läktarförråd 

Med entré från läktarens översta nivå finns ett större kallförråd med förvaringsmöjligheter. 

Där kan bland annat extra utrustning till kök och servering förvaras. Förrådet är försett med 

en skjutdörr för att ge god tillgänglighet samt för att inte förhindra framkomligheten till 

hissen. 

                                                      
37 Sjöström Larsson, Lena & Wergeni Wasberg, Kerstin, Köpa Bad, 2005 
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6         Resultat 

6.1 Första förslag på planlösning 

Här presenteras det första förslaget som medlemmarna, styrelsen och personalen vid Gävle 

Fältrittklubb fick tycka till om. 

 
Övre plan 

 
Nedre plan 
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De mest betydande förändringarna som gjorts i planlösningarna efter att det första utkastet 

presenterades är: 

• Nivåskillnader har utretts ytterligare. Majoriteten av de ramper som fanns i det 

första förslaget har antingen tagits bort eller ändrats. En hiss har planerats in för att 

kompensera de borttagna ramperna. Vissa ändringar har gjorts vad gäller läktarens 

utformning för att ramper ska få plats. 

• Dörren mellan sekretariat och domartorn har tagits bort och ersatts med ett 

öppningsbart fönster. 

• Städförrådet och handikapptoaletten har bytt plats. 

• Entréverandans storlek har ändrats. 

• Större utrymme i köket har nyttjats till förvaring. 

• Ett kallförråd har placerats i anslutning till läktarens översta nivå. 

• Spånförrådet har tagits bort. Ytan har till viss del nyttjas till gäststall, men även 

hinderförvaringen har utökats.  

• Dörr mellan isoleringsstall och hinderförvaring har tagits bort. 

• En platå har planerats mellan hiss och utrymningsväg i höjd med utrymningsvägen 

(nollnivån). 

• En ny dörr in till hinderförvaringen har planerats. 

• Förråden på det nedre planet har disponerats om. Ett av förråden har entré från 

stallplanen.  

• Bärande pelare har placerats ut på det nedre planet.  
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6.2 Slutgiltigt förslag på planlösning 

Här presenteras det slutgiltiga förslaget på planlösningen som kan användas när bygglov 

och bidrag ska sökas. Resterande ritningar som tagits fram under projektet kan ses i Bilaga 

3-7. 

 

 
Övre plan 



 
Nedre plan 

 

 

   



 

 

32 

 

6.3 Kostnadskalkyl 

Nedan visas en sammanställning av kostnadskalkylen inklusive arbetskostnad. Mer detaljerad kalkyl kan ses i Bilaga 8.  

 



33 

 

Diskussion 

Ämnet som vi valt att utföra vårt examensarbete inom har ingen tydlig anknytning till den 

forskning som bedrivs idag. Detta har gjort det svårt att hitta skriftliga källor och då särskilt 

vetenskapliga artiklar. Av denna anledning har vi fått gå omvägar för att hitta källor som 

kan styrka våra val. 

 

Utifrån detta valde vi att utveckla vår utredning av ridhuslokalerna till ett koncept som vi 

hoppas att fler ridklubbar kan ha nytta av vid verksamhetsutveckling. Kraven för att 

konceptet ska vara möjligt att utnyttja är att slutresultatet ska vara ridhuslokaler i två plan 

på ridhusets kortsida i en befintlig oisolerad byggnad med sadeltak. Även delar av 

konceptet kan nyttjas men i vårt resultat består konceptet av följande: 

• Konstruktionen: En inre byggnad som är skild från den befintliga byggnaden och 

på inget sätt belastar den befintliga byggnadens konstruktion. Den nya byggnaden 

har ett eget bärande system. I konceptet ingår även en läktare mot ridhusets 

manege med en egen bärande konstruktion. 

• Disponering av det övre planet: Endast det övre planet isoleras och värms upp för 

att spara på bygg- och driftkostnader. Planlösningen på det övre planet tror vi med 

viss variation kan passa många ridklubbar då den innehåller de verksamheter som 

normalt sätt behövs, det vill säga kafeteria, toaletter, omklädningsrum, sekretariat, 

kontor, domartorn och ett anpassningsbart rum som kan utnyttjas efter önskemål. 

