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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar framställandet av ett byggnadsprogram bestående av en 
verksamhetsbeskrivning, ett miljöprogram, en kvalitetspolicy, en tomtutredning, ett lokal- och 
tekniskt program, en programkalkyl och förslagsritningar. Arbetet är gjort på uppdrag av 
Färjestads ridklubb och den projekterade byggnaden är ett ponnystall. Rapporten tar upp vilka 
metoder som använts för att sammanställa de olika delarna av programmet samt ett färdigt 
byggnadsprogram. 
 
Beställaren hade vid projektets början en budget på 1.2-1.4Mkr och önskemålet var att stallet 
skulle vara anpassat för små ridskoleelever. För att vara på rätt spår har en kontinuerlig dialog 
med ridklubben upprätthållits. Vidare har fältmätningar och kravstudier utförts med hänsyn till 
brand och utrymme. 
 
Arbetet har resulterat i ett L-format stall med åtta boxplatser och plats för lika många till samt 
kontor, omklädningsrum, WC, dusch, sadel- och foderkammare, spolspilta, tvättrum och förråd. 
Slutkostnaden för projektet beräknas bli 1 340 000kr exkl. moms.
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Abstract 
 
This report treats to produce a buildningprogramme containing of an activity description, an 
environmental programme, a quality policy, a location description, a premises- and technical 
programme, a cost calculation and a drawing proposal. The work has been made on commission 
of Färjestads Ridklubb and the project is a ponnystable. This report describes which methods that 
has been used to produce the different parts of the programme, and also a complete 
buildingprogramme. 
 
The owner had at the beginning of the project 1.2-1.4Mkr to invest in the stable. The owner also 
had a wish that the whole stable should be adepted to small children. A cooperation with the 
owner has been established during the whole process to keep updating the goals. Also fieldwork 
and requirement studies has been done. 
 
The result is a L-shaped stable with eight boxes and space for the double. Also there is an office, 
a changing room, WC, shower, sadle- and feedchamber, a washing room, a lavatory and a store. 
The final cost is estimated to be 1 340 000 SEK. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 
 
Färjestads ridklubb är en ideell förening som erbjuder ridskole- och tävlingsverksamhet inom 
hoppning och dressyr. Klubben har idag ca 350 medlemmar, fem ponnyer och tio hästar. 
Klubben har länge önskat bygga ett stall till sina shetlandsponnys. Detta skulle i sådana fall vara 
anpassat till de små hästarna och barnen som kommer att sköta om dem i form av mindre boxar 
etc. Detta skall heller inte försvåra arbetet för den vuxna personalen. Nu har klubben lyckats få 
ett bidrag från kommunen. Detta, tillsammans med bidrag från annat håll, kommer att ge 
ridklubben möjlighet att investera 1.2-1.4Mkr i projektet.  
 
Förutom de vanliga funktionerna i ett stall så vill beställaren att stallet även skall innehålla 
foderkammare, sadelkammare, toalett, tvättrum, omklädningsrum med dusch och kontor. 
Ridklubbens lokaler värms i dagens läge upp med el. I framtiden kommer ridklubben ev. att 
investera i en panna som kan förbränna hästgödsel. 
  
Uppgiften består i att genom utredningar och undersökningar arbeta fram ett byggnadsprogram. 
Detta skall sedan kompletteras med färdiga bygglovshandlingar så att beställaren kan ansöka om 
bygglov och sedan upphandla en totalentreprenör om så önskas. 

1.2 Syfte & Mål 
 
Syftet med detta arbete är att för egen del öka kunskapen om programskedet, genom att agera 
som konsult för Färjestad Ridklubbs räkning. Meningen är att arbetet skall ge en bättre 
uppfattning om hur samarbetet mellan beställare och konsult ser ut i verkligheten. 
Målet är att framställa ett väl planerat byggnadsprogram för en stallbyggnad. 
Byggnadsprogrammet skall vara komplett och inkludera samtliga handlingar som krävs för att det 
skall vara brukbart som förfrågningsunderlag och bygglovsansökan.  

1.3 Metod 
 
Alla fakta, önskemål och förutsättningar har hämtats från litteratur, internetsidor, intervjuer och 
praktiska mätningar. Priser på material och arbeten har hämtats från leverantörer, hantverkare och 
kalkylprogrammet Bidcon. Beställarens önskemål har erhållits vid möten med denna. Kontakt har 
även upprätthållits med e-post och telefon. Ritningarna har skapats i ritprogrammet ArchiCad. 

1.4 Genomförande 
 
Första etappen av arbeten bestod av att se över beställarens önskemål om vad som skulle byggas.   
Tillsammans med detta har krav från lagar och regler beaktats och sammanställts.  
När utredningsstadiet var klart och det var bestämt vilka verksamheter stallet skulle inrymma så 
kunde förslagsritningarna påbörjas. När några skisser var gjorda kunde, tillsammans med 
byggherren, en favorit väljas ut. Denna låg sedan till grund för kalkylen och det fortsatta arbetet.  
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Avslutningsvis presenterades den kalkylerade kostnaden för beställaren. I möten med beställaren 
har det gåtts igenom vilka besparingar som kan tänkas vara genomförbara. Först när alla beslut 
var fattade och de sista kostnadsberäkningarna var gjorda kunde den slutgiltiga ritningen justeras. 
 
A1 ritningar på fasader, situationsplan och planlösning skickades sedan till kommunen för 
bygglovsansökan samt till byggföretag för anbudsinfordringar.   

1.5 Avgränsningar 
 
Något kvalitetsprogram har inte gjorts då beställaren inte hade några specifika önskemål vad 
gäller kvaliteten. 
 
