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Förord 

Det här examensarbetet skrivs som en avslutning på Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik med inriktning husbyggnad på Karlstads universitet.  

Författarna vill härmed ta tillfälle att tacka samtliga inblandade på Hammarö ryttarförening 

som med sitt stora engagemang varit med och gjort detta arbete möjligt. 

Tack även till våra handledare Mikael Götlind på Karlstads universitet och Fredric Ernstson 

på KLARA arkiektbyrå i Karlstad för sitt stöd och expertis. 

Karlstad juni 2013 

Ahmedin Celik och Daniel Berggren 
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Sammanfattning 

Hammarö ryttarförening (HRF) driver en ridskola och har uthyrning av stallplatser till 

privatpersoner och deras anläggning ligger i Torp i Hammarö kommun. HRF påbörjade 

hösten 2012 ett arbete vars syfte var att säkerställa att organisation och anläggning bedrivs i 

linje med föreningens verksamhetsidé, mål och visioner. Bakgrunden till det omfattande 

arbetet var att anläggningen är sliten och starkt eftersatt vad gäller renoveringar samt att 

många av lokalerna inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten.  För att få stöd i arbetet 

tog HRF hjälp av Byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet och KLARA 

arkitektbyrå i Karlstad.  

Syftet med rapporten var att lyfta fram och tydliggöra potentiella utvecklingsmöjligheter för 

Hammarö ryttarförenings verksamhet på nuvarande eller ny lokalisering. Målet med rapporten 

var att överlämna ett styrdokument som visar på några av utvecklingsmöjligheterna. I 

styrdokumentet skulle ingå en verksamhetsanalys som beskrev nuläge och visioner, en 

lokaliseringsutredning över potentiella platser, en ekonomisk bedömning för att bedöma de 

ekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ samt ett konceptförslag över ett 

nytt häststall och ny situationsplan över Torp. Viktiga frågor som utredningarna skulle ge svar 

på var vilket lokaliseringsalternativ som ansågs ha störst möjlighet att uppnå en mer 

ändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet på lång sikt, samt 

bedöms ha störst möjlighet att utveckla och utöka föreningens olika verksamhetsområden. 

En litteraturstudie genomfördes där lagar, bestämmelser och teori om häststall och dess 

funktioner lästes in. Verksamhetsanalysen togs fram i samråd med HRF genom möten och 

studiebesök. Lokaliseringsutredningen gjordes som en SWOT-analys där styrkor analyserades 

mot svagheter och möjligheter mot hot. Arbetssättet under skiss- och ritningsfasen för att ta 

fram ett konceptförslag var att skissa fram olika alternativa förslag och att ha kontinuerliga 

möten med HRF och KLARA arkitektbyrå. Den ekonomiska utredningen upprättades som en 

budgetkalkyl för samtliga byggnader, som skulle ingå i respektive lokaliseringsalternativ, där 

totala investeringskostnaden inklusive produktions- och byggherrekostnader samt övriga 

etableringskostnader kunde uppskattas.  

Resultatet av rapporten blev en utförlig verksamhetsanalys som specificerade HRF:s mål och 

visioner. Lokaliseringsutredningen utredde tre potentiella lokaliseringsalternativ, varav ett 

alternativ avfärdades och två alternativ utreddes mer ingående. Ett alternativ utgick från 

HRF:s nuvarande plats på Torp och det andra från en ny plats på Sätter på Hammarö. 

Dessutom utreddes de ekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ i en 

ekonomisk utredning. Konceptförslaget utmynnade i en förslagritning för ett nytt häststall 

samt en ny situationsplan för Torp där det nya häststallet ingick. Slutsatsen blev att HRF 

skulle ha större möjligheter att uppfylla sina mål och visioner om HRF flyttade till den nya 

platsen på Sätter. Den ekonomiska utredningen påvisade att det skulle innebära en större 

investering än att förbli kvar på Torp men att det skulle kunna motiveras med att det skulle ge 

HRF och andra intressenter en större möjlighet till långsiktig utveckling och att bidra till ett 

bättre föreningsliv. 
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Abstract 

Hammarö ryttarförening (HRF) runs a riding school and rents horse stabling to individuals 

and there facility is located in Torp in Hammarö municipality. In the fall of 2012 HRF began 

a project whose purpose was to ensure that the organization and facility are conducted in line 

with the association’s mission, goals and visions. The reason for the extensive work was that 

the facility is worn and heavily neglected in terms of renovations and that many of the 

premises don’t meet the requirements of the business. To assist the work HRF took help from 

the construction engineering program at Karlstad University and KLARA architects in 

Karlstad.  

The purpose of this report was to highlight and clarify the potential development opportunities 

for HRF’s business at the current or a new location. The objective of this report was to present 

a steering document that outlines some of the development opportunities. The steering 

document should include a business analysis that describes the present situation and vision, a 

locality study of potential sites, an economic analysis to estimate the economic impact of each 

alternative location and a conceptual proposal of a new horse stable and new site plan at Torp. 

Important issues that the studies should answer were which alternative location that was 

considered to have the greatest opportunity to achieve a more appropriate facility with high 

quality, safety and availability in the long term, and that is considered to have the greatest 

opportunity to develop and expand the association's various activities. 

A literature study was conducted where laws, rules and theory of horse stables and its 

functions were read. The business analysis was developed in consultation with HRF through 

meetings and field trips. The locality study was made as a SWOT analysis where strengths 

were analyzed against weaknesses and opportunities against threats. The approach for the 

sketch and drawing phase to develop a conceptual proposal was to sketch out various 

alternative proposals and to have regular meetings with HRF and KLARA architects. The 

economic report was drawn up as a budget spreadsheet for all the buildings, which would be 

part of each alternative location, where total investment cost including production, contractor 

and other start-up costs could be estimated. 

The result of the report was a detailed business analysis that specified HRF's goals and 

visions. The locality study examined three potential alternative locations, one alternative was 

dismissed and two alternatives were examined in more detail. One alternative was based on 

HRF's current location at Torp and the other on a new location at Sätter on Hammarö. Also, 

the economic impact for each alternative location was evaluated. 

The conceptual proposal resulted in a draft blueprint for a new horse stable and a new site 

plan for Torp where the new horse stable was included. The conclusion was that HRF would 

have more opportunities to meet their goals and visions if HRF moved to the new location at 

Sätter. The economic report demonstrated that there would be a greater investment to relocate 

to Sätter than to remain on Torp, but that it could be justified as it would give HRF and other 

stakeholders a greater opportunity for long-term development and contribute to a better 

associationism. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Hammarö ryttarförening (HRF) är en förening som har cirka 300 medlemmar och är placerad 

i Torp i Hammarö kommun. Föreningen driver en ridskola och har uthyrning av stallplatser 

till privatpersoner. Inom föreningen pågår sedan hösten 2012 ett arbete vars syfte är att 

säkerställa att organisation och anläggning bedrivs i linje med föreningens verksamhetsidé, 

mål och visioner. Dessa finns nedtecknade i föreningens styrdokument ”HRF 500” (bilaga A). 

Bakgrunden till det omfattande arbetet som HRF valt att påbörja är att nuvarande anläggning 

är sliten och starkt eftersatt vad gäller renoveringar samt att många av lokalerna inte uppfyller 

de krav som ställs på verksamheten.  

För att få hjälp med arbetet har HRF valt att ta hjälp av Byggingenjörsprogrammet på 

Karlstads universitet och KLARA arkitektbyrå i Karlstad. Arbetet ska utmynna i ett nytt 

styrdokument för HRF som ska ligga till grund för kommande diskussioner om föreningens 

utvecklingsbehov och möjligheter med olika intressenter. I styrdokumentet ska det ingå en 

verksamhetsanalys, en lokaliseringsutredning samt en ekonomisk bedömning över olika 

etableringsalternativ. Verksamhetsanalysen ska ge svar på föreningens nuläge, vilka visioner 

som finns samt olika dimensionerande uppgifter för varje verksamhetsområde. 

Lokaliseringsutredningen ska utreda om nuvarande plats är lämplig för en fortsatt etablering 

eller om det finns andra alternativa platser som passar bättre. Som ett komplement till 

lokaliseringsutredningen ska det för varje alternativ göras en bedömning av den ekonomiska 

konsekvensen. Utöver dessa delar ska ett konceptförslag för ett nytt häststall tas fram, som 

ska uppfylla de krav och visioner som redovisas i den nya verksamhetsanalysen. Förslaget ska 

ingå i den ekonomiska bedömningen för att få en mer komplett bild över framtida 

investeringskostnader. 

Som ett delresultat av utredningarna och konceptutvecklingen ska en slutsats dras om vilket 

lokaliseringsalternativ som anses mest lämpligt utifrån följande frågeställningar: 

 Vilket lokaliseringsalternativ bedöms ha störst möjlighet att uppnå en mer 

ändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet på lång sikt? 

 Vilket lokaliseringsalternativ bedöms ha störst möjlighet att utveckla och utöka 

föreningens olika verksamhetsområden? 

 Vilka ekonomiska konsekvenser får varje lokaliseringsalternativ? 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att lyfta fram och tydliggöra potentiella utvecklingsmöjligheter för 

Hammarö ryttarförenings verksamhet på nuvarande eller ny lokalisering. 

1.3 Mål 

För att kunna visa på några av utvecklingsmöjligheterna för Hammarö ryttarförening är målet 

med rapporten att överlämna ett underlag till föreningen i form av ett styrdokument. 

Dokumentet ska beskriva föreningens nuläge, olika lokaliseringsalternativ, bygg- och 
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etableringskostnader, konsekvenser, krav och visioner som kan användas av HRF i 

kommande diskussioner med intressenter.  

1.4 Avgränsningar 

Rapporten har begränsats till att endast innehålla en verksamhetsanalys, ett konceptförslag på 

nytt häststall, en lokaliseringsutredning samt en ekonomisk utredning. Verksamhetsanalysen 

begränsar sig enbart till att beskriva och analysera nuläge och vision inom respektive 

verksamhetsområde. I lokaliseringsutredningen behandlas tre alternativ men detta har 

slutligen begränsats till två möjliga alternativ. Den ekonomiska analysen tar upp de 

kortsiktiga kostnaderna som varje alternativen innebär. Långsiktiga kostnaderna för drift av 

anläggningen antas vara samma för varje alternativ. 

2 Metod 

Första steget med rapporten blev att göra en litteraturstudie. Det gjordes en litteraturstudie om 

kommunalt planarbete och plan- och bygglagen. Vidare lästes lagkrav, 

djurskyddsbestämmelser om hästhållning samt teori om häststall och dess funktioner in. 

Syftet med litteraturstudien var att besvara vilka lagar och bestämmelser som fanns att ta 

hänsyn till samt vilka funktioner ett häststall skulle ha. Därefter genomfördes en 

verksamhetsanalys av HRF:s verksamhet för att fastställa krav och behov för deras 

verksamhetsutveckling. HRF jobbade dessutom fram ett internt måldokument som beskrev 

deras mål och visioner. En lokaliseringsutredning samt en ekonomisk bedömning av de 

potentiella alternativen gjordes, vilkas metodik beskrivs mer ingående nedan. 

2.1 Verksamhetsanalys 

Arbetet med att ta fram kravspecifikationen beskrivs enligt flödesschemat i figur 1. Steg ett 

innebar att samtliga verksamhetsområden fastställdes och en verksamhetsbeskrivning över 

nuläget togs fram. Sedan kompletterades beskrivningen med visioner för respektive 

verksamhetsområde och dimensionerande uppgifter bestämdes. Informationsinsamling 

gjordes under möten, telefonsamtal, e-postkonversationer och platsbesök. Denna process kan 

beskrivas enligt steg ett till tre i figuren nedan. När beställaren (HRF) ansåg att 

kravspecifikationen var komplett fastställdes den. 

 

 

 

 

 

1. Start arbete med 
kravspecifikation 

2. Granskning av 
kravspecifikation 

3. Revidering av 
kravspecifikation 

4. Fastställande av 
kravspecifikation 

Möten, 
platsbesök 

Möten, 
platsbesök 

Verksamhets-
områden 

Nuläge 

Vision 

FIGUR 1: ARBETSPROCESSEN FÖR FRAMTAGANDE AV KRAVSPECIFIKATIONEN. 
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2.2 Konceptförslag  

Utifrån verksamhetsanalysen (kravspecifikationen) kunde dimensionerande uppgifter 

bestämmas. Därefter kunde skissarbetet på den nya stallbyggnaden påbörjas. Samtidigt 

påbörjades arbetet med en situationsplan över nuvarande plats på Torp. Den skulle visa hur 

föreslaget stall, servicebyggnad och logistiklösningar kunde placeras utifrån nuvarande 

byggnation och hagar.   

Arbetssättet under den här fasen var att skissa fram olika förslag och ha kontinuerliga möten 

med HRF och KLARA arkitektbyrå för att få respons och ta ett beslut om hur slutförslaget på 

stallet och situationsplanen kunde se ut. Aspekter som diskuterades under mötena var bland 

annat placeringar av stallets olika funktioner så som boxar, tvätt- och torkrum och 

sadelkammare. Efter att skissen fastställts togs förslagsritningar fram i CAD-programmet 

Revit Architecture.  

2.3 Lokaliseringsutredning 

Lokaliseringsutredningen gjordes för att identifiera lämpliga platser att etablera verksamheten 

på. I utredningen skulle hänsyn tas till bestämmelserna i plan- och bygglagen samt 

miljöbalken. Nordstrand (2008) nämner några kriterier som måste tas hänsyn till i en sådan 

utredning. Dessa är tillgång till energi och eventuella råvaror, kommunikationer, 

arbetsmarknad och bostadssituation, kommunal service, kommunens bebyggelseplaner och 

omkringliggande mark. 