• Disponering av det nedre planet: Av samma anledning enligt ovan behålls det 

nedre planet oisolerat och en gjuten betongplatta undviks i så stor utsträckning 

som möjligt. Sand eller grus är lämpliga material om inte befintligt golv finns. För 

mindre ytor som behöver fast eller städbart golv rekommenderas i första hand 

plattbeläggning. 

• I konceptet ingår också planering för en fungerande utrymning, planering för 

säkerhet vid användande samt planering av lokaler som främjar en god 

gemenskap. 

 

Vi har i projektet inte utrett i hur stor omfattning vårt koncept är möjligt att utnyttja. Detta 

eftersom de industrihallar som ridhus vanligtvis byggs i kan skilja sig åt i utförandet, vilket 

är något som inte var möjligt att inkludera i projektets tidsram.  
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Efter besök på ett antal olika ridhus kan vi konstatera att tillgängligheten många gånger är 

eftersatt. Vi anser att alla ska ha samma rätt att vistas i lokalerna och har därför lagt extra 

tid och arbete på att få en väl fungerande utformning med rörelsefrihet mellan de två 

planen. 

 

Som ritningarna visar är trappen till den tänkta entréverandan placerad i ett relativt 

oskyddat läge. Genom att flytta in trappan under verandan får den ett tak som kan skydda 

mot nederbörd.  

 

Hissen och dess placering har varit ett omdiskuterat ämne med alla inblandade parter samt 

externa kontakter. Vår förhoppning är att hissen ska finnas på plats när lokalerna står 

färdiga, men vi inser att det är en kostnadsfråga. Hissens placering har vissa nackdelar i 

och med att den kan tyckas ha ett dolt läge. Många faktorer spelade in i valet av placering, 

men det främsta skälet till den valda placeringen var att vi prioriterade att skilja de båda 

tillgängliga utrymningsvägarna från varandra. Där den förlagts i förslaget har den även 

närhet till den utgång som planerats för utrymning. 

 

Anledningen till att vi valde att avskilja en del från de allmänna lokalerna på det övre 

planet, är för att medlemmar och personal ska kunna vistas och tryggt förvara saker i en 

miljö där allmänheten inte rör sig. För att vidareutveckla funktionen av denna lösning kan 

ett alternativ vara att avgränsa den avskiljda delen med kodlås alternativt kortpassering. 

Detta för att möjliggöra kontroll över vilka som utnyttjar ridskolans lokaler. Ytterligare en 

lämplig åtgärd kan vara att montera låsbara boxar, antingen i det allmänna 

omklädningsrummet eller i korridoren utanför, som kan användas för tillfällig förvaring av 

värdesaker.   

 

För kökspersonal krävs normalt ett eget omklädningsrum med dusch. Gävle Fältrittklubb 

kommer inte att ha någon fast anställd till denna befattning, utan ideella resurser kommer 

att utnyttjas. Därav har ingen vidare utredning av detta gjorts.  

 

Vi har heller inte gjort någon vidare utredning när det gäller avfallshanteringen, men vår 

rekommendation är att man placerar sopkärl med sorteringsmöjligheter under 

entréverandan.       
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Förslag på fortsatta studier:  

Ytterligare studier bör göras kring hissens förutsättningar att användas som utrymningshiss. 

Det kan finnas krav på att hissen ska placeras i en separat brandcell, det vill säga att hissen 

ska vara förlägen i ett utrymme som är slutet mot omgivande lokaler. 

 

Eftersom vi inte utfört några beräkningar är ett första steg att genomföra energiberäkningar 

så att nya väggar och bjälklag kan dimensioneras. Beroende av vilka dimensioner som 

krävs kan planlösningen behöva justeras.  

 

Det bör utredas hur räckena på läktaren ska utformas för att inte skymma sikten. Det räcke 

som i förslaget är förlagt längs med läktaren direkt utanför kafeterian är det som skymmer 

mest och i huvudsak behöver utredas. Det är dock möjligt att det räcket inte är nödvändigt, 

då fallhöjden inte överstiger 0,5 meter.  

 

 Vi har inte prioriterat att söka reda på de bäst lämpade produkterna till kalkylen. Vi tror 

därför att man med mer omfattande utredningar och förhandlingar kan påverka kalkylen 

avsevärt. Kalkylen kan dock användas som utgångspunkt för att avgöra inom vilka 

områden de största besparingarna kan göras.  