Några geotekniska undersökningar har inte utförts eftersom detta var alltför omfattande. Det har 
inte heller gjorts någon geotekniskt undersökning tidigare i området. Men då inga geotekniska 
problem uppstått hos de befintliga byggnaderna hittills, så känns det osannolikt att det kommer 
uppstå sättningsproblem för den nya byggnaden.  
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2. TEORI 

2.1 Vad är ett byggnadsprogram? 
 
Processen mellan det att byggherren bestämmer sig för ett byggprojekt till det att 
bygghandlingarna är klara brukar ofta grovt delas in i två skeden, programskedet och sedan 
projekteringsskedet. Under programskedet bygger man vidare på de analyser och undersökningar 
som gjordes i förstudien av projektet. Man utreder i konkreta termer vad byggherren har för krav 
och önskemål, samt vilka krav som lagar och bestämmelser har. Dessa utredningar sammanställs 
i ett byggnadsprogram. Baserat på detta program brukar man sedan göra några förslagsritningar 
samt en grov tidsplan och en programkalkyl.[1] 
 
Ett vanligt byggnadsprogram innehåller följande delar: projektbeskrivning, 
verksamhetsbeskrivning, lokal- och tekniskt program, tomtutredning med geoteknisk 
undersökning, förslagsritningar, miljömål med miljöprogram, kvalitetspolicy med 
kvalitetsprogram och en programkalkyl.[1] 
 
Vid små byggprojekt kan byggherren ofta, möjligtvis i samråd med en projektledare, själv ta reda 
på vilka krav som gäller för projektet. Vid stora projekt krävs det dock ofta att beställaren tar 
hjälp av konsulter för att kunna sy ihop projektet. 
 
Under projekteringskedet utförs alla konstruktionsarbeten och detaljutformningar, vilket 
resulterar i färdiga bygghandlingar. Projekteringsskedet behandlas dock inte närmare i denna 
rapport. Nedan följer en närmare beskrivning av ingående delar i ett byggnadsprogram. 
 
a) Projektbeskrivning 
 
I projektbeskrivningen skall projektet i stora drag beskrivas. En kort redovisning av vad som 
skall ingå i det färdiga projektet samt vilka förutsättningar som gäller, skall också utföras. [1] 
 
b) Verksamhetsbeskrivning 
 
För att på bästa sätt tillgodose byggherrens önskemål måste en utredning av hur verksamheten i 
det färdiga projektet kan komma att se ut. En utredning av vilka verksamheter som projektet skall 
innehålla samt vilka arbetsmiljökrav som föreligger måste göras. Finns det några framtida 
händelse som kan komma att påverka projektet måste detta beaktas. [1] 
 
c) Lokalprogram & tekniskt program 
 
Varje del av verksamheten i det färdiga projektet kommer att ha olika funktionskrav som måste 
sammanställas. Faktorer som måste behandlas är vilka krav som finns på geometriska 
utrymmeskrav, ytbehandling, ljus, ljud, teleanslutningar och klimat hos varje del av 
verksamheten. Vidare måste eventuella säkerhetskrav utredas. [1] 
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d) Miljömål & miljöprogram 
 
Alla projekt har påverkan på miljön i någon form. I denna del av programmet måste en utredning 
göras på vilket sätt som den färdiga produkten och dess framställande kommer att påverka miljön 
samt vilka krav och önskemål som föreligger. Om byggherren har en miljöpolicy skall denna 
beaktas. Man gör utredningar av hur byggnaden skall värmas och försörjas med el och vatten. 
Man kan också ställa upp miljökrav för produktionsskedet. [1] 
 
e) Tomtutredning &  geoteknisk undersökning 
 
En tomtutredning utförs för att undersöka placering av det tilltänkta projektet samt hur tomtens 
topografi, läge och geometriska form kommer att påverka byggnadens utformning och tekniska 
lösningar. Det ska undersökas vilka anslutningsmöjligheter som finns vad gäller el och VA, 
schaktningsbehov, marktyp och utrymmen,  konsekvenserna av att bebygga tomten samt ta reda 
på vilket grundläggningssätt som är lämpligast och beakta estetiken för byggnadens placering. [1] 
 
f) Förslagsritningar 
 
Förslagsritningarna är baserade på de tidigare utredningarna av byggnadsprogrammet. Här ges en 
möjlighet att kontrollera att de olika krav- och önskemålen kan kombineras ihop till en verklig 
byggnad. Även byggherren får genom förslagsritningarna en bra bild av var projektet är på väg. 
[1] 
 
g) Kvalitetspolicy & kvalitetsprogram 
 
Om byggherren har någon kvalitetspolicy skall denna beaktas och tas med i kvalitetsprogrammet. 
I detta program skall det preciseras hur projektet skall uppföras och drivas med hänsyn till 
kvalitet. [1] 
 
h) Tidsplan 
 
Då man fått en någorlunda klar bild över projektets omfattning och vilka moment som kommer 
att krävas vid projektering och produktion, kan man göra en tidsplan. Denna är grov och endast 
stora sammanfattade poster tas med. [1] 
 
i) Programkalkyl 
 
Med beaktande av tidigare uppställda krav och önskemål kan en tidig kalkyl upprättas. Denna är 
till hjälp i det fortsatta arbetet genom att man tidigt kan få en ungefärlig bild av projektets del- 
och totalkostnad som blir en grund för de prioriteringar som kan behöva göras i projekteringen. 
[1]. En programkalkyl brukar ha en noggrannhet på ±20%. [2]  
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2.2 En stallbyggnads grundläggande funktioner 
 
För att kunna sköta sina hästar på ett smidigt sätt och samtidigt ge hästen bästa möjliga komfort 
finns det några grundläggande delar ett stall bör innehålla. För det första skall hästarna ha 
någonstans att vila, äta och göra sina behov på. Till detta behövs boxar, dryga metern höga 
väggar, vilka skiljer hästarna åt.[3] 
 
Att kunna hantera hästfoder och hö i anslutning till hästarnas utfordringsplats är väsentligt. För 
denna verksamhet krävs en foderkammare där hästarnas mat förvaras och behandlas. En spolplats 
behövs också för att kunna tvätta av hästarna. [3] 
 
Då hästarna skall användas för ridning krävs ytterligare förvarningsutrymmen för sadlar och 
betslar etc. Detta krav brukar tillgodoses genom att en sadelkammare inrättas. Sadlar, ryttarkläder 
och dyl. är sådant som blir smutsigt och behöver tvättas. Därav är en tvättstuga en nödvändighet i 
ett stall. [3] 
 
Större stall brukar ofta vara inredda med personalutrymmen som WC, dusch och omklädning. 
Vidare är det vanligt att ett förråd förekommer, där spadar, skottkärror och dyl. kan förvaras. [3] 