Utifrån dessa punkter fastställdes olika kriterier för vad som kunde utgöra ett lämpligt 

alternativ. Frågor som ansågs viktiga för att lyckas med detta var: 

 Vad säger kommunens översiktsplan? 

 Finns det möjlighet till att skapa ett tryggt område? Säker resa till- & från 

anläggningen i form av lokaltrafik och GC-vägar. 

 Finns det närhet till ridvägar? 

 Var finns det kommunal mark? 

 Finns det närhet och direkt anslutning till hagmark? 

Därefter gjordes ett besök på Hammarö kommuns stadsbyggnadskontor där kommunens 

översiktsplan var en central del i att hitta konkreta alternativ. För att inte inkräkta på de 

grönområden som kommunen anser viktiga att behålla granskades även kommunens ”gröna-

karta” som är ett komplement till översiktsplanen. 

När en lämplig plats hittades gjordes en okulärbesiktning av platsen, det vill säga att ett besök 

på platsen gjordes för att se dess kvalitéer, styrkor och svagheter För att strukturera upp 

kriterier och intryck av platserna på ett tydligt vis användes metodiken för en SWOT-analys. 

SWOT-analys är en metod för att utföra en analys av en verksamhet eller till exempel en 

plats. Det är en kvalitativ metod som utgör en bra grund vid bedömningar. SWOT står för 

Strengths, Weaknesses, Opportuniteies and Threats. Analysen handlade om att styrkor 

analyserades mot svagheter och på samma sätt möjligheter mot hot. Styrkor och svagheter 

sågs ur ett nulägesperspektiv medan möjligheter och hot sågs ur ett framtidsperspektiv 
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(Jansson & Ljung 2004). På så sätt kunde ett resultat av lokaliseringsutredningen erhållas i 

form av en kvalitativ bedömning. 

2.4 Ekonomisk utredning 

Den ekonomiska utredningen skulle inkludera samtliga etableringskostnader. De kostnader 

som var viktiga att ta hänsyn till var: 

 Byggnadskostnader 

 Byggherrekostnader 

 Kostnader för ny mark 

 Rivnings- och saneringskostnader för nuvarande anläggning 

 Anslutningskostnader för el, vatten, avlopp vid ny plats 

 Avskrivning av kapitalkostnader för nuvarande anläggning 

 Övriga etbaleringskostnader som uppstår 

Metodiken för att göra utredningen var att ställa upp en budgetkalkyl för samtliga byggnader 

där byggkostnaderna (produktionskostnaderna) kunde uppskattas. De kostnader som 

inkluderades var för mark- och grundarbeten, byggnadsarbeten, el-, vvs- och rörarbeten. 

För mark-, grund-, el-, vvs- och rörarbeten gjordes enbart en rimlig uppskattning över 

kostnaderna. För att lyckas med detta togs hjälp av KLARA arkitektbyrå som kunde bidra 

med erfarenhetsmässiga uppskattningar samt ta fram olika referensobjekt. Med hjälp av 

referensobjektens offerter för el-, vvs- och rörarbeten kunde en rimlig uppskattning göras. För 

varje byggnads mark- och grundarbeten gjordes enbart en rimlig uppskattning utifrån vilken 

typ av markarbete och grundläggning det handlade om. 

För att uppskatta byggkostnaderna för häststallets och ridhusens stommar skickades 

förfrågningar till entreprenören A-betong som har erfarenhet av att bygga denna typ av 

byggnader. I förfrågningarna inkluderades en beskrivning av tilltänkt takkonstruktion, 

väggtjocklek och isolering samt de förslagsritningar på häststallet som tagits fram under 

konceptarbetet. För ridhusens offerter skickades bara en beskrivning av tänkt konstruktion då 

ritningar saknades. 

Slutligen gjordes en budgetsammanställning av alla produktionskostnader tillsammans med 

uppskattade byggherrekostnader och övriga etbaleringskostnader som förutsågs uppstå. För 

att uppskatta byggherrekostnaderna användes ett referensobjekt. Genom att räkna ut hur stor 

andel av totala kostnaderna byggherrekostnaderna utgjorde kunde en procentuell uppskattning 

göras. 

Slutligen gjordes en jämförelse av samtliga kalkyler för att påvisa den bedömda totala 

etableringskostnaden för respektive alternativ.  
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3 Förutsättningar 

3.1 HRF:s krav och visioner 

HRF har tagit fram måldokumentet HRF 500 (se bilaga A) som definierar föreningens 

verksamhetsidé, visioner och mål inom varje verksamhetsområde. Detta dokument är 

vägledande och har stor inverkan på utformningen av styrdokumentet. 

3.2 Utredningsalternativ 

I det här kapitlet redovisas de utredningsalternativ som ingår i lokaliseringsutredningen. I 

utredningen ingår tre alternativ. Det första alternativet är nuvarande plats, beläget ute på Torp 

på Hammarö. Andra alternativet som bedöms vara intressant att utreda närmare ligger strax 

sydväst om nuvarande plats i området Sätter. Det tredje altarnativet ligger på Hallersrud strax 

väster om nuvarande plats. Mer detaljerade kartor finns under respektive alternativ i 

lokaliseringsutredningen. 

 
FIGUR 2: ÖVERSIKTSKARTA PÅ DE TRE OLIKAUTREDNINGSALTERNATIVEN. 

KARTA: HITTA.SE (2013) 

3.3 Översikts- och detaljplanering 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), fortsatt PBL, är den lag som styr översiktsplanering, 

detaljplanering och bygglov. PBL beskriver bland annat vilka krav som ställs vid planering 

och bygglovsgivning. De krav som ställs handlar om att olägenheter som till exempel buller 

och lukt samt att hälsorisker som kan uppstå vid djurhållning skall beaktas vid beslut av 

kommunen (Boverket 2013a). 

Översiktsplanen är ett verktyg som en kommun använder för vägledning vid konkreta bygg- 

och tillståndsärenden. Den redogör kommunens avsikter med mark- och vattenanvändning, 

bebyggelseutveckling, riksintressen, miljökvalitetsnormer och allmänna intressen. Det ska 
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även framföras hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och 

program samt områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Översiktsplanen redovisar 

kommunens långsiktiga strategi för utveckling av den fysiska miljön. På så sätt fungerar den 

som ett underlag för samverkan med den regionala utvecklings- och transportplaneringen. 

Detta förenklar kommunens egna samt andra intressenters investeringar i infrastruktur, nya 

bostäder och lokaler (Boverket 2013a). 

 

En detaljplan redogör utformningen av ett mindre område, till exempel en stadsdel eller en 

enskild fastighet. Detaljplanen är rättsverkande och de bedömningar som görs i en detaljplan 

ger ramarna för kontroll av kommande bygglovshandlingar. Detta gör att lovhanteringen blir 

enklare. Detaljplanen beskriver allmänna platser, kvartersmark och vattenområdena samt 

gränslinjen för dessa. Kommunen kan använda detaljplanen för att pröva om ett mark- eller 

vattenområde är lämpligt att bebyggas. Den gäller både för nybyggnationer samt 

ombyggnationer av befintliga byggnader. Under framtagandet av detaljplanen ska kommunen 

ta ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet i PBL och till 

hushållningsbestämmelser i tredje och fjärde kapitlen i miljöbalken (Boverket 2013a). 

Miljöbalken innehåller föreskrifter som ska bidra till en mer hållbar utveckling som går ut på 

att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö 

(Miljöbalken 1998:808). 

Vad säger ÖP och DP om Sätter och Torp? 

Översiktsplanen säger att området runt platsen i Sätter har höga naturvärden för Hammarö 

kommun med mycket orörd mark. Det intygas med att delar av den orörda marken är 

naturreservat och riksintresseanspråk. Området är markerat i ÖP som natur/friluftsliv vilket 

innebär att marken lämpar sig väl till hästverksamhet. Det finns ingen detaljplan över platsen 

(Hammarö kommun 2005). 

Nuvarande plats på Torp är markerad som boende på landet i översiktplanen, som enligt 

översiktsplanen innebär att bebyggelsen till stora delar följer landsvägarnas sträckningar. 

Området beskrivs som öppet och ännu hävdat odlingslandskap. Hammarö kommun har tagit 

fram ett planprogram över Torp där de undersöker möjligheten med hästnära boende. Det som 

framgår av programmet är att platsen anses vara lämplig och att det finns möjligheter med 

hästnära boende. Dock visade det sig att intresset från markägare i området att upplåta tomt- 

och hagmark till ett sådant boende inte var tillräckligt stort. Därför har inget detaljplanearbete 

påbörjats över området ännu (Hammarö kommun 2012). 

Skyddsavstånd 

Boverket har tagit fram ett vägledande dokument, Vägledning för planering för och invid 

djurhållning, som ska förenkla tillämpningen av PBL. Den beskriver kunskapsläget och 

rättspraxis vad gäller djurhållning och fysisk planering samt hästhållningens 

omgivningspåverkan och möjligheterna att begränsa negativ påverkan. Dokumenten är en 

sammanfattning av rapporter kring allergier och dess spridning (Boverket 2011b). 

Angående spridningen av allergener i luften sammanfattas det med att efter 50-100 m från 

källan är halterna väldigt låga, men i vindriktning i öppet landskap kan de spridas upp emot 

500 m. Rapporten anger inget bestämt avstånd som måste råda mellan häststall och bostäder, 

bara att det finns ett riktvärde till skyddsavstånd för ridanläggningar på 500 m från Boverket. 

Vidare tar rapporten upp studier med hästallergen inomhus som visar att enbart bostäder inom 
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tio meter från stall har mätbara värden. Det som utgör spridningen av allergener mest är att de 

fastnar i kläder, skor och i håret. Detta leder till att de sprids till miljöer där djuren normalt 

inte förekommer (Boverket 2011b). 

3.4 Stallbyggnadens funktioner och krav 

Ett stall ska inrymma många olika funktioner och uppfylla olika klimatkrav. I det här kapitlet 

beskrivs de funktioner som finns och krav som ställs. 

Boxplatser 

Boxplatser är en typ av inhysningssystem som passar väl till ridskoleverksamhet. Med 

hästboxar i det här projektet menas främst individuella inneboxar, där en häst kan ha sin 

dygnsvila. Boxarna har skiljeväggar så att varje häst får sitt utrymme. En box för en fullstor 

häst är vanligtvis 10-12 m
2
, dock bestäms storleken på dessa utifrån hästens storlek och de 

djurskyddsbestämmelser som finns. Se beskrivning i kapitlet om djurskyddsbestämmelser 

(Ventorp & Michanek 2001). 

Sadelkammare 

Beroede på vilken typ av stall, uthyrningsstall eller ridskolestall så innebär det olika 

utformning av sadelkammaren. Där det rekommenderas att den första har låsbara 

förvaringsskåp och den andra kan ha en enklare lösning med exempelvis öppna 

förvaringsplatser med skiljeväggar. 

Förvaringen i sadelkammare ställer speciella krav på rummets luftfuktighet och temperatur. 

De byggnadsfysiska krav som omnämns är en innetemperatur på 12°-16°C och en relativ 

luftfuktighet på 50-60%. Som byggnadstekniska rekommendationer är det satt att väggar och 

tak bör vara värmeisolerat samt att ytmaterial på golv och väggar bör vara lätta att underhålla 

för att enklare kunna hålla rent (Ventorp & Michanek 2001). 

Spolkammare 

En spolkammare är ett rum avsett för att duscha av hästarna. Fördelen med att ha en 

spolkammare som är separerad från övriga stallutrymmet är en minskad fuktbelastning. En 

spolkammare ställer höga krav på ventilation, antingen genom öppna fönster/dörrar eller med 

en frånluftsfläkt som kan styra ut fukten kontrollerat. En rekommenderad kapacitet på en 

frånluftfläkt är ungefär 20 luftbyten/timme för spolkammaren.  

Rent byggnadstekniskt bör väggar och tak vara täta mot fukt och släta för att klara 

avrinningen av vatten enklare. Golvet bör ha en lutning om 2° mot golvbrunnen och utförs 

med fördel med kvastad betong för att förenkla avrinningen. Golvbrunnen bör ha silhink och 

vara placerad vid sidan i spolkammaren eftersom hästar kan reagera på en mittplacerad 

golvbrunn. Ett speciellt utrymme för spolutrustning och dylikt bör placeras i en infälld vägg 

för att skyddas från skador och inte sno utrymme i spolkammaren. (Ventorp & Michanek 

2001). Minsta rekommenderade ytmått på en spolkammare är 3,0x3,0 m
2
. Takhöjden bör vara 

minst 3 meter (Svenska ridsport förbundet 2008a). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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Klimatkrav 

Klimatkrav ställs bland annat utifrån de djurskyddsbestämmelser som finns, men är också 

beroende på vilken typ av stall det är. Klimatkrav kan till exempel ställas på lufthastighet, 

luftfuktighet, ljud och ljus.  

Den relativa luftfuktigheten (RF) i stallet beror alltså till stor del på typen av stall och kan 

förklaras enligt nedan: 

Varmt stall: max 80% RF. 

Kallt stall: max 10%-enheter mer än ute 

Frostfritt stall: R + T ≤ 90% RF, där R = stallets relativa fuktighet och T = stallets temperatur. 