 

Inget större arbete har lagts ned gällande fönstersättningen på byggnadens fasader. Vidare 

arbete kring den nya entréfasadens utformning bör utföras för att åstadkomma en estetiskt 

tilltalande fasad. Förslaget på utformningen av fönstersättningen har framförallt gjorts 

utifrån byggnadens funktion. Ytterligare saker som skulle kunna vägas in i större 

utsträckning vid fönsterutformningen är praktiska, tekniska, estetiska och symboliska 

aspekter38. 

 

Eventuellt kan det vara aktuellt att se över fönstren i domartornet som är riktade mot 

ridmanegen. För att inte reflektioner i glaset ska störa sikten kan det vara nödvändigt att 

vinkla glaset så att detta är vinkelrätt mot domarens synriktning.   

  

                                                      
38 Kenzari, Bechir, Windows. Built Environment vol 31 no 1, 2005.  
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Fortsatta förslag till Gävle Fältrittklubb: 

För ridklubben gäller det att i första hand söka bygglov och få det beviljat. När det är gjort 

kan bidrag för projektet sökas. Vi har varit i kontakt med Bygg och Miljö i Gävle 

Kommun, vilka bekräftat att nytt bygglov måste upprättas. Viss ändring av planlösning kan 

ske även efter att bygglov beviljats, såvida inte fasader påverkas väsentligt eller 

verksamhetens inriktning ändras avsevärt.  För att undvika onödiga utgifter genomförs 

konstruktionshandlingar och andra upphandlingar först då ett godkänt bygglov har 

tillhandahållits. Senast tre veckor innan byggnationen påbörjas måste en bygganmälan 

göras till Bygg och Miljö. Därefter kommer troligen Bygg och Miljö kalla till ett 

byggsamråd, där strukturen av arbetsorganisationen och arbetets planering och 

genomförande tas upp. Boverkets häfte ”Behöver jag bygglov, behöver jag göra 

bygganmälan?” är något vi rekommenderar Er att ta del av. 

 

Vi hoppas att vårt arbete ska vara till nytta för Gävle Fältrittklubb!  



37 

 

Referenser 

Skriftliga källor 

• Backteman, Elisabeth, Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. Andra 
upplagan. Tierp: Hästnäringens Nationella stiftelse, 2008. 

• Bengtson, Staffan, Förstudie, BBR 20XX, implementering av brandskydd för 

personer med funktionsnedsättningar. Stockholm: Brandskyddslaget AB, 
Boverket, 2007. 

• Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008.  Karlskrona: Boverket, 2008. 
• Jordbruksverket, Djurskyddsbestämmelser Häst. Jordbruksinformation 7. 

Uppdaterad 2010-02. Jönköping: Jordbruksverket, 2008. ISSN 1102-8025. 
• Kenzari, Bechir, Windows. Built Environment vol 31 no 1, 2005. 
• Middelman, Anna, Arbetsplatsens utformning – AFS 2009:2. Arbetsmiljöverkets 

författningssamling. Sverige: Arbetsmiljöverket, 2009. ISBN 978-91-7930-512-1, 
ISSN 1650-3163 

• Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Checklista för mottagningskök, serveringskök 

och festvåning. Faktablad nr 112.  
• Ottosson, Åsa & Mats, Ekologi för småhus – vägledning för miljöanpassat 

byggnader. Halmstad: Svensk Byggtjänst, 1993. ISBN 91-7332-656-9 
• Siré, Elena, Det går att förena tillgänglighet och varsamhet – En skrift för den som 

skall förvalta och förändra äldre offentliga byggnader. Tierp: Boverket, 
Handikappinstitutet, Riksantikvarieämbetet och Statens Järnvägar, 1998.  
ISBN 91-630-7170-3  

• Siré. Elena m.fl. Utrymning för alla – byggnader med kulturvärden. Carlshamn: 
Svensk Byggtjänst, 2006. ISBN 91-7333-122-8 

• Sjöström Larsson, Lena & Wergeni Wasberg, Kerstin, Köpa Bad. Värnamo: 
Svensk Byggtjänst, 2005. ISBN 91-7333-062-0.   

• Svala, Catharina, Hästen i samhället. Rapport 144. Alnarp: Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), 
2006. ISSN 1104-7313 

• Wilken, Ulf, Bygga för häst – enkla byggråd för stall – ridhus – ridbana – hage. 