2.3 Speciella krav och rekommendationer på stallbyggnader 
 
Golvet i stallgången och i boxarna skall dimensioneras för hårda belastningar. Hästarnas skor och 
broddar sliter på underlaget samtidigt som golvet i boxarna utsätts för urin och överblivet foder 
som kemiskt bryter ner det. Man kan skilja på stall och boxgolv vid ett bygge, men med hänsyn 
till kostnaden skall golvet vara enhetligt i hela stallet och golvet skall således vara anpassat för 
båda ovan nämnda slitage. För att minska halkrisken skall golvet, i framförallt stallgången, vara 
räfflat. Detta görs med fördel i gångens riktning för att underlätta städning. [3] 
 
Innertaket skall vara lätt att rengöra och inte vara mera brandfarligt än övriga byggnadsdelar. 
Avskiljning skall möjliggöras mellan små och stora hästar. Detta för att minska den spänning 
som kan uppstå mellan hästarna pga. deras naturliga rangordning. [3] 
 
Ljuset i stallmiljön skall vara tillräcklig för att det direkta arbetet med hästarna inte skall 
försvåras. Rekommenderad belysning ligger på 200-500 Lux beroende på vilket arbete som skall 
utföras2. Denna ljusstyrka skall även vara tillräcklig för hästarnas behov då dessa anses bedöma 
ljus på liknande sätt som människor. Ett bra sätt och en vanligt förekommande lösning är att en 
lampa installeras i varje box samt att stallets fönster installeras i boxarna. [3] 
 
Temperaturen i stallet skall vara anpassat för både människor och hästar. Hästar är egentligen 
mycket köldtåliga och fungerar, om tillräckligt med foder finns tillgängligt, alldeles utmärkt i 
många minusgrader. Val av temperatur i stallmiljön får därför lov att anpassas till människorna 
som skall arbeta där. Dock skall temperaturen inte överstiga 12 o C då detta kommer minska 
hästarnas foderintag och de får svårare att svettas ut den överblivna värmen. [3], [4] 
 
Luftfuktigheten i stallet skall vara nog stor för att inte slemhinnor i näshålan skall torkas ut eller 
dammpartiklar skall yra omkring. Men den skall också vara liten nog för att inte kondens skall 
bildas på stallets ytor, fodret inte skall bli förstört eller sjukdomar orsakade av hög luftfuktighet 
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inte skall gynnas. En medelhög relativ luftfuktighet på 50-70% är att rekommendera. [3], [4] 
 
Hästar reagerar på ljud på samma sätt som människor och anses därmed inte kunna utstå höga 
ljud i större utsträckning än människor. Det som anses som uthärdligt för människor anses 
uthärdligt för hästar. Hästarna kommer även att vistas mer tid i stallet än människor, vilket 
motiverar en låg ljudvolym. Normala efterklangstider i arbetslokaler av denna typ är 0,6s. [5] 
 
Spolhallen skall vara vattentät och material på väggar, tak och golv skall vara av vattenavvisande 
typ. Ljusstyrkan i spolhallen skall främst räcka till jobb av grövre karaktär. Extra ventilation är 
nödvändig i detta utrymme. Dock kommer det ändå alltid att vara ett fukttillskott från spolhallen 
till övriga stallet, vilket motiverar att foderkammaren placeras på ett betryggande avstånd, för att 
skydda foder och hö. [3] 
 
För att ge en tillräcklig belysning bör ljusstyrkan på ett kontor vara omkr. 500 Lux.  
Omklädningsrummet kräver dock ingen högre ljusstyrka. Temperaturen skall endast vara 
anpassad för människor och bör ligga mellan 17-21 o C. Ytor för handikappanpassning av 
toaletten skall följa kraven i Boverkets byggregler (BBR). [5], [6] 

2.4 Brandskyddskrav  
 
Enligt lantbrukets brandskyddskommitté, ”LBK pärmen”, gäller följande avståndskrav mellan 
lantbruksbyggnader 
 

- 15m: ingen extra skyddsåtgärd 
- 6 - 15m: 60 min brandavskiljning, inga krav på fönster och dörrar 
- < 6m: 60 min på dörrar och vägg på ena sidan, 30 min på fönster 
- Avstånd mindre än 4 m skall aldrig förkomma. [7] 

 6



3. FÄLTSTUDIE & RESULTAT 
 
Ett byggnadsprogram innehåller projektbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, lokal- och tekniskt 
program, tomtutredning med geoteknisk undersökning, förslagsritningar, miljömål med 
miljöprogram, kvalitetspolicy med kvalitetsprogram och en programkalkyl. Nedan följer 
resultatet av de krav och önskemålsstudier som genomförts under utredningsstadiet. Det färdiga 
byggnadsprogrammet ligger med som en bilaga till denna rapport.  

3.1 Tomtutredning 

3.1.1 Val av läge 
 
Efter mätningar och jämförelser av tomterna kunde det konstateras att tomt 2 (se Figur 3.1) har 
begränsningar åt alla håll. Mot norr går tankarna kring ett bygge av en ny ridhall. Denna kommer 
sannolikt att behöva byggas ihop med detta stall eftersom utrymmena annars inte räcker till. 
Svårigheter att förutse framtida förutsättningar och behov talade mot denna tomt. 
Åt öst ligger ett befintligt ridhus inom en alltför liten radie. Mot syd ligger ett befintligt stall samt 
en liten betongplatta som måste avlägsnas. Slutligen mot väst rinner bäcken förbi så byggnaden 
begränsas även åt detta håll då kommunen inte tillåter en byggnation närmare bäcken än redan 
befintliga byggnader är placerade.  
 
När säkerhetsavstånden, med avseende på brand, till byggnaderna runtomkring beaktats insågs att 
ett stall av den storlek som önskades skulle helt enkelt inte få plats. Ett ytterligare problem med 
tomten var att det i nuläget står en gödselstack på platsen som då skulle behöva flyttas. Tomt 1 
var därför det självklara alternativet. 