En relativ luftfuktighet på 50-70% rekommenderas i stallet. En allt för hög relativ fuktighet 

kan skapa olika hygieniska problem. Främst kan stallbyggnaden ta skada av en allt för hög 

fukthalt men det kan också skapa ohygieniska förhållanden vid höhantering och användning 

av ströbäddar i hästboxar (Ventorp & Michanek 2001). 

För mycket buller i stallet kan påverka hästarna negativt eftersom det kan vara stressande. 

Samtidigt kan för lite buller skapa en känsla av ensamhet vilket heller inte är positivt för 

hästar. Förmågan att uppsnappa ljud för hästar är ungefär detsamma som för människan. Det 

som främst kan skapa buller i stallar är oisolerade fläktar från ventilationen (Ventorp & 

Michanek 2001). 

Behovet av ljuskällor beror på vilken typ av arbete/aktivitet som skall utföras i aktuellt 

utrymme. För ett häststall (hästutrymme, sadel, passager, omklädning, stallkontor, förråd och 

WC/dusch) rekommenderas en ljusstyrka på minst 100 lux. I spol- och foderkammare kan 

något högre ljusstyrka på minst 200-300 lux behövas. Nattljus bör ha en ljusstyrka på ungefär 

3 lux (Ventorp & Michanek 2001). 

Luften bör hållas så ren som möjligt, det vill säga minimera halterna av luftföroreningar. De 

luftföroreningar som främst förekommer i stall är organiskt damm, ammoniak och koldioxid. 

Dammet uppkommer från bland annat hö och foder. Det som är farligt med dammet är 

innehållet av olika bakterier, sporer och svampar som kan skada hästar och människor. 

Ammoniak avges från gödselet och kan bland annat ge problem för andningsvägarna. För att 

få så bra stalluft som möjligt med en låg halt av partiklar rekommenderas ett luftbyte på cirka 

120 – 160 m
3
/h och häst (Ventorp & Michanek 2001). 

3.5 Djurskyddsbestämmelser för häst 

De djurskyddsbestämmelser som finns för djurhållning av hästar erhålls av Jordbruksverket 

som är ansvarig myndighet. I djurskyddsmyndighetens (idag Jordbruksverket) föreskrifter och 

allmänna råd om hästhållning beskrivs de krav som ställs. Bestämmelserna beskriver ett 

minimikrav som måste vara uppfyllt för att tillgodose kraven. Bestämmelserna omfattar bland 

annat skötsel av hästar, stallmiljön och mått för till exempel boxar, minsta takhöjd och 

stallgångar (DFS 2007:6). 
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Bestämmelser om mått 

De mått som är relevanta vid projektering är främst för stallboxar, takhöjd, dörrmått, och 

stallgångens bredd. Nedan redovisas de mått som krävs enligt gällande 

djurskyddsbestämmelser. Måtten anges som minimikrav men Jordbruksverket 

rekommenderar att större mått används om möjlighet finns (Jordbruksverket 2011). 

TABELL 1: MINIMIMÅTT FÖR BOXAR FÖR INDIVIDUELL UPPSTALLNING. HÄR REDOVISAS 

ENBART DE MÅTT SOM ANSES VARA RELEVANTA I DET HÄR PROJEKTET (JORDBRUKSVERKET 

2011). 

Hästens mankhöjd (m) Boxarea (m
2
) Kortaste sida (m) 

1,49-1,60 8 2,35 

1,61-1,70 9 2,50 

>1,71 10 2,70 

 

Minsta tillåtna takhöjd i ett stall bestäms utifrån hur höga hästarna som skall vistas där är. 

Enligt bestämmelserna erhålls minsta tillåtna höjd genom att multiplicera hästens mankhöjd 

med 1,5. Dock får inte takhöjden bli lägre än 2,2 meter. Höjden skall mätas från där hästen 

står till lägsta byggnadsdetalj i stallet (Jordbruksverket 2011). 

Hästens mankhöjd x 1,5 = Lägsta tillåtna takhöjd 

Minsta tillåtna mått för dörrar, som gäller både stall- och boxdörrar är 1,2x2,2 meter. 

TABELL 2: MINIMIMÅTT FÖR BREDD PÅ STALLGÅNGAR (JORDBRUKSVERKET 2011). 

Typ av stallgång Bredd (m) 

Mellan två spiltrader i ridskolestall 3,5 

Mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg 2,5 

Mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången 3,5 

Bakom hästar som hålls i spilta 3,0 

3.6 Bestämmelser om brandskydd 

Lantbrukets brandskyddskommité (LBK) har tagit fram rekommendationer som syftar till att 

förebygga och minska brandskador i till exempel stall- och ridhus. Dessa rekommendationer 

utgår från gällande bygg- och djurskyddslagstiftning och bör således följas vid projektering 

(Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). 

Brandförloppen i lantbruksbyggnader såsom stall kan bli väldigt snabba och insatstiden på 

landet är ofta längre än i tätbebyggt område. Det ställer extra höga krav på brandskyddet med 

bra utrymningsvägar, uppsamlingsplatser för hästar och människor samt 

brandscellsavskiljande väggar och bjälklag (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). 
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Avståndskrav mellan byggnader 

LBK anger skyddsavstånd och brandtekniska krav inom tre olika intervaller. Kraven gäller på 

byggnadernas brandexponerade ytor inom varje avstånd och inom en vinkel på 135° från 

byggnaden. Se figur 3 nedan (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). 

 

FIGUR 3: BRANDTEKNISKA KRAV INOM VARJE INTERVALL ENLIGT LBK (LANTBRUKETS 

BRANDSKYDDSKOMMITTÉ 2009). 

Inom 15-30 meter måste en av byggnaderna inte ha mer än 200 m
2
 väggfasad som är brännbar 

eller en av byggnaderna vara byggda för att motstå brandspridning under minst 30 minuter (E 

30). Oklassade fönster och dörrar får finnas. 

Inom 6-15 meter måste båda byggnaderna inte ha mer än 200 m
2
 väggfasad som är brännbar 

samt en av byggnaderna vara byggda för att motstå brandspridning under minst 30 minuter (E 

30).  Oklassade fönster och dörrar får finnas. 

Inom 0-6 meter måste båda byggnaderna inte ha mer än 200 m
2
 väggfasad som är brännbar 

samt en av byggnaderna vara byggda för att motstå brandspridning under minst 60 minuter 

(EI 60). Dörrar ska uppfylla klass EI 60 och fönster EW 30 (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009). 

Brandcellsuppdelning 

Enligt LBK ska utrymmen med stor brandrisk uppföras som brandceller. Dessa skall motstå 

brand under 60 minuter. Stall ska delas upp i brandceller om max 1000 m
2
 samt utrymmen 

som anses vara extra brandfarliga. I stall är det främst foderkammare och förråd som 

innehåller brandfarliga varor som måste delas in i brandceller (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009). 

Utrymningsvägar och avstånd i byggnader 

I häststall ska det finnas två eller fler utrymningsvägar. Varje utrymningsväg ska vara 

oberoende av den andra, t.ex. två i olika riktning. Det längsta avståndet för en utrymningsväg 

för hästar ska vara max 30 meter. För människor i stallet behövs inga speciella 

utrymningsvägar (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). 
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4 Verksamhetsanalys 

Syftet med verksamhetsanalysen är att beskriva vilket nuläge föreningen befinner sig i och 

vilka visioner som föreningen har. I analysen gjordes en genomgång av samtliga 

verksamhetsområden inom föreningen. Nedan visas en översiktsbild på verksamheten som 

den ser ut idag. För bilder på nuvarande anläggning och dess nuläge, se bilaga G. 

 
  FIGUR 4: KARTA ÖVER NUVARANDE PLATS BELÄGET 

  PÅ TORP. 

4.1 Häststall för ridskola 

Nuläge: Nuvarande häststall inrymmer 11 stallplatser, fyra boxar och sju spiltor. För 

tillfället används ett extra stall (vinkelstallet) där tre av ridskolans totalt 14 

hästar finns samt tre privat hästar som är personalens. I stallet finns ett litet 

kontor för ridskolepersonal samt en toalett. Ett rum som fungerar som både 

tvätt- och torkrum, som inte är optimalt. En foderkammare som ej har plats för 

höbalar. Idag måste höbalar förvaras utomhus/i gammalt stall. Fördelningen 

mellan ponnys och hästar är idag cirka 50/50. Stallet ligger vägg i vägg med 

nuvarande ridhus.  

Vision:  Visionen är att stallet skall inrymma riktiga hästboxar för samtliga hästar vilket 

även är ett krav från jordbruksverket. Foderkammare med plats för höbalar. Vid 

ilastning ska foderkammaren vara åtkomlig med traktor för att underlätta 

arbetet. Sadelkammare för ridskolehästarnas utrustning. Separat spolkammare 

för ridskolestall och stort tvätt- och torkrum med torkskåp. Dedikerade 

uppstallningsplatser för att inte ta utrymme i stallgång. Stallet skall också ha 



 

12 

 

kontor samt omklädningsrum med tillhörande duschar och toaletter. Stallet skall 

vara handikappanpassat med till exempel handikapptoalett. 

TABELL 3: NULÄGE OCH VISION FÖR HÄSTSTALL FÖR RIDSKOLA. 

Nuläge: Vision: 

 11 platser för häst varav fyra är boxar 

(ca 3*2,5kvm) och sju är spiltor. 

 En spolkammare, används av både 

ridskolan och privatstall. 

 En sadelkammare för 14 st hästar. 

 Ett stallkontor. 

 En toalett. 

 Stallgång som uppstallningsplats. 

 Foderkammare, ingen plats för 

höbalar.  

 Torkrum, inget torkskåp. En 

tvättmaskin. 

 

 20 boxplatser för storhäst om minst 

10 kvm/st. 

 Sadelkammare för 20 hästar och 

tvättmöjligheter. Privat 

sadelkammare för personal. 

 Två spolkammare. 

 Två spolspiltor. 

 Fyra uppstallningsplatser 

(bindningsplatser). 

 Foderkammare anpassad för 20 

hästar. Skall kunna nås utifrån med 

traktor för att lätt få in höbalar. 

 Separat omklädningsrum för män och 

kvinnor, skall vara tillgängliga för 

både personal och gäster/användare. 

Skall vara handikappanpassat. 

Kapacitet för kvinnor 7-8 pers. och 

kapacitet för män 2-3 pers. 

 Två toaletter varav en 

handikappanpassad. 

 Tvättrum och torkrum i anslutning till 

varandra.  

 Ett stallkontor. 

 Förrådsutrymmen. 

4.2 Uthyrningstall till privatpersoner 

Nuläge:  I uthyrningsstallet kan medlemmar hyra boxplatser till sina egna hästar. 

Uthyrningsstallet består idag utav två byggnader som är ihopbyggda. Totalt 

finns 20 boxplatser. Fyra sadelkammare för privat utrustning (1 högskåp, 2 

sadelplatser, krokar och hyllplats) med ingen låsmöjlighet. En foderkammare i 

ena stallbyggnaden, med egna hyllplan/krokar för foder. Spolkammare, tvätt och 

torkrum delas med ridskolestall. I nuläget finns ingen möjlighet att utöka 

verksamheten med fler uthyrningsplatser på grund av för liten hagkapacitet på 

nuvarande plats samt att det saknas stallplatser. 

Vision:  Visionen är att utöka privatstallet med fler boxar, egen spolkammare, eget tvätt- 

och torkrum för att göra det mer självständigt och inte ta utrymme från 

ridskoleverksamheten. Sadelkammare skulle kunna göras mer privata med 

låsmöjligheter. Dedikerade uppstallningsplatser för att inte ta utrymme i 

stallgång. 
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TABELL 4: NULÄGE OCH VISION FÖR UTHYRNINGSSTALL TILL PRIVATPERSONER. 

Nuläge: Vision: 

 20 boxplatser. 

 Fyra sadelkammare. 

 En foderkammare. 

 Stallgång som uppställningsplats. 

 24 boxplatser. 

 Fyra sadelkammare eller ev. 

privatförråd om 24 st. 

 Två spolkammare. 

 Foderkammare för 24 hästar. 

 Förrådsutrymmen. 

 Torkutrymme. 

 Fyra uppstallningsplatser 

(bindningsplatser). 

4.3 Stort ridhus med ridbana 

Nuläge:  Nuvarande ridhus ligger vägg i vägg med ridskolestallet. Ridhuset inrymmer 

förutom en stor ridbana (ca 20x60), en enklare läktare samt tre domarbås. Det 

finns också cirka 14 hästboxar som ligger under läktaren men är inte godkända 

för användning på grund av lågt till tak, smal stallgång, dålig ventilation samt 

dåligt ljusinsläpp. Används i dagsläget som förrådsutrymme. Ridbanans 

underlag är undermåligt och redskapsförrådet är svårtillgängligt och trångt. 

Nuvarande ingång (skjutdörr) mot söder är i dåligt skick och ej optimal att 

hantera. 

Vision:  Visionen är att ha en ridhus med möjligheten att anordna nationella tävlingar i. 

Ridbana med bra underlag samt läktare som är tillgänglig för alla, dvs  skall vara 

handikappanpassad. I direkt anslutning eller i närheten till ridbana och läktare 

finns det en vision om att ha en kafeteriafunktion som är handikappsanpassad 

med tillgänglighet till toaletter.  

TABELL 5: NULÄGE OCH VISION FÖR STORT RIDHUS. 

Nuläge: Vision: 

 Ridbana (20x60). 

 Redskapsförråd i direkt anslutning till 

ridbana. 