Lidköping: Svenska Ridsportförbundet, 2008. 

Elektroniska källor 

• Agria Djurförsäkringar, Kvarka. [www] Agria Djurförsäkringar. 
<http://www.agria.se/agria/index.nsf/LinkFrameSet?ReadForm&url=http://www.a
gria.se/agria/text.nsf/id/2857> hämtad 2010-05-17 

• Berglund, Conny & Ntirabampa, Guy-Guy Gael, Träbroar för vägtrafik – 

Möjligheter och hinder från några aktörers perspektiv. [www] Examensarbete 
Luleå Tekniska Universitet, 2009. <http://epubl.ltu.se/1402-1617/2009/173/LTU-
EX-09173-SE.pdf> hämtad 2010-06-15 



 

 

38 

 

• Boverket, Föreläsningsmaterial till- och frångänglighet.[www] Boverket, 2008. 
<http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygga_nytt/Brands
kydd/Framtidens%20brandregler/BBR%2020XX%20Block%20D1%20Fr%C3%A
5ng%C3%A4nglighet.pdf> hämtad 2010-05-10 

• Dahlqvist, Ida & Gabrielsson, Simon, IT-stöd För projektering och produktion av 

passivträhus. [www] Examensarbete Högskolan i Borås, 2008. 
<http://bada.hb.se/bitstream/2320/4024/1/DahlqvistGabrielsson.pdf> hämtad  
2010-06-15 

• Elfman, Lena, Hästar i tätortsnära miljö - ett aktuellt problem! [www] 
Nyhetsbladet Arbete – Miljö – Medicin Nr 4/2006 
<http://www.ammuppsala.se/upload/File/publikationer/arbeteMiljoMedicin/Nr_4_
2006.pdf> hämtad 2010-06-14 

• Eternell Hagen, Eva, Måste och kan vi skydda våra hästar mot smittsamma 

sjukdomar. [www]Aftonbladet: Ridsport. 
<http://wwwc.aftonbladet.se/sport/ridsport/reportage/smitta.html> hämtad  
2010-05-17 

• Svenska Ridsportförbundet, Vi blir fler. [www] Svenska Ridsportförbundet, 2009.  
<http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Nyheter/2009/04/Vi-blir-fler/> hämtad 
2010-04-25 

• Wikells byggberäkningar AB, Kalkylprogram för BYGG, EL, VS, Luft och 

Industrirör. [www] Wikells byggberäkningar AB. <http://www.wikells.se/> 
hämtad 2010-05-19 

Muntliga källor  

• Karlsson, Magnus, säljare vid Globus TT AB, telefon: 0155-20 55 00, 
telefonkontakt 2010-05-21.  

• Scharin, Mats, veterinär vid Distriktsveterinärerna Gävle, Jordbruksverket, telefon: 

026-13 48 61, e-post: Mats.Scharin@dv.sjv.se, e-postkontakt 2010-05-18.  

• Siré, Elena, arkitekt SAR/MSA och forskare inom tillgänglighet, Elena Siré 
Arkitekt AB, telefon: 08-85 73 85, e-post: arch@elenasire.se, e-postkontakt  
2010-05-07.  

• Westberg, Kjell, civilingenjör SVR/MSE och universitetsadjunkt vid avdelningen 
byggnadsteknik vid Högskolan i Gävle, Kjell Westberg Ingenjörsbyrå, telefon: 
026-64 84 92, e-post: kjell.westberg@hig.se, intervju 2010-04-21 & 2010-05-17.   

• Styrelsen vid Gävle Fältrittklubb, e-post: info.gfrk@telia.com, styrelsemöte  
2010-05-13. 

 



39 

 

Bildreferenser 

Framsida  Egen illustration 

Figur 1  Eget fotografi  

Figur 2 Eget fotografi 

Figur 3  Egen ritning  

Figur 4 Egen beräkning 

Figur 5   Egen illustration 

Figur 6   Egen illustration 

Figur 7   Egen illustration 

Figur 8   Egen illustration 

Figur 9   Egen ritning 

Figur 10   Egen illustration 

Figur 11   Egen illustration 

Figur 12   Egen ritning 

Figur 13   Egen ritning 

Figur 14   Egen illustration  

 

 



 

 

40 

 

Referenslitteratur 

• Bodin, Anders m.fl. Arkitektens handbok. Andra tryckningen. Stockholm: Addera 
Förlag, 2008. ISBN 978-91-86009-00-7 

• Handikappombudsmannen (Diskrimineringsombudsmannen), Tillgängliga 

toaletter. Faktablad toaletter. Stockholm: Handikappombudsmannen. 
• Pedersen, Claus, Hästar och bebyggelse – Underlag för den fysiska planeringen. 