3.1.2 Schaktningsbehov 
 
Tomten mättes upp mera noggrant 
med måttband och en avvägning 
av tomten utfördes med hjälp av 
en teodolit och en måttstock. 
Datat sammanställdes sedan och 
volymen på det som måste 
schaktas beräknades till 105m3 
planschakt och 77m kantbalk. 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Situationsplan 
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3.2 Projekt & Verksamhetsbeskrivning
 
Hela verksamheten skall vara utformad för att passa barns behov och förutsättningar. 
Den skall även vara anpassad för handikappade vad gäller toalett samt att takstolarna skall vara 
dimensionerade för en framtida rullstolslyft. Omklädningsrummet skall ha en egen utgång. Detta 
är ett krav från beställarens sida och syftet är att man vill kunna ta sig ut där utan att behöva gå 
igenom stallet när man är nyduschad och känner sig fräsch. 
 
I taket av stallgången ska det sitta två flyttbara eluttag, gärna ett i vardera ändar av stallet. Dessa 
är nödvändiga för att apparater ska kunna användas för att t.ex. klippa hästarna. Elkablar får inte 
läggas längs golvet då de utgör stor fara för hästar som kan trampa och knaga sönder dem. 
 
Hästarna skall ha möjligheten att sticka ut huvudena i stallgången. Boxarna skall ha skjutdörrar 
och inga lister skall förekomma under dörrarna. Detta för att underlätta städningen. Det skall 
givas plats för en foderkross i foderkammaren. 

3.3 Miljöprogram 
 
Ridklubben hade inga stora önskemål vad gäller miljöarbetet utan detta har överlåtits åt oss. 
Miljökraven bygger således på allmänna krav och anvisningar som arbetats fram av branschen. 
Då projektet är relativt litet har en del av de krav som ställs förbisetts. Med hänsyn till detta  
kommer alltså det största miljöarbetet att följa byggföretagets miljöpolicy. 
 
Kostnadsbedömningen utfördes genom grova uppskattningar att materialkostnaderna kommer att 
uppgå till 0,6Mkr. Totala kostnaden uppskattas till 1,3 Mkr. Kostnadsökning vid val av lokal 
handel antogs vara 10% och kostnaderna för miljövänliga produkter antogs öka kostnaden med 
5%.  
 

%71300000/90000
900006000030000

30000600000%5
60000600000%10

=
=+

=×
=×

krkr
krkrkr

krkr
krkr

 

 
Dvs. merkostnaden för ett miljöanpassat byggande uppgår till 7% av totalkostnaden. 
 
Övriga miljöförbättrande åtgärder antogs inte ha någon kostnadspåverkan. 

3.4 Kvalitetspolicy 
 
Arbetet skall utföras fackmässigt i enlighet med AB 04 kap 2 § 1. Enligt AB 04 kap 3 § 5 så skall 
kontrollant utses av beställaren.  
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3.5 Tekniskt program, lokalprogram 

3.5.1 Stallgång & boxutrymmen 
 
Det finns flera material som kan användas som golvbeläggning men betonggolv ger en 
funktionell och billig lösning och detta kommer således att användas. Väggarna i stallmiljön skall 
vara lätta att hålla rena och vara slagtåliga mot hästsparkar och dyl. För att klara dessa krav 
kommer väggarna att beklädas med plywood. Ytbehandlingen skall vara av billigaste funktionella 
sort och plywooden kommer således att målas. Boxinredningen levereras i färdiga delar och 
väggarna i dessa kräver ingen ytterligare beklädnad.  
 
Innertaket har inga avgörande tekniska krav på sig och kommer således att bestå av målad 
plywood. Färgen skall vara ljus för att solljus skall reflekteras och bidra till upplysningen av 
lokalen. Stallutrymmet innehåller många moment som kräver ström. En god strömförsörjning är 
därför nödvändig. Beställaren önskar att eluttagen skall vara justerbara och att sladdar inte skall 
finnas fritt på golven eller på annat satt tillgängliga för hästarnas sparkar och gnagningar. 

3.5.2 Sadelkammare, foderkammare & förråd  
 
Sadelkammaren, foderkammaren och förrådet skiljer sig endast på en punkt från den övriga 
stallmiljön och det är att väggarna inte behöver vara lika tåliga för sparkar och gnagningar då 
inga hästar befinner sig där. Därav kan väggar av målad gips användas.  

3.5.3 Spolhall 
 
Ett golv av högkvalitativ betong klarar de krav som ställs. Taket skall beklädas med plastad 
plywood och ett starkare ljus än 200 Lux kommer inte att vara nödvändigt . För att möjliggöra   
tillräckligt med ventilation skall ett fönster placeras i spolhallen.  
 
I övrigt skiljer sig utrymmet inte från övriga. 

3.5.4 Kontor & omklädningsrum 
 
Ytmaterialet på kontoret har inga speciella funktionskrav utan skall främst vara av estetiskt 
tilltalande typ. Billiga material skall enligt beställaren prioriteras. Samma förhållanden gäller i 
omklädningsrummet. För att tillgodose dessa önskemål kommer väggarna att beklädas med 
målad väv. Taket skall bestå av målade skivor av gips och anslutningarna skall vara ström, 
telefon och data.  

3.5.5 Tvätt & toalett 
 
Golvet i dessa utrymmen kommer att belastas med väta och bör vara vattenavvisande.  
Beställaren ser gärna att det läggs klinkerplattor på golvet i tvätt och toalett. Väggar och tak har 
inga speciella krav utan blir liknande kontoret och omklädningsrummet. Eftersom personal inte 
vistas så ofta i detta utrymme kan temperaturen sättas till 8-12 oC. 

 
I övrigt samma förutsättningar som stallmiljön.   
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3.6 Förslagsritning 
 
Efter att några förslag på utformningar gjorts så har beställaren fått ta ställning till för och 
nackdelarna med respektive förslag både ur funktions- och yttre estetikaspekt. Genom att 
beställaren kontinuerligt har kunnat kritisera förslagen är den slutliga lösningen ett resultat av 
båda parters synpunkter. Brandkrav, och avståndskrav för lastbilstransporter har beaktats, samt 
önskemål från beställaren om att byggnaden helst skall ligga i öst- västlig riktning. 
 
Utvändigt skall byggnaden smälta in med redan befintliga byggnader genom beklädnad med 
faluröd träpanel och taktegel. Beställaren önskar ett tak för förvaring av foder. Detta har placerats 
intill byggnadens västra sida. Fönsterdimensionen valdes till 1200x800 och ytterdörrarna 1st 
1300x2200, 1st 2000x2200 och 1st 1600x2200.   
 