 Läktare, ej handikappanpassad. 

 Tre domarbås på kortsida pga 

tävlingsregler. 

 Ridbana (80x24 m)  

Delbar för möjlighet till två mindre 

ridbanor. 

 Redskapsförråd i direkt anslutning till 

ridbana. Lättillgängligt. 

 Handikappsanpassad läktare/ingång. 

 Tre domarbås på kortsida pga 

tävlingsregler. 

 Närhet till kafeteria. 
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4.4 Litet ridhus med ridbana 

Vision:  Ridhus med ridbana för tävlingsverksamhet.  Ridhuset skall innehålla läktare för 

publik. Läktaren skall vara tillgänglig för handikappade. 

TABELL 6: NULÄGE OCH VISION FÖR LITET RIDHUS. 

Nuläge: Vision: 

 N/A  Ridbana (40x22 m) 

 Redskapsförråd för hinder, 

dressyrstaket, bommar. 

 Mindre läktare som skall vara 

handikappanpassat med t.ex. speciell 

läktare för rullstolar. 

 Tre domarbås. 

4.5 Hagar 

Nuläge:  Kapaciteten för nuvarande hästantal är tillräcklig men underlaget är undermåligt 

då nuvarande hagar är placerade på sankmark. Vilket gör att hagarna periodvis 

inte är användbara på grund av att dräneringen är dålig och marken är ofta lerig. 

Dock ingen möjlighet att utöka verksamheten med fler stallplatser p.g.a. för liten 

hagkapacitet på nuvarande plats. I dagsläget finns det cirka sex hektar hagmark. 

I dagsläget arranderar föreningen även delar av hagmaren från privatpersoner.  

Vision:  För att kunna utöka verksamheten måste hagkapaciteten utökas. Det behövs en 

större hagarreal på bättre mark. Uppskattningsvis behövs åtta till tio hektar 

hagmark. 

TABELL 7: NULÄGE OCH VISION FÖR HAGAR. 

Nuläge: Vision: 

 Kapacitet tillräcklig med dagens antal 

hästar. 

 Dåligt och slitet underlag i hagar, 

sankmark. 

 Arranderad mark av privatpersoner.  

 6 hektar hagmark. 

 Utöka för att kunna ha fler hästar.  

 Bra kvalitet på hagmarken i form av 

väldränerade hagar. 

 8-10 hektar hagmark. 
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4.6 Ridvägar 

Nuläge:  Ny ridväg (skritt och trav) har byggts norr om anläggningen. 

Vision:  Att utöka antalet ridvägar (tex genom att länka samman befintliga med nya). 

Möjliggöra såväl skritt, trav och galopp. Att ridvägarna är åtkomliga på ett 

säkert sätt. 

TABELL 8: NULÄGE OCH VISION FÖR RIDVÄGAR. 

Nuläge: Vision: 

 Nybyggd ridväg norr om 

anläggningen. 

 Att ha närhet till ridvägar. 

 Att ridvägarna är åtkomliga på ett 

säkert sätt 

 Att utöka antalet och den 

sammanlagda sträckan genom att tex 

länka samman flera mindre ridvägar.  

 Att möjliggöra galopp på vissa av 

ridvägarna. 

4.7 Stallfritids 

Nuläge:  Idag finns ett halvfärdigt sällskapsrum beläget ovanför kontor- och 

konferensrum på våning tre vilket gör det otillgängligt. 

Vision:  Fritids för föreningens medlemmar som skall kunna erbjuda plats för aktiviteter 

som läxläsning och enklare fritidsaktiviteter som tex biljard/pingis. 

Verksamheten skall vara anpassad för 10-15 barn. En anpassad lokal för 

ändamålet blir också en naturlig samlingsplats för föreningens ungdomssektion. 

Önskemål finns om att etablera ett samarbete med Hammarö kommun om ett 

mer formellt fritids med fritidsledare. 

TABELL 9: NULÄGE OCH VISION FÖR STALLFRITIDS. 

Nuläge: Vision: 

 Halvfärdigt sällskapsrum.  Läxläsningsrum. 

 Hobbyrum. 

 Toalett. 
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4.8 Ridlekis 

Nuläge:  Idag har HRF ingen verksamhet för de allra minsta (ca 4-7 år). Frågor från 

medlemmar visar dock att intresse för sådan verksamhet finns. 

Vision:  Om HRF kan uppföra nytt stall på nuvarande fastighet så kommer det att 

frigöras utrymme för Shetlandsponnys i nuvarande stall alt nuvarande 

läktarstall. Ett ridlekis skulle passa ihop med ett utbyggt stallfritids. 

Verksamheten ska utföras i liten skala och vara ett komplement till övrig 

huvudverksamhet. Vid en nyetablering kan denna typ av verksamhet integreras i 

den nya stallbyggnaden. 

TABELL 10: NULÄGE OCH VISION FÖR RIDLEKIS. 

Nuläge: Vision: 

 N/A 
 Boxar till 4 – 6 shetlandsponnys av 

olika storlek. 

4.9 Kafeteria 

Nuläge:  Kafeterian fungerar som kök och matsal åt personalen på dagarna samt 

kioskverksamhet under tävlingar och övrig tid. Dock ligger kafeterian dåligt 

placerad eftersom nuvarande plats ej inbjuder till insyn till ridhus. Det är även 

svårt att hitta dit då ingången ligger på baksidan av ridskolestallet. Även 

tillgängligheten till kafeterian är dålig då den ligger på andra våningen. 

Vision:  Visionen är att kafeterian ska fungera som välkomnande entré till 

ridanläggningen och dess ridbanor. Kafeterian ska helst ligga i anslutning till 

ridhus med god uppsikt över ridbanan, vilket skulle göra den mer attraktiv. Kan 

fungera som personalrum på dagarna.  

TABELL 11: NULÄGE OCH VISION FÖR KAFETERIA. 

Nuläge: Vision: 

 Sittplatser för 20-30 pers. 

 Automater för kaffe och godis. 

 Tillgång till micro. 

 Kök- kioskverksamhet. 

 Personalrum. 

 Sittplatser för 20-30 pers. 

 Plats för automater. 

 Plats för köks- och kioskverksamhet. 

 Mer tillgängligt samt 

handikappanpassat. 

 Utsikt över ridbana. 
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4.10 Garage 

Nuläge:  Idag finns ett tält (ca 6x8 meter) som fungerar som verkstads- och 

förrådsutrymme och är inte fullt ändamålsenligt. 

Vision:  En mer permanent lösning med riktiga verkstads- och förrådsutrymmen. Samt 

väderskyddad plats för traktor och harv. 

TABELL 12: NULÄGE OCH VISION FÖR GARAGE. 

Nuläge: Vision: 

 Uppställt tält 6x8 meter. 

 Ingen väderskyddad plats för traktor 

och harv. 

 Verkstadsutrymme. 

 Förrådsutrymme. 

 Väderskydd för traktor och harv. 

 Verkstadsutrymme. 

 Förrådsutrymme. 

 Permanent byggnad. 

4.11 Kontor och konferensrum 

Nuläge:  Idag finns ett mindre kontor för två personer samt ett konferensrum beläget på 

övervåningen i nuvarande ridhus. I anslutning till kontoret finns förråd för 

arkivering, övrig förvarning och kopiatorrum. Nuvarande kontor fungerar också 

som sekretariat under tävlingar. 

Vision:  En förbättrad konferensdel med tillgång till modern teknik. God 

funktion/kvalitet med närhet till cafeteria möjliggör uthyrning.         

TABELL 13: NULÄGE OCH VISION FÖR KONTOR OCH KONFERENSRUM. 

Nuläge: Vision: 

 Kontorsrum för två personer. 

 Förråd och arkiv. 

 Konferensrum med plats för 8-10 

pers. 

 Kontorsrum för fyra personer. 

 Förråd och arkiv. 

 Modulärt konferensrum med plats för 

15-30 pers. 
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4.12 Gödselupplag 

Nuläge:  Gödsel mockas upp och körs ut i skottkärror till gödselupplagen. Gödselupplag i 

form av containrar finns för närvarande på två platser – ett söder om 

uthyrningsstall samt ett bakom ridskolestall. Över lag en bra lösning, beakta att 

hanteringen kan försvåras p.g.a. höjdskillnader vid avlastning. 

Vision:  Att gödselupplagen skall ligga i nära anslutning till stallet, ligga undanskymda 

och vara ergonomiskt hanterbara.  

TABELL 14: NULÄGE OCH VISION FÖR GÖDSELUPPLAG. 

Nuläge: Vision: 

 En container i anslutning till varje 

stall. 

 Svårhanterligt p.g.a. höjdskillnader. 

 Gödselcontainrarna ska ligga 

undanskymda. 

 Gödselcontainrarna ska ligga nära 

stallet. 

 Hanteringen bör ske så enkelt och 

ergonomiskt som möjligt. 

4.13 Åtkomst till anläggning 

Nuläge:  För att barn och ungdomar på ett säkert sätt ska kunna ta sig till och från 

anläggningen är dessa idag beroende av skjuts från föräldrar eller vänner. Det 

saknas anslutande cykelväg och bussförbindelse. 

Vision:  Att öka säkerheten och tillgängligheten samt minska miljöbelastningen genom 

tillförande av cykelväg och bussförbindelse. 

TABELL 15: NULÄGE OCH VISION FÖR ÅTKOMST TILL ANLÄGGNING. 

Nuläge: Vision: 

 Mycket biltrafik med ökade risker för 

såväl människa som djur. 

 Onödigt hög miljöbelastning både 

vad gäller ljud och utsläpp. 

 Anslutande cykelväg och 

bussförbindelse. 
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4.14 Tävling och uppstallning 

Nuläge:  Med nuvarande resurser så arrangerar HRF cirka 3-4 tävlingar per år. Ett par av 

dessa brukar vara större regionala/nationella tävlingar med övernattning. HRF 

kan idag via sitt vinkelstall erbjuda så kallad uppstallning för de tillresta 

tävlingsekipagen. Detta har stor ekonomisk betydelse för föreningen. 

Vision:  Visionen är att kunna behålla dagens uppstallningskapacitet. 

TABELL 16: NULÄGE OCH VISION FÖR TÄVLING OCH UPPSTALLNING. 

Nuläge: Vision: 

 Enklare oisolerat stall.  Att kunna behålla dagens 

uppstallningskapacitet. 

 

4.15 Sammanfattning av verksamhetsanalys 
TABELL 17: SAMMANSTÄLLNING AV HRF:S VISIONER SOM FRAMKOMMIT I 

VERKSAMHETSANALYSEN. 

HRF:s viktigaste visioner är att: 

 Utöka ridskolestallets 11 boxplatser till 20 boxplatser  

 Utöka uthyrningsstallets 20 boxplatser till 24 boxplatser. 

 Skaffa större och mer ändamålsenliga funktionsutrymmen för spol-, foder-, tvätt-, 

tork- och sadelkammare. 

 Göra uthyrningsstallet mer självständigt från ridskolestallet. 

 Skaffa fler uppstallningsplatser i både ridskole- och uthyrningsstallet. 

 Nytt större ridhus med delbar ridbana (80x24 m) för fler tävlingsmöjligheter. 

 Nytt litet ridhus med ridbana (40x22 m) för fler tävlingsmöjligheter. 

 Utöka hagkapaciteten för möjlighet till fler hästar. 

 Få tillgång till fler, längre och säkrare ridvägar med mer variation för trav, skritt, och 

galopp. 

 Öka tillgängligheten till anläggningen i form av GC-vägar och bussförbindelser. 

 Inrätta ett stallfritids för föreningens barn och ungdomar. 

 Inrätta ett ridlekis med Shetlandsponnys för de yngsta medlemmarna. 

 Skaffa en mer ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad kafeteria. 

 Skaffa en bättre förrådsbyggnad samt ett permanent väderskydd för föreningens 

maskiner (traktor och harv). 

 Skaffa en modern konferensdel i anslutning till kafeteria. Uthyrningsmöjligheter. 

 Behålla en god uppstallningskapacitet vid tävlingar. Inkomstmöjligheter. 
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5 Lokaliseringsutredning 

Lokaliseringsutredningen utgår från tre alternativ, beskrivna i kapitel 3.2. Det tredje 

alternativet på Hallersrud (för karta över området, se bilaga D) avfärdades. Detta för att det 

inte ansågs finnas tillräckligt med kommunal mark i anslutning till platsen, färre möjligheter 

för samverkan, sämre möjligheter till bra ridvägar och större risker med bostäder i närheten 

till platsen. Dessutom står det en mast på platsen som gör det problematiskt att bygga något 

där. De två kvarvarande alternativen på Torp respektive Sätter (för karta över området, se 

bilaga E) utreddes som en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

analyseras. SWOT-analysen utgår från perspektiven nuläge kontra framtid. I nuläget lyfts 

styrkor och svagheter fram medan det i framtiden handlar om att se möjligheter och hot. 

5.1 Alternativ 1: Nuvarande plats på Torp 

Alternativet innebär att HRF blir kvar på nuvarande plats beläget på Torp på Hammarö. Idag 

finns det ett nyttjanderättsavtal mellan HRF och Hammarö kommun, vilket innebär att HRF 

har rätt att bedriva hästverksamhet samt uppföra erforderliga byggnader på nuvarande 

fastighet. Dessutom arrenderar HRF viss hagmark av privatpersoner. För bilder på nuvarande 

anläggning och dess nuläge, se bilaga G. 

FIGUR 5: TILLGÄNGLIG HAGMARK PÅ NUVARANDE PLATS PÅ TORP. 