Skåne utveckling 2004:17. Länsstyrelsen i Skåne Län, 2004. 
• Walla, Erik, Så skriver du bättre tekniska rapporter. Upplaga 2. Lund: 

Studentlitteratur, 2004. ISBN 978-91-44-01913-0 
 

 



- 1 - 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Lokalprogram 

Verksamhet Yta (m2) Våning Rumssamband Kravspecifikation 
Kafeteria  50 2 Uppsikt över ridbanan  
Serveringskök 23 2 Uppsikt över ridbanan  
Sekretariat/kontor 11 2 Uppsikt över ridbanan  
Domartorn/speaker 8 2 Uppsikt över ridbanan  
Omklädningsrum, dusch – allmänheten 11 2 Avskilt  
Omklädningsrum, dusch – personal  8 2 Avskilt AFS 2009:2, §§ 92-100 
Träningsrum/Undervisningssal  24 2 Uppsikt över ridbanan  
WC, 3 st. 4 2 2 centralt, 1 avskilt   
HWC, 1 st. 6 2 Centralt  
Städförråd 3 2 Centralt  
Läktarförråd 9 2   
     
Hinderförvaring 120 1 Lätt anslutning till ridbanan  
Gäststall, 4 boxar 53 1 Egen ingång  
Isoleringsstall, 2 boxar 37 1 Egen ingång  Jordbruksverket 
Förråd för verktyg 13 1   
Förråd för tävlingsutrustning 14    

Förråd för priser  9 1 Lätt anslutning till ridbanan  
     
Domarplats, dressyr 2,5 1 Nära ridbanan  
Läktare, ca 150 pers.  60 1-2 Bra utsikt över ridbanan   
Trapp för förbindelse mellan nivåskillnader 1,5 1   
Ramp för förbindelse mellan nivåskillnader 17 1  BBR 
Hiss för förbindelse mellan planen  1-2   
     
Våning 1 305  Delvis kallutrymme  
Våning 2 180  Uppvärmd våning  
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Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökningen och styrelsemötet 

den 13 maj 2010  

Detta var de kommentarer vi fick av medlemmarna: 

”Kul att det finns folk som vill hjälpa GFRK. Hoppas detta blir av, skulle verkligen göra ett 

stort plus för klubben. Förslagen låter kanonbra!” 

 

”Tycker det låter jättebra och att de är någon som tar initiativ till att de blir nå av. 

Förslagen låter jättebra. =)” 

 

”Jag tycker allt låter kanonbra. Vill att det ser modernt ut. Er skiss är ett bra alternativ 

=)” 

 

”Det låter helt underbart!! Jag har tänkt på det länge och blev helt överlycklig nu!!” 

 

”Jag tycker allt ser jättefint ut =) skulle vara shit* bra!! =)” 

 

”Jag tycker att det var skitbra och skitsnyggt! =)” 

 

”Bra! Men hur mycket skulle det kosta?” 

 

”Det skulle vara väldigt fint!” 

 

”Jag tycker det är skitbra!” 

 

”De låter superbra!” 

 

”Ser jättebra ut!” 

 

Detta beslutades vid styrelsemötet: 

• Spånförrådet slopas på grund av för låg takhöjd och ersätts med ett gäststall. 
• Kalkylen ska innehålla ett nyckelfärdigt koncept med fast inredning. 

Utöver detta diskuterades hissens placering samt möjlighet för ytterligare boxplatser för 

gästande hästar. Kostnader och möjlighet att utveckla konstruktionsdelen var också ämnen 

som avhandlades.
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Bilaga 3. Fasadritningar 
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Bilaga 4. Planlösningar 
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Bilaga 5. Sektioner 
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Bilaga 6. Situationsplan
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Bilaga 7. Illustrationsplan
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Bilaga 8. Detaljerad kostnadskalkyl 
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