Invändigt har i första hand hänsyn tagits till hästarnas behov gällande utrymme och funktion. 
Tanken har i stora drag varit att skilja av de stora hästarnas boxar från de små. Detta för att 
minska eventuella spänningar mellan hästarna. För att på ett bra och naturligt sätt genomföra 
detta har siktet tagits på att placera personalutrymmena som en avskiljare emellan. 
 
Beställaren har ett önskemål om att sadelkammare, foderkammare och spolhall skall ligga intill 
varandra. Detta har fått kompromissas med kravet att spolhallen skall vara på någorlunda avstånd 
från foderkammaren pga. risk för fuktskador på fodret . 
 
Intill omklädningsrummet placerades ett litet avskilt duschrum som då skall kunna utnyttjas 
direkt från detta. Tvättstugan placerades intill omklädningsrummet. Tanken är att man ska kunna 
slänga in smutsiga tvättkläder mm. efter att man ridit och sedan snabbt kunna ta sig till 
omklädningsrummet. Alla våtutrymmen i byggnaden placerades intill varandra för att minska 
installationskostnader och onödig transport av väta i byggnaden.   
De ovan nämnda basala delar av bygganden har prioriterats och förrådet har placerats där det 
fanns plats. Förrådet skall ha en enklare skjutdörr i syfte att hindra att hästarna kan komma åt 
redskapen. På den yttersta skjutdörren skall en whiteboardtavla monteras så att teorilektioner och 
genomgångar kan hållas för barnen. Av samma anledning har en öppen golvyta lämnats tom 
framför förrådet. 
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3.7 Kalkyl
 
Lönekostnaderna som använts i beräkningarna är: 
 
Arbetare   270kr/h 
Anläggningsarbetare  265kr/h 
Betongarbetare  270kr/h 
Murarbetare   270kr/h 
Träarbetare   270kr/h 
Besiktningsman  600kr/h 
 
Priset för fodertakskonstruktionen beräknades till 8430kr. Till detta antogs en arbetskostnad på 
10 000kr, baserat på en uppskattning att arbetstiden kommer att uppgå till 40 timmar. 
Materialpriset på fodertakskonstruktionen är baserad på följande mängder: 
 
3st pelare 2,7m i måtten 95*95mm 
3st pelare 3m i måtten 95*95mm 
7st balkar 4,5m i måtten 45*220mm 
2st balkar 7,4m i måtten 95*220mm 
4st vindförband 4m i måtten 45*95mm 
Plåttak 36m2     
 
Schaktningskostnaden beräknades med hjälp av schaktningsbehovet från tomtutredningen. Priset 
för planschakt 143 kr/m2 ned till 150mm djup. Därefter har bedömningen gjorts att resten kan 
schaktas till halva priset.  För att beräkna priset på kantbalken och dess schaktningsbehov har 
byggnadens omkrets använts som mängdvariabel. Kostnaden för vindsbjälklaget baseras på ett 
bjälklag med 170+70+45 mm isolering. Dock gjordes bedömningen att det skulle komma att 
räcka med 145+45 mm isolering så skillnaden i materialpris drogs av från kostnaden. Samma 
metod användes vid beräknandet av ytterväggarna då 45+145+45 mm isolering byttes ut mot 
45+70 mm.  
Arbetskostnaden antogs vara 40 arbetstimmar för samtliga boxar medan arbetskostnaden för 
fönster, inkl galler och dörrar antogs vara standardmässiga. Då kostnaderna skall hållas nere har 
träväggar av standardtyp använts vid förslagsritningen. Av samma anledning har trätakstolar med 
standardyttertakslösning givits som förslag. 
 
Kostnaden för VS, Ventilation och elektricitet har beräknats med hjälp av överslagsräkning på 
planritningen. Bedömningen har gjorts att beställaren själv kan utföra målning och 
tapetseringsarbeten och priset är således endast ett materialpris.    
 
På den totala kostnaden för allt arbete och material har ett påslag på 8% gjorts för 
projekteringskostnader, vilket är ett antagande baserat på ett projekt av denna storlek. På samma 
sätt antogs totalentreprenören vilja ha 6% i vinst.  
 
Beställaren har uppgett att teorirummet kan bortprioriteras då budgeten överskrids.  
Alla kostnader har beräknats exklusive moms. 
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4. DISKUSSION  
 
En av de stora delarna av arbetet skulle ha varit själva barnanpassningsarbetet. Detta var iallafall 
meningen från början. Dock framgick det ganska snart, i samråd med beställaren, att det inte är 
speciellt mycket som skiljer ett barnanpassat stall från ett normalt. Själva stallverksamheten 
måste fungera som vanligt och de basala funktionerna måste fortfarande finnas kvar. Dessutom är 
det ridklubbens personal som till största delen skall vistas i lokalen och att bygga stallet som en 
lekplats har aldrig varit aktuellt. Istället har fokus på att stallets grundläggande delar skall 
samverka på ett bra sätt prioriterats och själva barnanpassningen kommer att ske vid den slutliga 
inredningen av stallet. Detta kan ske tex. i form av lekfulla färger, låga hängkrokar och redskap 
anpassade för barn.  
 
Det har från beställarens sida framhållits att en panna för förbränning av hästspillning skall 
installeras i framtiden. Detta har beaktats genom att vattenburen värme installeras redan från 
början vilket på så vis kommer att ge en relativt smidig övergång när detta blir aktuellt. 
 
Storleken på rummen har gjorts ganska små eftersom det redan från början av arbetet fanns 
misstankar om att budgeten skulle överskridas. Några rum som beställaren prioriterat har dock 
gjorts lite större, bl a spolspiltan.  
 
Anledningen till att det sitter nattlampor i stallet är för att slippa ha igång huvudbelysning 
nattetid, vilket är fördelaktigt ur energisynpunkt. Beställaren hade inga specifika krav på 
belysningen och vid beaktande av detta placerades inga fönster i något av personalutrymmena, 
för att hålla nere kostnaderna. Detta beslut stöds även av BBR som säger att inga fönster krävs i 
kontorslokaler om personal endast vistas där under kortare perioder.   
 