5.1.1 Byggnadsinventering och befintligt skick 

 Stort ridhus 

Ett ridhus som innehåller ridbana, stall, kafeteria och kontor. Byggnaden är från 1970-

talet och de enda renoveringarna gjorts är ett nytt tak under 1980-talet samt ett ny 
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takbelysning nyligen. Stalldelen en träbyggnad som är hårt sliten och dåligt 

konstruerad då den saknar både ångspärr och isolering. Detta innebär att det skapas en 

fuktvandring och daggpunkt vid viss temperatur, vilket leder till att konstruktionen 

över tid får rötskador. Det saknas även brandsektionering och mekanisk ventilation. 

Byggnaden läcker även energi genom väggar, tak, fönster, dörrar och portar. Avloppet 

är inte kopplat till kommunalt nät, i stället finns en egen avloppslösning med tank. 

Föreningen har fått pengar från kommunen för att renovera ridbanans sarg och 

underlag, men detta räcker inte till då hela byggnaden bedöms vara i dåligt skick. 

 Uthyrningsstall 

Ett uthyrningsstall som innehåller 20 boxar för privatbruk. Uthyrningsstallet består 

egentligen av två byggnader som står på vardera grund. Det är en träbyggnad som 

saknar isolering och ångspärr vilket kan leda till rötskador över tid. Den saknar 

brandsektionering och läcker energi genom väggar, tak, fönster, dörrar och portar. 

Inredningen i stallet, främst boxarna, är slitna och behöver renoveras i framtiden. 

Avloppet är inte anslutet till kommunalt nät.  

 Tält/Förråd 

Ett temporärt tält som fungerar som verkstad och förråd. Tältet består av en stålram 

och tältduk vilket inte anses vara ändamålsenligt.  

 Vinkelstall 

Ett oisolerat häststall som används mestadels under sommaren och tävlingar. En 

träbyggnad som är relativt nybyggt och inte så sliten. Den saknar isolering och 

ångspärr. Dessutom ligger byggnaden på lägsta punkten på tomten vilket innebär att 

det vid regn och snösmältning rinner in vatten i boxarna. 

5.1.2 SWOT-analys 

Styrkor 

 Etablerad plats 

På nuvarande fastighet finns infrastruktur såsom vägar, el, vatten och avlopp. Dock är 

anläggningen inte kopplad till det kommunala avloppsnätet, utan har en egen lösning 

med en tank som töms regelbundet.  

 Upprustad ridbana 

HRF har fått nya medel av kommunen för att rusta upp bland annat sarg, underlag och 

stora dörren på sydsidan av ridhuset. 

 Närhet till hagmark 

I anslutning till nuvarande anläggning finns det ett antal hagar (se figur 5). Närheten 

till hagarna bedöms idag som bra. Det avstånd som bedöms vara viktigast är avståndet 

mellan ridskolestallet (beläget i ridhuset) och dess hagmark. På nuvarande plats är det 

avståndet uppskattningsvis 25-30 meter vilket anses vara bra.  
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Svagheter 

 Hagkapacitet 

Tillgången på hagmark bedöms som tillräcklig för att klara av dagens verksamhet men 

ses som ett hot eftersom det inte finns tillräckligt om verksamheten ska utökas. 

Uppskattningsvis finns 6 hektar tillgänglig på nuvarande plats, varav den största delen 

är kommunal hagmark. En liten del av marken består av privat hagmark. 

Uppskattningsvis behövs det åtta till tio hektar hagmark.  

 Dränering av hagar 

Hagmarkerna på nuvarande plats bedöms vara i dåligt skick. Dräneringen är dålig och 

marken ofta lerig vilket leder till att hagarna används endast som rasthage för 

hästarnas dagliga utevistelse och inte som beteshagar. 

 Byggnadernas skick 

Samtliga byggnader är i dåligt skick med förmodade fuktskador och andra 

förslitningsskador på inredning.   

 Ridvägar 

Kommunen har byggt en nybyggd ridväg för skritt och trav på andra sidan 

Kilenevägen, strax norr om anläggningen. Idag finns ingen ridväg som möjliggör 

galopp. 

 Personalutrymme 

Dagens anläggning saknar ett riktigt personalrum samt omklädningsrum och dusch för 

anställda, vilket är ett krav från Arbetsmiljöverket. 

 Handikappanpassning 

Ridhuset och stall är inte fullt handikappanpassade. Kafeterians placering på andra 

våningen i ridhuset gör att den inte är tillgänglig för personer med rörelsehinder. Ingen 

riktigt handikappanpassad läktare i ridhuset. Finns ingen RWC på nuvarande 

anläggning.  

 Kafeteria 

Placeringen av dagens kafeteria anses inte vara optimal. Möjligheten att sitta i 

kafeterian och samtidigt ha uppsikt över ridbana saknas. Dessutom upplevs den som 

svårhittad då ingen riktig entré till ridhuset finns. 

 Bussförbindelse 

I anslutning eller i närheten till nuvarande anläggning finns det ingen bussförbindelse. 

Närmsta bussförbindelse ligger utmed Hallerudsleden, avståndet till busshållplatsen är 

uppskattningsvis 1-2 kilometer. 

 GC-väg 

I anslutning till nuvarande anläggning längs med Kilenevägen finns det ingen GC-väg. 

Närmsta GC-väg som en anslutning kan göras till ligger intill Hovlandavägen (se figur 

5). 
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 Logistiklösningar 

Dagens hantering av gödsel, spån och foder bedöms ej vara optimal på nuvarande 

anläggning. En översiktskarta över respektive funktions placering på Torp redovisas i 

bilaga H. 

Gödselhanteringen består av två containrar som är placerade i anslutning till 

respektive stall, se blå container i figur 6. En ligger väst om ridskolestallet och en 

söder om uthyrningsstallet.. Det som har märks vid studiebesök är att hanteringen kan 

vara jobbig för personal då varje avlastning av gödsel i containrarna kräver att dessa 

går uppför en lutning. Det gör arbetet mer krävande än vad det skulle behöva vara, 

främst för ridskolepersonalen som mockar flera hästar per dag. Detta problem uppstår 

på grund av att det inte finns någon höjdskillnad mellan avlastningsplats och 

containerns placering.  

Foderhanteringen består främst av höensilage i balar som placerats utomhus, se figur 

6. För närvarande finns ingen fullgod foderkammare där hö kan förvaras vilket innebär 

att det måste förvaras utomhus.  

 
FIGUR 6: FODER-, GÖDSEL-, OCH SPÅNHANTERINGEN PÅ TORP. 

Möjligheter 

 Nationella tävlingar 

Om ett nytt litet ridhus byggs på platsen skapar det möjligheter att hålla lokala, 

regionala och nationella tävlingar på vintern vilket kan generera extra inkomster till 

föreningen.  



 

24 

 

 Ridlekis 

Ett ridlekis möjliggör en verksamhet för de allra minsta barnen på 4-7 år. Om ett nytt 

häststall byggs på platsen kan verksamheten husera i gamla ridskolestallet alternativt 

det gamla läktarstallet och bestå av 4-6 shetlandsponnys.  

 Stallfritids 

Ett stallfritids innebär att det erbjuds enklare fritidsaktiviteter samt läxläsning för 

föreningens medlemmar samt att föreningens ungdomssektion kan få en gemensam 

lokal. På nuvarande anläggning finns ett pågående projekt att få till en lokal i 

nuvarande ridhus, belägen på plan tre ovanför konferensrummet. Den lokalen är inte 

planerad och byggd för att vara tillgänglighetsanpassad för alla. 

Hot 

 Arrendering av mark 

I nuläget arrenderar HRF största delen av sina markytor av kommunen och en mindre 

del av privatpersoner. Arrenderingen av privat mark kan innebära ett hot på lång sikt 

då det inte går att förutspå ägarnas intentioner med marken i framtiden.  

 Nya lagar och regler 

Det kommer ständigt nya regler och lagar som verksamheten måste anpassa sig efter 

och följa. Regler och lagar som anses påverka verksamheten störst är 

djurskyddsbestämmelser från Jordbruksverket samt arbetsmiljöbestämmelser från 

Arbetsmiljöverket. Nya djurskyddsbestämmelser berör bland annat förbud av nya 

spiltor samt nya större mått för hagar. 

 
FIGUR 7: SPILTOR I RIDSKOLESTALLET SOM KANSKE INTE KOMMER VARA TILLÅTNA I 

FRAMTIDEN. 
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Sammanställning av SWOT-analys 
TABELL 18: RESULTAT AV SWOT-ANALYS FÖR TORP. 

PLATS: 

TORP 

 

POSITIVA FAKTORER 

 

NEGATIVA FAKTORER 

NU 

STYRKOR: 

- Etablerad plats 

- Upprustad ridbana 

- Närhet till hagmark 

 

 

 

 

 

 

SVAGHETER: 

- Hagkapacitet 

- Dränering av hagar 

- Byggnadernas skick  

- Ridvägar 

- Personalutrymme 

- Handikappanpassning 

- Kafeteria 

- Bussförbindelse 

- GC-väg 

- Logistiklösningar 

FRAMTID 

MÖJLIGHETER: 

- Nationella tävlingar 

- Ridlekis 

- Stallfritids 

HOT: 

- Arrendering av mark 

- Nya lagar och regler 

 

Kommentarer till SWOT-analys 

Det positiva med platsen är att det redan finns infrastruktur i och med att platsen är etablerad. 

Det kan hjälpa till att minska kostnaderna vid nybyggnation eftersom el, vatten och andra 

infrastrukturlösningar som vägar är utbyggda. Något som noterats är dock att dagens 

anläggning drivs med enskilt avloppssystem, och skulle föreningen bygga nytt skulle en 

anslutning till det kommunala avloppssystemet med fördel göras för att bygga bort eventuella 

problem med framtida krav på enskilda avloppssystem. 

I framtiden kommer hagkapaciteten behöva utökas eftersom hagmarken nätt och jämt räcker 

till idag. Detta innebär att om föreningen ska bli kvar på Torp och kunna utvecklas måste de 

hitta ny hagmark inom rimligt avstånd från anläggningen. I dagsläget finns ingen sådan mark 

då bland annat markägare i närområdet inte är intresserade av att sådan upplåtelse. Dessutom 

används dagens hagar enbart periodvis eftersom en dålig dränering gör dessa oanvändbara. I 

framtiden skulle ett dräneringsarbete behöva utföras som skulle kunna förbättra kvalitén på 

hagmarken. 

Man bör också ha i åtanke att nuvarande byggnader (främst ridhus/ridskolestall) är i väldigt 

dåligt skick och måste antagligen rustas upp förr eller senare. Ett exempel är att nuvarande 

ridbana i ridhuset är sliten och kommer att rustas upp. Upprustningen innebär att föreningen 

får en ridbana inomhus i dugligt skick som kan användas ytterligare några år. 
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Tillgången till bra och säkra ridvägar är inte tillräcklig på nuvarande plats. Placeringen av den 

nya ridvägen innebär att ryttare måste passera Kilenevägen vilket är en säkerhetsrisk för 

biltrafikanter och hästekipage.  

En allvarlig brist på nuvarande plats är att det saknas personalutrymmen vilket måste åtgärdas 

direkt, antingen genom att nya lokaler byggs direkt eller att en temporär lösning upprättas i 

form av duschbod tills en mer permanent lösning kommer till. 

Att få anläggningen fullt handikappanpassad i dagsläget skulle innebära höga kostnader och 

lösningar som inte är fullt optimala. Detta på grund av utrymmesskäl och att kafeterian ligger 

på andra våningen. Kafeteriaverksamheten skulle behöva flyttas för att bli mer tillgänglig. 

Eftersom det inte finns någon bussförbindelse eller GC-väg måste barn och ungdomar förlita 

sig på föräldrars skjuts eller själva gå/cykla till anläggningen längs Kilenevägen. Att gående 

och hästekipage färdas tillsammans med bilar längs Kilenevägen innebär att det blir trångt på 

vägen och att risken för en olycka är stor. En separat GC-väg och en bussförbindelse hade 

minskat olycksrisken och är något som i så fall bör utredas vidare. 

Vad gäller logistiklösningar för gödsel, foder och spån måste det till bättre lösningar för att 

göra dessa sysslor lättare och säkrare. I dagsläget finns risken att fodret förstörs eftersom det 

förvaras utomhus. Det är även jobbigt och riskabelt för personalen och medlemmar under 

vintermånaderna då uteförhållanden (isigt, snötäcken etc.) är tuffare. 

För att kunna upprätta ridlekis i gamla ridskolestallet skulle eventuellt mindre investeringar 

behövas göra såsom att göra om nuvarande spiltor till boxar. Ett annat alternativ vore att 

renovera läktarstallet, dock skulle det troligtvis innebära större investeringar för att förbättra 

ljusinsläpp, ventilation och breddning av stallgången. Takhöjden skulle antagligen räcka till 

för ponnyverksamhet.  

Dagens placering av ett tänkt stallfritids (ovanför konferensrum) är inte optimal ur ett 

tillgänglighetsperspektiv då det är placerat på tredje våningen. Dessutom är inte ytorna 

tillräckliga för att få till en verksamhet i enighet med visionen. Därför skulle en bättre lösning 

behöva komma till om föreningen stannar på nuvarande plats. 

De hot som anses vara störst för dagens verksamhet är i nuläget arrenderingen av privat mark 

samt nya lagar och regler. På grund av en redan begränsad hagmarkskapacitet på platsen kan 

det i framtiden leda till att verksamheten måste minska om det privata markarrendet upphör. 

Kommunala marken ses inte som ett hot då det bör ligga i kommunens intresse att verka för 

en välmående förening. 

Verksamheten är anpassad efter gamla lagar och regler och kommer i framtiden att behöva 

anpassas efter de nya. Sådana regler måste tas hänsyn till förr eller senare och kan innebära 

problem för verksamheten.Förbudet mot att bygga nya spiltor ses som ett orosmoment 

eftersom det finns en risk att ett totalförbud mot användning av både gamla och nya spiltor 

kan komma i framtiden. 
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5.2 Alternativ 2: Nyetablering på Sätter 

Alternativet innebär att HRF flyttar hela sin anläggning till en ny plats beläget på Sätter på 

Hammarö. Marken som bedöms som lämplig för nyetablering ägs av Hammarö Kommun. 

 
FIGUR 8: ÖVERSIKTSBILD PÅ ALTERNATIV TVÅ PÅ SÄTTER. 

5.2.1 Byggnadsinventering 

I det här kapitlet redovisas de byggnader som behövs för att etablera verksamheten på Sätter. 

 Stort ridhus 

Ett stort ridhus med en stor ridbana som går att dela in i två mindre och som ersätter 

dagens behov av två ridhus. Byggnaden kan med fördel vara i betong på grund av att 

det kräver mindre underhåll. Den bör även vara isolerad, fuktsäker, uppvärmd och ha 

mekanisk ventilation.  

 Servicebyggnad 

Det bör finnas en servicebyggnad som kan fungera som en entré till verksamheten. 

Den bör innehålla kontor och konferens, kafeteria samt stallfritids och ligga i 

anslutning till ridhuset eller i dess närhet.  

 Häststall för ridskole- och uthyrningsverksamhet 

Ett gemensamt häststall som är uppdelat i en uthyrningsdel och en del för ridskolan. 

Förslagsvis kan även ridlekis med shetlandsponnys ingå här. Byggnaden bör vara så 
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underhållsfri som möjligt och ha en bra konstruktion med god isolering, ångspärr och 

ventilation.  

 Enklare stallbyggnad för uppstallning 

En stallbyggnad som kan användas då extra behov av boxplatser behövs, t.ex. under 

tävlingar.  

 Garage och förråd 

Ett garage och förråd där de kan förvara verktyg, ha en verkstad och ett väderskydd åt 

traktorn. Bör vara en permanent byggnad. 

5.2.2 SWOT-analys 

Styrkor 

 Bussförbindelse 

För närvarande går Värmlandstrafiks buss 912 från Jonsbol ut till Sätter. Linjen är 

anropsstyrd och går endast på vardagar. Att den är anropsstyrd innebär att en 

föranmälan måste göras senast en timme före avresa. 

 Hagkapacitet 

Platsen innefattar ett stort öppet landskap som kan användas till hagmark. Totalt 

bedöms det finnas cirka 11 hektar hagmark i anslutning till platsen. På platsen finns 

det också skogspartier av björkskog med hagmark som skulle kunna fungera som 

skogshagar. 

 
FIGUR 9: EXEMPEL PÅ HAGMARK PÅ SÄTTER. 
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FIGUR 10: EXEMPEL PÅ SKOGSHAGMARK PÅ SÄTTER. 

 Närhet till hagmark 

För nuvarande är platsen obebyggd vilket gör det lätt att planera och placera 

verksamheten så att den uppfyller detta mål. Anläggningen bör förläggas centralt på 

platsen för att öka möjligheterna för närhet till alla hagmarker. I figur 8 finns lämplig 

hagmark inritad. Hagmark markerad som etta och två i figuren är vanlig.hagmark. 

Skogsmark lämplig som skogshagar är markerad som en trea i figuren. 

Svagheter 

 Oetablerad plats 

Det finns ingen utbyggd infrastruktur i form av vägar, vatten, el och avlopp på platsen.  

 GC-väg 

Hallerudsleden, som är en landsväg, och Sättersävägen som går förbi platsen har 

varken gång- eller cykelväg i dagsläget. Närmsta GC-väg som en anslutning kan göras 

till ligger i intill Hovlandavägen strax norr om tänkt plats. 
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Möjligheter 

 Arrendering av kommunal mark 

Det är möjligt att föreningen kan långtidsarrendera all mark de behöver av kommunen 

och på så sätt slippa arrendera av privatpersoner. 

 Ridvägar 

Det finns tillgång till mycket skog runt platsen för ridvägar. I närheten av platsen 

ligger den gamla soptippen som inte används till något idag. Här ses möjligheter till att 

anlägga ridvägar runt området för att på så sätt utnyttja det bättre än idag.

 
FIGUR 11: EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA RIDVÄGAR I SKOG PÅ SÄTTER. 

 Ridlekis 

Möjligheten finns att planera verksamheten för ett ridlekis samt projektera för ett 

sådant, alternativt att föreningen kan inspireras av Färjestads ridklubb i Karlstad som 

redan har ett liknande upplägg. Möjligheten finns också att planera in verksamheten i 

det stora häststallet. 

 Stallfritids 

Ett stallfritids innebär att det erbjuds enklare fritidsaktiviteter samt läxläsning för 

föreningens medlemmar samt att föreningens ungdomssektion kan få en egen lokal. 

Möjligheten finns att planera och projektera för ett sådant från början och bör ingå i 

servicebyggnaden. 
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 Kafeteria 

Möjligheten finns att få till en attraktiv kafeteria som ansluts direkt med ridhus eller i 

dess direkta närhet. Möjligheter att få en mer tillgänglig kafeteria. 

 Nationella tävlingar 

Möjligheten finns att bygga ett nytt stort ridhus som klarar av alla tävlingstyper på 

nationell, regional, och lokal nivå. 

 Logistiklösningar 

Vid en nyprojektering kommer tänket om bra logistiklösningar för gödsel-, foder- och 

spånhantering in tidigt i skedet.  

 Nya lagar och regler 

Vid en eventuell nyetablering kan lagar och regler beaktas i ett tidigt skede. 

Föreningen kan redan från början förhålla sig till förväntade och troligt kommande 

lagändringar. 

 Hästunderstödd terapi 

Hästunderstödd terapi (HuT) är en behandlingsform där ridning och andra aktiviterer 

runt hästen används i terapeutiskt syfte som till exempel habilitering, rehabilitering, 

psykiatri samt inom social och pedagogisk verksamhet. Ridning har sedan slutet av 

1950 – talet används som en fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med 

funktionshinder. För handikappidrottarna i Sverige har ridsporten länge varit en en av 

de största fritidsaktiviteterna. Verksamheten drivs och finansieras av enskilda 

föreningar där intresset finns. (Svenska ridsportförbundet 2008b) Det kan finnas 

möjligheter till sådan typ av verksamhet för föreningen genom att samverka med 

omkringliggande omsorgsverksamheter på Sätter. 

Hot 

 Översiktsplanen 

På nuvarande översiktsplan är påtänkt mark markerad som natur/friluftsliv vilket 

innebär att ingen ny byggnation får byggas. Hästverksamheten i sig, med hagar och 

hästar som visas ute i det fria, bör inte innebära ett problem för området. Men frågan 

om vilka byggnader som kan tillåtas på marken bör utredas. Stadsbyggnadskontoret på 

Hammarö kommun väntar på att ett politiskt beslut skall tas om att förnya 

översiktsplanen som för närvarande är från år 2005. Kommunens ambition är att en ny 

översiktsplan ska vara upprättad senast år 2015. 
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Sammanställning av SWOT-analys 
TABELL 19: RESULTAT AV SWOT-ANALYS FÖR SÄTTER. 

PLATS: 

SÄTTER 

 

POSITIVA FAKTORER 

 

NEGATIVA FAKTORER 

NU 

STYRKOR: 

- Bussförbindelse 

- Hagkapacitet 

- Närhet till hagmark 

SVAGHETER: 

- Oetablerad plats 

- GC-väg 

 

FRAMTID 

MÖJLIGHETER: 

- Arrendering av kommunal 

mark 

- Ridvägar 

- Ridlekis 

- Stallfritids 

- Kafeteria 

- Nya regler och lagar 

- Nationella tävlingar 

- Logistiklösningar 

- Hästunderstödd terapi 

HOT: 

- Översiktsplanen 

 

Kommentarer till SWOT-analys 

En styrka med platsen är att den redan har en bussförbindelse vilket ökar möjligheterna att få 

till en busshållplats intill nya anläggnigen mycket större.  

Hagkapaciteten på platsen innebär heller inga begränsningar för föreningens 

utvecklingsvisioner och dessutom finns det fler möjligheter till varierande hagmarker. Den 

stora hagkapaciteten gör att verksamheten kan utökas markant mot om föreningen fortsätter 

sin verksamhet på alternativ ett på Torp. 

Ur ett kortsiktigt perspektiv innebär en etablering mycket högre kostnader p.g.a. avsaknaden 

av infrastruktur såsom ledningar för vatten, el, avlopp samt vägar. Dock måste de långsiktiga 

konsekvenserna av en nyetablering vägas in för att få en komplett bild av kostnadsläget i det 

långa loppet. Eftersom det heller inte finns någon GC-väg i anslutning till platsen måste en 

utredning göras om en eventuell utbyggnad av befintliga GC-vägar göras. 

I och med att föreningen etablerar sig enbart på kommunal mark kan föreningen 

långtidsarrendera all mark av kommunen. Ett annat alternativ vore att HRF köper loss marken 

och blir ensamma ägare. Dock anses långtidsarrendering vara det bästa alternativet då det kan 

skapa ett intresse från båda parter att det går bra för föreningen, till skillnad mot ett privat 

ägande.  
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En annan möjlighet som bedöms vara stor är att få till bra och säkra ridvägar som dessutom 

ligger i direktanslutning till anläggningen. Om ridvägar kan anläggas kring den gamla 

soptippen skapar det nya användningsområden för platsen.  

Vad gäller ridlekis, stallfritids och kafeteria innebär en nyetablering att föreningens visioner 

kan uppnås fullt ut vilket skulle innebära en mycket högre funktionalitet och tillgänglighet. 

En möjlighet som också ses vid en nyetablering är tillämpningen av nya lagar och regler. Som 

exempel kommer stallet bara inhysa boxar och inga spiltor. Dessutom kan den nya platsen 

med sin större hagkapacitet göra det lättare att leva upp till de nya kraven på hagstorlekar.  

Krav från Arbetsmiljöverket kan uppfyllas fullt ut och på ett funktionellt sätt, vilket också 

skapar ökad attraktivitet som arbetsgivare. 

Möjligheterna till en utökad tävlingsverksamhet ses som större på Sätter eftersom ett nytt 

ridhus på minst 80x24 meter kan byggas. På så sätt finns möjlighet att ha nationella tävlingar i 

hoppning på sommaren och i dressyr året runt. För att kunna ha hopptävlingar på vintern 

skulle ett till litet ridhus behövas för framhoppning. På sikt kan visionen vara att upprätta ett 

litet ridhus för att möjliggöra detta. 

Eftersom tänket om bra logistiklösningar kommer in i ett tidigt skede är möjligheterna stora 

att få till en bra lösning för bland annat gödsel-, foder- och spånhanteringen på den nya 

anläggningen. 

Möjligheterna till att starta upp en hästunderstödd terapiverksamhet tillsammans med 

omkringliggande omsorgsverksamheter på Sätter kan skapa en vinn-vinn situation för 

samtliga inblandade. En sådan verksamhet har visat sig fungera bra som stöd- och terapiform 

vid olika typer av funktionsnedsättningar.  

Hoten som kan ses handlar om kommunala planfrågor och finansieringen. För tillfället säger 

översiktsplanen att naturmarken ska förbli orörd vilket skulle kunna bli ett problem. 

Kommunen kommer dock att göra om sin översiktsplan. Om kommunen ger föreningen 

möjlighet att vara med tidigt i den processen så kan planförändringen göras med utgångspunkt 

i att en ny häst- och ridanläggning ska kunna etableras.  
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6 Konceptutveckling 

6.1 Nytt häststall 
Det här kapitlet behandlar arbetet som gjorts med att ta fram ett förslag på utformning av ett nytt 

kombinerat ridskole- och uthyrningsstall. Arbetet har utgått från de krav och visioner som föreningen 

har och som har redovisats i verksamhetsanalysen i kapitel 4. 

 

FIGUR 12: PLANRITNING ÖVER KONCEPTFÖRSLAGET FÖR NYA HÄSTSTALLET. 

Tanken med stallet är att det ska vara så funktionellt och underhållsfritt som möjligt. Utifrån gällande 

djurskyddsbestämmelser är alla boxar minst tio kvadratmeter för att klara av fullstora hästar och 

stallgången minst 2,9 meter bred. Totalt innehåller stallet 44 boxar och har en sammanlagd längd på 

76,4 meter och bredd 17 meter samt 2,8 meter i innertakshöjd. 

Stallbyggnaden är tänkt att uppföras med en betongkonstruktion för ytterväggar vilandes på en platta 

på mark. Väggarna som har en tjocklek på 300 millimeter är av typen sandwichelement och innehåller 

isolering. Takkonstruktionen utförs med hjälp av W-takstolar i trä.  

Ridskolestallet innehåller 20 boxar som är placerade längst ytterväggen. För att få till en tillräckligt 

bred stallgång och funktionsenhet (sadelkammare, kontor, tvätt) valdes måtten för de fyra första 

boxarna längs med ytterväggen till 3,4x3,0 meter. Sedan kommer det sex boxar på vardera sidan 

placerade längst ytterväggen med måtten 2,9x3,5 meter. 