I litteratur rekommenderades slutna portar till spolhallen för att inte fukt skall kunna tränga ut i 
övrgia utrymmen. En expert inom området gav istället råd om att det räcker med ett enkelt 
draperi förutsatt att ventilationen är tillräckligt god. Av denna anledning placerades ingen port in 
mot stallet i spolhallen. Anledningen till att det sitter en stor ytterport i spolspiltan är dels för att 
man ska kunna komma med stora hästar från andra stall utifrån direkt in i spolspiltan utan att 
behöva gå igenom stallet. Men framförallt så får man genom den även en extra nödutgång vilket 
är ett krav för brandsäkerheten. 
 
Ett miljöaktivt byggande kan komma att öka produktionskostnaden märkbart. Detta faktum borde 
ha lagts fram för beställaren i de möten som gjorts, då ridklubben antagligen inte haft några 
tankar på miljöfrågor eftersom det inte har framkommit och tagits upp vid dessa.  
Pga. detta har antaganden gjorts angående vilka miljöåtgärder som är rimliga att vidta. Rent 
allmänt borde miljöarbetet fått en högre prioritet eftersom miljöanpassat byggande oftast innebär 
en lägre brukskostnad, men då budgeten är  begränsad har investeringskostnaden varit tvungen att 
hållas nere så mycket som möjligt.  
 
Någon kvalitetsplan har inte upprättats då beställaren inte angett några önskemål om kvaliteten. 
Dock har en kvalitetspolicy formulerats och bedömningen har gjorts att om bara de framtida 
entreprenörerna följer denna så behövs ingen kvalitetsplan. I kvalitetspolicyn har vi valt att inte 
begära något ISO-certifikat av entreprenörerna. Detta p.g.a. att små företag kanske inte är ISO 
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certifierade och det känns fel om en sådan sak ska få avgöra att det kommer in ett anbud istället 
för fem.  
 
Vid kostnadsberäkningar av installationer har de egna kunskaperna inte varit tillräckligt goda och 
antaganden om detta skulle ha dragits rätt ur luften. Vilket skulle ge en väldigt stor felmarginal 
och en missvisande kalkyl. Även om de tillfrågade VS, Ventilation och El-firmorna bara gjorde 
en snabb kalkylering av arbetet antas värdena vara tillräckligt bra för att kunna användas i denna 
form av kalkyl.  
 
Schaktningskostnaden kunde ha beräknats mera noggrant om den utförts efter att situationsplanen 
var färdigställd. Mätpunkterna kunde då ha placerats direkt under byggnaden istället för som 
gjorts, en uppmätning av hela gårdsplanen vid tomt 1. Dock är denna metod förmodligen avsevärt 
mycket bättre än om en schaktningsmängd antagits.  
 
Angående kostnadsberäkningarna för väggar och bjälklag så har det bortsetts från kringkostnader 
som att man t.ex. får minskad arbetstid vid klenare dimensioner. Stallinredningskonsulten 
Cityboxen menar att är det inte är något svårt arbete att installera stallinredningen utan bara ett 
tidskrävande. Kanske skulle ridklubben kunna göra upp med entreprenören om att de sätter ihop 
boxarna själva och gör ett avdrag på entreprenadkostnaden. Arbetskostnaden för att sätta in en 
liten ytterdörr har antagits vara hälften så stor som monteringen av en port, främst eftersom man 
kanske måste vara två personer istället för en.  
 
Enligt handledaren Hakan Basaran så kan man räkna med att projekteringskostnaderna blir 8% av 
produktionskostnaden, vilket känns rimligt så det har det gjorts. Påslaget för företagets vinst på 
6% är fingerat. 
 
Slutkostnaden i vår kalkyl pekar mot att den nuvarande budgeten kommer att överskridas ganska 
kraftigt. Dock kommer ridklubben att söka bidrag från annat håll och sponsorer för att få 
kostnaderna att gå ihop då lån vill undvikas. Det finns en idé om att kanske döpa stallet efter 
någon och de har fortfarande gott om plats för reklam i den redan befintliga ridhallen, så 
möjligheterna finns.  
 
Om det i slutänden skulle visa sig att sponsorerna inte räcker till eller att kalkylen varit alldeles 
för optimistisk så har det även gjorts en annan kalkyl för hur mycket det skulle kosta att bygga 
stallet utan utbyggnaden med reservation för de eventuella framtida boxarna. Denna kalkyl tyder 
på att man kan bygga sig ett lite mindre, men för övrigt lika bra stall samtidigt som man sparar 
300 000kr. Ridklubben vill dock sikta högt och ha som mål att i första hand försöka få igenom 
den större och dyrare byggnaden. Därför har det beslutats att basera byggnadsprogrammet och 
göra ritningarna för bygglovsansökan och anbudsförfrågningar utifrån det större L-formade 
stallet.          
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5. SLUTSATSER 
 
En stor del av programskedet består av att sammanställa och utreda beställarens önskemål. Det är 
viktigt att så mycket som möjligt blir rätt redan från början i ett byggnadsprojekt. Genom att 
lägga ned mycket tid på planering, litteratur- och fältstudier kan programkalkylen bli så pass 
korrekt att risken för ÄTA-arbeten minimeras. En omfattande informationssökning krävs också 
för att kunna gallra bort förslag som inte är genomförbara samt lista de krav som gäller för en 
viss typ av byggnad. Som konsult bör man hela tiden vara beredd på ändrade planer och 
kalkylering av ett projekt innebär ofta att den grundidé som beställaren hade innan 
programarbetet tar fart, inte nödvändigtvis överensstämmer med det slutgiltiga resultatet. 
 
Beställaren har erhållit förslagsritningar samt ett byggnadsprogram och har med detta som grund 
ansökt om bygglov samt fått en bild av vad projektet kan komma att kosta.      
 
Arbetet kan nu fortsätta genom kontaktande av en totalentreprenör (förslagsvis) för projektering 
och upprättande. Alternativt kan det fortsatta projekteringsarbetet utföras av andra exjobbare om 
beställaren bedömer sig ha tid till en mera utdragen process. 
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Tackord 
 
Stort tack till ridklubben för ett gott samarbete. Tack även till VVS-Firma Börje Nilsson AB, 
Bodetta Elektriska, Limco Stallventilation AB, Flügger färg i Karlstad samt Bygg & trä i 
Karlstad för hjälp med prisuppgifter. Ett extra stort tack till Michael Backman på Cityboxen för 
ett helhjärtat arbete med offerten på boxarna. 
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Projekt & Verksamhetsbeskrivning 
 
Byggnaden som skall upprättas är ett stall. Stallet skall vara anpassat för små hästar och 
små människor. Hästarna som kommer bo i stallet är shetlandsponnys och D-ponnys. 
Byggnaden skall beklädas med träpanel som är målad med Falu röd färg.  
 