Det är en rad i mitten med två 

uppbindningsplatser, 3x2,5 meter, och två 

spolplatser, 3x3 meter. Stallgången mellan 

mittenraden och boxraderna är 3,1 meter. Det 

finns även en handikappanpassad toalett och 

vanlig i mittenraden bredvid funktionsenheten. 

Ett redskapsförråd är placerat på andra sidan 

intill foderkammaren. Ridskolans häststall har 

tre utgångar och samtliga boxar har under 30 

meter till utgång. 

Funktionsenhet för ridskolestallet är placerad 

centralt på kortsidan. Enheten innehåller ett kontor, utanför kontoret är det en mindre samlingsplats åt 

ridskolans elever. En sadelkammare åt ridskolans verksamhet samt ett tvätt- och torkrum. Ridskolans 

sadelkammare samt tvätt- och torkrummet har ingång åt båda håll. 

Centralt placerad i byggnaden ligger foderkammaren som är en brandcell eftersom de flesta bränder 

som sker i stall startar i foderkammaren. Den har en egen ingång eftersom höbalar och annat foder ska 

FIGUR 13: FUNKTIONSENHETEN I RIDSKOLE-

DELEN I NYA HÄSTSTALLET.  
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kunna tas in genom den stora ytterdörren. Foderkammaren har dörranslutning till både 

uthyrningsdelen och ridskoledelen. 

Uthyrningsdelen innehåller 24 box platser och har samma planlösning som ridskolan med fyra boxar 

på vardera sida med måtten 3,4x3,0 meter, och nio boxar på  2,9x3,5 meter på ena sidan och sju på 

andra. Mellan dessa boxrader så finns det fyra uppbindningsplatser, 3,0x2,5 meter, och två spolplatser, 

3x3 meter. Tanken med att lägga spolplatserna bredvid varandra och centralt var att få bättre kontroll 

på fukten och dess spridning. Ett redskapsförråd är platscerat på ena kortsidan som är riktat mot 

funktionsenheten och på andra sidan riktat mot foderkammaren är ett förråd för kraftfoder placerat. 

Stallgången mellan denna rad och boxraderna är 3,1 meter på vardera sidan. Den privata delen har tre 

utgångar, två på kortsidan samt en på långsidan, vilket gör att alla boxar har en utgång under 30 meter. 

Den är även avgränsad med en vägg från ridskolans verksamhet för att minska ljudnivån i stallet. 

Funktionsenheten i uthyrningsdelen har en sadelkammare som ska inrymma 24 skåp till förvaring av 

sadlar och annan utrustning. Bredvid sadelkammaren placeras tvätt- och torkrummet som ska 

innehålla tvätt- och torkmaskiner, 

upphängningsmöjlighet för tork samt 

diskho. I enheten inryms även en 

handikappanpassad toalett samt en vanlig 

toalett. Hela funktionsenheten är placerad 

centralt i stallet med stallgång på båda 

sidorna för bästa tillgänglighet och 

funktionalitet. Funktionerna sadelkammare 

samt tvätt- och torkrum kan nås från två 

håll. Förslagsritningar redovisas i bilaga C. 

  

FIGUR 14: FUNKTIONSENHETEN I UTHYRNINGS-

DELEN I NYA HÄSTSTALLET. 
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6.2 Utformning av nuvarande plats på Torp 

Utformningen av nuvarande plats på Torp har diskuterats utifrån flera olika alternativ som 

presenteras i bilaga F. Det slutgiltiga förslaget utgick från alternativ två/tre i bilaga F men har 

inte tagit hänsyn till ett nytt litet ridhus. I förslaget ingår det nya konceptförslaget på ett 

kombinerat ridskole- och uthyrningsstall och hur det skulle kunna placeras på fastigheten. 

Dessutom är tanken med förslaget att upprätta en modulbyggnad (servicebyggnad) på 

fastigheten som kan lösa problematiken med de akuta behoven som omklädningsrum och 

personalrum. En modulbyggnad är en bra lösning för att lösa ett kritiskt behov. Det är enkelt 

att upprätta på plats och till en låg kostnad. I förslaget ingår möjligheten att flytta en begagnad 

modulbyggnad som finns på Sätter och ägs av Hammarö kommun. På så sätt kan kostnaderna 

minskas ännu mer. Modulbyggnaden är en gammal militärmäss som innehåller de nödvändiga 

funktioner som efterfrågas; omklädningsrum, kontor, kafeteria samt möjliga utrymmen att 

inrätta ett en konferensdel och ett stallfritids. 

Eftersom det nya stallförslaget inkluderar ett uthyrningsstall blir det möjligt att använda 

platsen där dagens uthyrningsstall ligger. Dessutom kan besparingar göras eftersom befintlig 

grund kan utnyttjas. Samma tankesätt har används vid placeringsförslaget för 

modulbyggnaden. Där är tanken att placera modulbyggnaden på platsen där dagens 

tält/förrådsbyggnad ligger. Där finns också en platta på mark som kan utnyttjas för att minska 

kostnaderna. Placeringen av modulbyggnaden kan också hjälpa till att skapa en tydlig entré 

till anläggningen för gäster och medlemmar eftersom det blir enklare än idag att hitta viktiga 

funktioner som omklädningsrum, kontor och kafeteria. Föreslagen utformning och 

situationsplan av nuvarande plats på Torp kan ses i figur 16 samt i fullskala i bilaga B. 

 

FIGUR 15: TILL VÄNSTER: BYGGNADERNAS 

PLACERING VID NUVARANDE ANLÄGGNING PÅ 

TORP. 

FIGUR 16: FÖRESLAGEN PLACERING AV NY 

SERVICEBYGGNAD OCH NYTT HÄSTSTALL PÅ 

TORP. 



 

37 

 

Placeringen av nya häststallet innebär att nuvarande paddock som ligger öster om byggnaden 

kommer att behöva minskas. Detta beror på att det nya häststallet är fem meter bredare än 

dagens uthyrningsstall samt att en lösning för gödselhantering ska kunna finnas centralt 

placerad längs med östra sidan. Dessutom kommer vägen mellan nuvarande ridhus och det 

nya häststallet breddas till tio meter. Detta beror dels på brandtekniska krav, men också på att 

det behövs ett större utrymme för att inte skapa kraftiga vindtunnlar mellan byggnaderna. 

Denna väg kommer också att fortsätta fungera som transportväg för den gödselcontainer som 

ligger söder om häststallet. 

Gödselhanteringen med en containerlösning fungerar bra som det gör idag, och därför 

kommer containrarna bli kvar. Den som idag är placerad söder om uthyrningsstallet bedöms 

kunna ligga kvar på samma plats när det nya häststallet har byggts. Sedan placeras en ny 

containerlösning öster som byggnaden. Tanken är att containerlösningen byggs så att 

nivåskillnaderna kan utnyttjas, vilket gör att arbetet underlättas för personalen vid avlastning 

av gödsel. Vid avhämtning av containern kan en lastbil lätt backa in för att lyfta upp 

containern.  

Ena spånskjulet förblir kvar söder om den nya stallbyggnaden, men flyttas en bit för att göra 

plats för byggnaden. Ett nytt spånskjul byggs norr om lilla paddocken. Foderhanteringen 

placeras centralt i nya häststallet i den nya stora foderkammaren med möjlighet till att köra 

fram höbalar med traktor.  

Placeringen av det nya häststallet innebär heller inga större avstånd till hagmarkerna runt om 

kring. För uthyrningsverksamheten som är placerad i södra delen av stallet innebär det i 

princip att inga avstånd ändras jämfört med dagens verksamhet. För ridskoleverksamheten 

som är placerad i norra delen av stallet innebär det ett något längre avstånd till hagmarken 

som används till ridskolehästarna. Avståndet bedöms vara 30-40 meter vilket anses vara 

acceptabelt. 
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7 Ekonomisk utredning 

I det här kapitlet redovisas uppskattade kostnader för respektive alternativ. För alternativ ett, 

på nuvarande plats på Torp, redovisas uppskattade kostnader för de byggnader som behövs 

för en fortsatt etablering. Alternativ två på Sätter innebär en helt ny etablering, därför 

redovisas uppskattade kostnader dels för byggnader som behövs, men också övriga kostnader 

som uppstår vid en nyetablering. Kalkylen för ett nytt häststall baseras i båda alternativen på 

det konceptförslag som lagts fram och redovisas i kapitel 6.1.  

7.1 Alternativ 1: Nuvarande plats på Torp 

I kalkylen ingår ett nytt ridskole- och uthyrningsstall, ett nytt litet ridhus samt en 

servicebyggnad. 

Kostnader för ett nytt häststall har beräknats utifrån förslagshandlingar som tagits fram för ett 

nytt kombinerat ridskole- och uthyrningsstall med en total yta på 1300 kvm. Efter förfrågan 

hos entreprenören A-betong uppskattas byggkostnaden till 5500 kr/kvm för häststallet. 

Budgetpriset är beräknat på byggindex för basmånad april 2013. I priset ingår ytterväggar, tak 

och inredning. Utöver detta tillkommer kostander för mark-, el-, ventilations- och rörarbeten.  

Kostnader för ett nytt litet isolerat ridhus, byggt med betongelement, har baserats på ett totalt 

ytbehov på totalt 1000 kvm, varav 800 kvm utgör manege och 200 kvm övriga utrymmen som 

läktare och domarbås. Efter förfrågan hos entreprenören A-betong uppskattas byggkostnaden 

till 3000 kr/kvm för ridhuset. Budgetpriset är beräknat på byggindex för basmånad april 2013. 

Utöver detta tillkommer kostnader för mark-, el- och ventilationsarbeten samt kostander för 

sarg och manege. För underlaget till manegen uppskattas priset till 100 kr/kvm och för sargen 

en kostnad på 200 000 kr.  

Totala utrymmen för en servicebyggnad uppskattas till totalt 300 kvm. Befintligt 

modulbyggnad skänkes bort av Hammarö kommun vilket gör att kostnaden för själva 

byggnaderna faller bort. Övriga kostnader som tillkommer är flyttkostnader för moduler, 

elarbeten samt obligatorisk ventilationskontroll.  
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7.1.1 Budgetkalkyl för Torp 
TABELL 20: BUDGETKALKYL ÖVER BYGGNADER SOM BEHÖVS FÖR EN FORTSATT 

ETABLERING PÅ TORP. 

Delprojekt Torp Kostnad (kkr) 

Nytt ridskole- & uthyrningsstall 

- Markarbete inkl. betongplatta på mark, 1300 

kvm 

- Byggnadsarbete 1300 kvm
1
 

 

 

- Elarbete (5% av byggkostnader) 

- Ventilationsarbete 

- Rörarbete (8% av byggkostnader) 

ev. luftvärme 

 

2,5’ * 1300 =                3 250 

 

5,5’ * 1300 =                7 150 

Delsumma:               10 400 

 

10 400’ * 0,05 =                   520 

350 

10 400’ * 0,08 =                   832 

Produktionskostnad:    12 102 

Nytt litet isolerat ridhus 

- Markarbete inkl. fundament, grus och dränering, 

1080 kvm (ridbana 40x22m
2
, läktare 200kvm) 

- Byggnadsarbete 1080 kvm
1
 

 

 

- Elarbete (5% av byggkostnader) 

- Ventilationsarbete (frånluft) 

- Underlag manege, 880 kvm 

- Sarg, 124 m 

 

1,5’ * 1080 =                 1 620 

 

3’ * 1080 =                 3 240 

Delsumma:                 4 860 

 

4 860’ * 0,05 =                    243 

75 

88 

200 

Produktionskostnad:      5 466 

Servicebyggnad (300 kvm, 15 moduler) 

- Markarbete inkl. plintgrund, singel och 

dränering, 300 kvm 

- Byggnad befintliga moduler 

- Anpassningar 300 kvm 

- Flyttarbete inkl. transport, mob. kran, ner- och 

uppmontering 

- Elarbete 

- Ny OVK
2
 befintlig ventilation 

 

1’ * 300 =                     300 

 

0 

500 

400 

 

150 

50 

Kostnad:     1 400 
1
= Riktpris från A-betong efter förfrågan. Priser baserade på byggindex för basmånad april 2013. 

2
= Obligatorisk ventilationskontroll. 
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TABELL 21: BUDGETSAMMANSTÄLLNING FÖR TORP. 

Delkostnader Torp Kostnad (kkr) 

Produktionskostnader 

- Nytt ridskole- och 

uthyrningsstall 

- Nytt litet isolerat ridhus 

- Servicebyggnad 

 

12 102 

 

5 466 

1 400 

Total produktionskostnad:     18 968 

Byggherrekostnader 

- 15% på produktionskostnader 

 

18 968’ * 0,15 =                 2 845 

Total byggherrekostnad:       2 845 

Övriga kostnader 

- Anslutningsavgift avlopp 

 

150 

Totalt övriga kostnader:           150 

  

Delsumma:     21 963     

Oförutsedda kostnader 5%:       1 098 

Total kostnad exkl. moms:     23 061 

Moms 25%:       5 765 

Total kostnad inkl. moms:     28 826     
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7.2 Alternativ 2: Nyetablering på Sätter 

Kalkylen för alternativet inkluderar de byggnader som bedöms behövas vid en nyetablering 

och som beskrivs under lokaliseringsutredningen, se kapitel 5.2.1. Kostnaderna för ett nytt 

ridskole- och uthyrningsstall och servicebyggnaden blir samma som i alternativ ett eftersom 

enda skillnaden är att stallet byggs på en annan plats.  