De saker som fungerar mindre bra i de befintliga stallen är bl.a. ventilationen, då en 
alltför fuktig luft har resulterat i fuktskador. Boxarna är jobbiga att städa ur pga. 
trösklarna och ger en dålig framkomlighet i stallgången när det är sidohängda dörrar 
istället för skjutdörrar. Detta är saker som det skall tänkas på när det nya stallet byggs så 
att det inte blir samma problem även i detta stall. 
 
I sina boxar skall ponnyerna kunna vända och lägga sig, rulla runt, äta, tömma tarmen 
och det ska även finnas plats för stallpersonal att komma in och rykta mm. Hästarna ska 
också kunna sticka ut sina huvuden ur boxarna men ett fällbart galler för möjlighet att 
kunna stänga igen om så önskas vore bra. Boxarna ska ha skjutdörrar för smidighetens 
skull och under dörrarna ska det inte finnas någon list.  
 
Personalen vistas endast i stallet under dagtid och möjlighet till administrativt arbete samt 
omklädning skall finnas. 
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Verksamhetsbeskrivning Kravförteckning 
 
Sadelkammare 
Sadelkammaren kommer främst att 
användas som förvaringsutrymme för 
sadlar, selar, betslar och remtyg samt för 
renhållning av dessa1. Sadelkammaren 
behöver inte vara så stor då man kan 
genomföra en smidig och bra lösning med 
flyttbara hyllor.  
 

 
 
 
Väggar och golv skall ha en yta som är lätt 
att rengöra. 
 
Mått: 2.7*3.5 m 
 

 
Spolplats 
Spolplatsen används vid avspolning av 
hästarna. Utrymmet bör helst vara avskilt 
med en port från det övriga stallet, så att 
den inte bidrar till en för hög fukthalt. Det 
går dock bra att använda ett draperi eller 
liknande enkel lösning om ventilationens 
kapacitet är tillräckligt stor för att klara av 
det. 
 

 
 
 
Det skall finnas två ingångar så att 
möjlighet att komma in direkt från stallet 
med hästarna skall ges. Väggarna skall 
vara behandlade med en vattentät 
ytbehandling. 
 
Mått: 2.7*3.7 m 
 

 
Kontor 
Kontoret skall användas av två personer för 
administrativt arbete. 
 

 
Skall avskiljas från övriga utrymmen med 
hänsyn till brand. Två skrivplatser skall få 
plats. 
Mått: 2*2.4 m 
 

 
Foderkammare 
Foderkammaren skall användas främst för 
förvaring av tillskottsfoder samt ev. 
tillskottspreparat. Detta rum behövs för att 
hästar som inte skall ta del av detta inte ska 
komma åt det. Fuktig luft från övrig 
stallmiljö skall ej heller kunna förstöra 
fodret. Andra anledningar är att 
foderkrossen skall vara brandtekniskt 
avskiljd från övriga ytor samt att skadedjur 
inte ska få tillgång till fodret. 
 

 
 
 
Foderkammaren kan ligga i anslutning till 
sadelkammaren, men på grund av lukt mm. 
så bör den ej ligga i närheten av 
kontorsdelen.  
Skall avskiljas från övriga utrymmen med 
hänsyn till brand. 
 
Mått : 2.4*3 m  
 

 
Toalett 
Skall användas av stallets personal och 
brukare. 

 
Toaletten skall vara handikappsanpassad.  
 
Mått: 1.8*2.8 m 
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Verksamhetsbeskrivning Kravförteckning 
 
Duschrum 
Ska användas av personalen för att ha 
möjlighet att tvätta av sig efter en 
arbetsdag. 

 
Ska innehålla en dusch och ev. en spegel. 
Duschrummet ska ha ingång från 
omklädningsrummet. 
 
Mått: 1.5*2.8 m 
 

  
Omklädningsrum  
Rum för byte av kläder.  
Kommer endast användas av stallets 
personal. 
 

 
Rummet ska ha plats för någon bänk där ett 
par personer kan byta om. 
 
Mått: 2.8*2.9 m 
 

 
Tvättrum 
Detta rum fungerar som ett torkutrymme 
och förvaringsutrymme för stallkläder, i 
detta rum skall det även finnas ett handfat, 
en tvättmaskin och ett torkskåp. Det 
används vid rengöring av personalens 
kläder samt hästpersedlar. 
 

 
 
 
Bör ligga intill omklädningsrummet. 
 
Mått: 2*3 m 
 

  
Förråd 
Skall främst vara dimensionerat för 
förvaring av redskap. Förrådet kan även 
vara en lämplig plats för placering av 
elcentralen. 
 

 
 
 
Skall ha någon form av avskiljande vägg 
som hindrar att hästarna kommer åt 
utrymmet. 
Mått: 1*2.7 m 

 
Stallgång 
Stallgången används som transportled för 
att ta hästarna till och från sina boxar. 

 
Stallgången ska vara rymlig med god 
framkomlighet för hästar, personal och 
hjälpredskap. Det får inte vara så tätt att 
hästar i olika boxar kan komma åt 
varandra. I stallets båda ändar bör det 
finnas en utgång/port. 
Handikappanpassat utrymme inkl  
möjlighet till rullstolslyft.   
 
Mått: 2.5 m bred 
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Miljöprogram 
 
Miljöpolicy för produktionen 
 

• Man skall i största utsträckning sträva efter att välja miljövänliga 
byggnadsmaterial och installationer. 

 
• Vid byggnationen skall byggavfall och spill i så stor utsträckning som möjligt 

återanvändas eller återvinnas. 
 

• Byggnadsmaterial skall ges bästa förutsättningar för lång hållbarhet genom ett 
kvalitativt byggande. 

 
• Transporternas inverkan på miljön skall beaktas vid val av leverantör och 

tillverkare. Lokala leverantörer skall prioriteras. 
 

• Byggnaden skall värmas upp genom vattenburen elvärme. Systemet skall dock 
vara anpassat för att i framtiden byta energikälla till ett mera miljövänligt. 

 
• VA-anslutningen skall ske till lokal anläggning. 

 
• Ventilationen skall ske genom mekanisk ventilering samt genom självdrag med 

öppningsbara fönster. 
 
Miljötekniska krav på stallet 
 

• Ljusintag från fönstren skall vara god. Man får inte skymma insläppet av det 
naturliga dagsljuset med stora pelare eller liknande. 

 
• Fria elkablar får inte förekomma i boxarna. Detta pga. att det finns stor risk att 

hästarna gnager eller trampar sönder dessa. 
 

• Värmeklimatet skall vara behagligt. Temperaturen skall vara anpassad för att både 
hästar och människor skall kunna trivas i så god utsträckning som möjligt. 
Temperaturen måste dock hållas nere på rimliga nivåer eftersom hästarna annars 
får svårt att svettas ut överskottvärmen. 

 
• Inomhusluften skall vara av god kvalitet. Ventilationen skall vara reglerad så att 

den alltid håller det luftombyte som krävs för att ventilera bort CO2, skadliga 
partiklar och luftfuktighet. 

 
• Vattenkvaliteten får inte försämras på väg från brunnen till vattenkopparna då 

hästar kräver lika hög kvalitet på vattnet som på fodret.  
 

• Avloppsreningen skall utföras enligt gällande miljökrav. 
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En byggnad uppförd enligt detta miljöprogram bedöms, efter mycket grova beräkningar, 
bli ca 7% dyrare än om ingen hänsyn till miljötekniskt byggande hade tagits. 
 
Kommentar till miljöprogrammet: Då beställaren inte har några direkta önskemål om 
miljöarbetet kan miljöprogrammet revideras om kalkylen överskrids alltför mycket. 
Arbetet skall dock utföras enligt de rekommendationer som finns angående miljöanpassat 
byggande i så stor utsträckning som möjligt. 
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Kvalitetspolicy 
 
Byggnaden skall projekteras och uppföras genom fackmannamässigt arbete.  
 
Tomtutredning 
 
Tomten ägs inte av beställaren, men denne har kostnadsfri nyttjanderätt. Kostnaden för 
att ställa i ordning marken (planschakt, energi- och vattenanslutning) bedöms bli ca 
85000kr.  
Någon geoteknisk undersökning har inte utförts och en sådan kommer således att ingå i 
entreprenörens arbete. Lämpligt grundläggningssätt är platta på mark.  
 
Byggnaden skall placeras som förslagsritningen visar. Måste ändå byggnaden flyttas får 
den inte  placeras närmare bäcken än vad redan befintliga byggnader redan är placerade. 
Även brandskyddskraven måste då beaktas. 
 
För att lastbil skall kunna passera på ett smidigt sätt bör inte avståndet mellan ridhuset 
och byggnaden vara mindre än 5m. 
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Lokal- & Tekniskt program 
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Huvudtidsplan 
 
 
  2007           
 Aktivitet Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec     
1 Bygglovsbehandling                
2 Förfrågningshandlingar                
3 Upphandling                
4 Produktion            

  2008           
  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt  
1 Bygglovsbehandling            
2 Förfrågningshandlingar            
3 Upphandling            
4 Produktion                      
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Kalkyl 
 
Aktivitet Kostnad  mängd totalkostnad
    

Markarbeten, planshakt 
 143 

kr/m2  105m3 67 590 kr
Makarbeten kantbalk, dränering 985kr/m 77m 75 845 kr
Platta på mark med 100mm isolering 400kr/m2 263m2 105 200 kr
Kantbalk platta på mark 765kr/m 77m 58 905 kr

Yttervägg med träpanel 120mm reglar och isolering 
734 

kr/m2 215m2 157 810 kr
Kostnad för uteförvaringens bärverk   18 000 kr
Yttertak med tegel, läkt, papp, råspont 452kr/m2 306m2 138 312 kr
Vindsbjälklag med 200 mm isolering. 270kr/m2 245m2 66 150 kr
Innervägg med 35mm isolering och dubbla gips skivor. 340kr/m2 27m2 9 180 kr
Innervägg 121mm 218kr/m2 55m2 11 990 kr
Vägg runt spolhall bestående av lecasten & puts (250mm) 578kr/m2 25m2 14 450 kr
Fönster till boxarna inkl. galler B12*H8 2506kr/st 16st 40 096 kr
Ytterdörr/port B13*H22 3713kr/st 1 3 713 kr
Ytterdörr/port B20*H22 6694kr/st 1 6 694 kr
Ytterdörr/port B16*H22 6266kr/st 1 6 266 kr
Y/I-dörr B9*H21 2335kr/st 2 4 670 kr
Innerdörr B12*H21 2639kr/st 1 2 639 kr
Innerdörr B8*H21 2307kr/st 1 2 307 kr
Innerdörr B10*H21 2373kr/st 5 11 865 kr
Stallinredning i form av boxar mm.   58 574 kr
Golv till kontor och omklädningsrum. 296kr/m2 12,4m2 3 670 kr
Utrustning tvättstuga 20 000 kr  20 000 kr
Utrustning till dusch och WC. 10 000 kr  10 000 kr
Keramiska golvplattor till duschrum 780kr/m2 4m2 3 120 kr
Plastmatta på betonggolv 430kr/m2 15m2 6 450 kr
Stänkskydd av kakel i duschrummets vägger 154kr/m2 11m2 1 694 kr
Ventilation   75 000 kr
El, inkl anslutningsavgift   75000 kr
VS, inkl anslutningsavgift   100000 kr
Utsättning 12kr/m2 240m2 3000 kr
Summa   1 158 190
    
Projektering, konsulter, vinst    
Projekterings kostnad 8%   92 655 kr
Företagets vinst 6%   69491 kr
Total produktionskostnad exkl moms   1 320 336
    
Egna kostnader    
Färg+lim+väv , (beställaren utför själv måleriarbetet)   4000 kr
Kommunala avgifter / Bygglov   13500 kr
    
Slutkostnad   1 337 836
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Förslagsritningar 
 
Se bifogade ritningar 
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