Ett nytt stort ridhus som uppförs med betongstomme. Ytbehovet bedöms att vara totalt 2220 

kvm, varav 1920 kvm manege och 300 kvm övriga utrymmen som läktare och domarbås. 

Efter förfrågan hos entreprenören A-betong uppskattas byggkostnaden till 3000 kr/kvm för 

ridhuset. Budgetpriset är beräknat på byggindex för basmånad april 2013. Utöver detta 

tillkommer kostnader för mark-, el- och ventilationsarbeten samt kostander för sarg och 

manege. För underlaget till manegen uppskattas priset till 100 kr/kvm och för sargen en 

kostnad på 347 000 kr.  

Utöver dessa byggnader tillkommer övriga kostnader som uppstår vid en nyetablering. Dessa 

kostnader är för vägar, hagar, en paddock och rivning och sanering av den gamla 

anläggningen. Kostnaderna har tagits fram utifrån erfarenhetsmässiga uppskattningar. 
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7.2.1 Budgetkalkyl för Sätter  
TABELL 22: BUDGETKALKYL ÖVER BYGGNADER SOM BEHÖVS VID ETABLERING PÅ SÄTTER. 

Delprojekt Sätter Kostnad (kkr) 

Nytt ridskole- & uthyrningsstall 

- Markarbete inkl. betongplatta på mark, 1300 

kvm 

- Byggnadsarbete 1300 kvm
1
 

 

 

- Elarbete (5% av byggkostnader) 

- Ventilationsarbete 

- Rörarbete (8% av byggkostnader) 

ev. luftvärme 

 

2,5’ * 1300 =                3 250 

 

5,5’ * 1300 =                7 150 

Delsumma:               10 400 

 

10 400’ * 0,05 =                   520 

350 

10 400’ * 0,08 =                   832 

 

Produktionskostnad:    12 102 

Nytt stort isolerat ridhus 

- Markarbete inkl. fundament, grus och dränering, 

2220 kvm (ridbana 80x24m
2
, läktare 300kvm) 

- Byggnadsarbete 2220 kvm
1
 

 

 

- Elarbete (5% av byggkostnader) 

- Ventilationsarbete (frånluft)  

- Underlag manege 1920 kvm 

- Sarg, 208 m 

 

1,5’ * 2220 =                 3 330 

 

3’ * 2220 =                 6 660 

Delsumma:                 9 990 

 

9 990’ * 0,05 =                    500 

150 

192 

347 

Produktionskostnad:      11 179 

Servicebyggnad (300 kvm, 15 moduler) 

- Markarbete inkl. plintgrund, singel och 

dränering, 300 kvm 

- Byggnad befintliga moduler 

- Anpassningar 300 kvm 

- Flyttarbete inkl. transport, mob. kran, ner- och 

uppmontering 

- Elarbete 

- Ny OVK
2
 befintlig ventilation 

 

1’ * 300 =                     300 

 

0 

500 

400 

 

150 

50 

Kostnad:     1 400 
1
= Riktpris från A-betong efter förfrågan. Priser baserade på byggindex för basmånad april 2013. 

2
= Obligatorisk ventilationskontroll. 
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TABELL 23: BUDGETSAMMANSTÄLLNING FÖR SÄTTER. 

Delkostnader Sätter Kostnad (kkr) 

Produktionskostnader 

- Nytt ridskole- och 

uthyrningsstall 

- Nytt stort isolerat ridhus 

- Servicebyggnad 

 

12 102 

 

11 179 

1 400 

Total produktionskostnad:     24 681 

Byggherrekostnader 

- 15% på produktionskostnader 

 

24 681 * 0,15 =                 3 702 

Total byggherrekostnad:       3 702 

Övriga kostnader 

- Vägar 

- Paddock 

- Hagar 

- Rivning och sanering av 

gammal anläggning 

- Anslutningsavgift avlopp, vatten 

 

1 500 

300 

150 

2 000 

 

150 

Totalt övriga kostnader:       4 100 

  

Delsumma:     32 483 

Oförutsedda kostnader 5%:       1 624 

Total kostnad exkl. moms:     34 107 

Moms 25%:       8 527 

Total kostnad inkl. moms:     42 634     
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7.3 Kommentarer till den ekonomiska utredningen 

Totala kostnadsskillnaden mellan en nyetablering på Sätter istället för en fortsatt etablering på 

Torp uppgår till cirka 13,8 miljoner kronor. Det som ger upphov till de ökade kostnaderna är 

främst en ökad produktionskostnad för ett nytt ridhus med en beräknad kostnad på 11,2 

miljoner kronor samt kostnader för ny infrastruktur på platsen. Övriga byggnaders 

produktionskostnader är samma för båda alternativen.  

Positiva vinster med båda alternativen bedöms vara en modernare anläggning med mer 

ändamålsenliga byggnader och lokaler, mindre underhållsbehov (betongbyggnader istället för 

träbyggnader), energieffektivare byggnader och lägre driftskostnader på lång sikt. På Sätter är 

även positiva vinster att föreningen kan utveckla sin tävlings-, uthyrnings- och 

ridskoleverksamhet som på sikt kan öka intäkterna. Detta är främst möjligt på grund av den 

högre hagkapaciteten. 

Observera att samtliga kalkyler är en grov uppskattning som endast ska ligga till grund för att 

skapa en uppfattning om hur stor kostnadsskillnaden är mellan de två alternativen. 
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8 Diskussion 

8.1 Hagkapaciteten avgörande för utveckling 

Ett kritiskt problem som föreningen har på nuvarande plats är hagkapaciteten. Eftersom 

hagkapaciteten som finns enbart räcker till dagens hästvolym innebär det att möjligheten till 

att skaffa fler hästar begränsas. Att kunna utöka hästvolymen är en central del i möjligheterna 

till att utvecklas och i framtiden få fler medlemmar som kan generera ökade intäkter till 

föreningen.  

Om alternativ ett väljs, som innebär en fortsatt etablering på Torp, måste därför föreningen 

börja undersöka möjligheterna till att hitta ny hagmark hos privatpersoner i närområdet för att 

kunna utvecklas efter de mål och visioner som föreningen satt upp. I värsta fall kommer 

föreningen inte hitta ny hagmark vilket gör att utvecklingen uteblir. Med ett nybyggt häststall 

och ridhus kan det i förlängningen innebära att föreningens ekonomi inte går ihop. 

Om alternativ två väljs, som innebär en nyetablering på Sätter, finns det tillräckligt med 

kommunal mark som kan användas som hagmark. Detta ökar möjligheterna till att föreningen 

kan utvecklas på det sätt man önskar. Detta kan i förlängningen innebära att föreningen ökar 

sitt medlemsantal och antalet hästar vilket är ett måste om man väljer att bygga nytt. 

8.2 Hög säkerhet och god funktion skapar attraktivitet 

Under arbetets gång har ständigt tänket med hög säkerhet och god funktion varit med. Som 

HRF:s anläggning ser ut idag upplevs flera delar av verksamheten ogenomtänkt. Flera 

verksamhetsområden lider av stora brister och skulle kunna fungera mycket bättre än de gör 

idag och hjälpa till att göra föreningen mer attraktiv för dess medlemmar, anställda och gäster. 

Det största problemet med dagens anläggning är att byggnaderna börjar bli gamla. Det faktum 

att byggnaderna i de flesta fall är dåligt utförda rent byggtekniskt bidrar till att öka 

problematiken. Avsaknaden av riktig fuktspärr och god ventilation i till exempel 

ridskolestallet har förmodligen gjort att byggnaden idag lider av fuktproblem. Sådana problem 

kan i värsta fall leda till olika hälsoproblem för de hästar och människor som vistas i lokalen 

och utgör en säkerhetsrisk.  

Ett annat problem med byggnaderna är att dessa inte är planerade utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Föreningen har som mål att vara tillgänglig för så många 

målgrupper som möjligt, vilket inkluderar personer med olika funktionsnedsättning. Som det 

ser ut idag hämmar byggnaderna denna målsättning. Ett tydligt exempel är kafeteria- och 

läktardelen i ridhuset som inte uppfyller några tillgänglighetskrav. Men god funktion innebär 

inte bara en god tillgänglighet för alla, det innebär också att sambanden mellan de olika 

verksamhetsområdena är väl planerade och bidrar till att öka säkerheten. En avgörande faktor 

för att uppnå detta är att skapa ändamålsenliga byggnader. Byggnaderna och övrig anläggning 

måste avspegla de ambitioner som finns inom föreningen och kan på så sätt bidra till att öka 

föreningens attraktivitet. 
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8.3 Bredare verksamhet kan bidra till tillväxt  

Under arbetet har flera nya möjligheter på nya verksamhetsområden lyfts fram. Föreningen 

har som mål att vara tillgänglig för så många målgrupper som möjligt. Ett sätt att lyckas med 

detta är att bredda sin verksamhet. Det kan skapa mervärden för både gamla och nya 

medlemmar och bidra till en ökad tillväxt för hela föreningen.  

Nya verksamhetsområden som stallfritids och ridlekis möjliggör att föreningen kan inrikta sig 

till ungdomar och barn i de yngre åldrarna. På anläggningen finns idag ingen uttalad 

fritidsverksamhet men som det ser ut nu tillbringar många barn och ungdomar större delar av 

sin fritid på anläggningen. En tanke som kommit upp under arbetets gång är att man skulle 

kunna införa en mer officiell fritidsverksamet där man till exempel samverkar med Hammarö 

kommun.  

Hästintresset börjar oftast vid tidig ålder och för att främja att fler barn väljer hästsporten är 

det viktigt att kunna erbjuda någon typ av hästverksamhet även för de allra yngsta barnen. Ett 

ridlekis med shetlandsponnys är en sådan verksamhet. Ett annat verksamhetsområde som 

upptäckts under arbetets gång var hästunderstödd terapi. Denna typ av verksamhet skulle 

kunna integreras i ridlekisverksamheten och på så sätt öppna upp föreningen för ännu fler 

målgrupper samtidigt som  en vinn-vinn situation öppnas upp mellan HRF och de 

omsorgsverksamheter som är intresserade av ett sådant samarbete. 

8.4 Tävlingsverksamhet som främjar utveckling för alla 

Under arbetets gång har framkommit att en stor inkomskälla till föreningen är dess 

tävlingsverksamhet. I nuläget anordnas 3-4 tävlingar om året varav ungefär hälften är på 

regional eller nationell nivå vilket kräver övernattning för många deltagare. Detta inbringar 

höga intäkter för föreningen då möjligheten att hyra ut boxplatser i vinkelstallet till de 

tillkommande ekipagen finns.  Därför bör denna möjlighet fortsätta finnas även på en ny plats.  

Det främjar även föreningens medlemmar och alla som sysslar med hästsport i främst 

Värmland att ha en förening som har möjlighet att erbjuda en sådan nivå på tävlingarna. De 

får en betydande erfarenhet och kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Tävlingar kan också 

skapa intäkter på annat vis i form av till exempel sponsorer som vill visa upp sig och 

försäljning av olika slag vilket kan bidra till att stärka föreningens ekonomi ännu mer. 

Tävlingar skapar också publicitet och möjligheter för föreningen att visa upp sin verksamhet 

och anläggning vilket i slutändan kan öka intresset för föreningen.  

8.5 Konsekvenser för HRF om inget görs 

Rapporten har påvisat flera brister på nuvarande anläggning på Torp och frågan är vilka 

konsekvenser det får för HRF om ingenting görs inom den närmsta tiden. Byggnader är slitna, 

fuktskadade och ses inte som ändamålsenliga. Detta berör speciellt ridskolans stall som inte 

klarar alla krav från Jordbruksverket om hästhållning.  

Det som märkts under arbetets gång är att det finns flera aspekter att ta hänsyn till vad gäller 

problematiken med ridskoleverksamheten. Dels är det byggnadsaspekten, men också att 

föreningen måste förhålla sig till och efterleva de lagar och bestämmelser som finns. 
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Ridskoleverksamheten kräver personal som är anställd av föreningen, vilket innebär att HRF 

måste ha lokaler anpassade för anställda – vilket inte finns idag. Om inget görs åt detta inom 

snar framtid kommer det få konsekvenser för hela verksamheten i form av nedlagda 

verksamhetsområden. 

HRF behöver ett sätt att finansiera en upprustning av anläggningen. Om inte HRF ges de  

finansiella medel som behövs måste de finansiera allt med egna medel. Ett scenario kan då 

vara att HRF tvingas reducera sin ridskoleverksamhet på sådant sätt att det påverkar HRF's 

möjligheter som arbetsgivare. HRF får i huvudsak ägna sig åt  

uthyrningsverksamheten. På så sätt skulle HRF kunna använda eventuellt överskott från  

uthyrningsverksamheten för att finansiera en upprustning av ridskolans lokaler och sedan  

återuppta verksamheten. 

En sådan lösning är inte önskvärd eftersom det skulle påverka både anställda och medlemmar. 

De anställda blir utan arbete och medlemmar som vill lära sig rida får se sig om efter andra 

ridskolor eller sluta helt. Ingen kan i nuläget säga hur lång tid en sådan åtgärd skulle ta och 

vilka skador det skulle ge för hästsporten i Hammarö kommun. Därför borde det ligga i allas 

intresse att se sig om efter andra alternativ och skapa de ekonomiska muskler som HRF 

behöver för att lyckas behålla och utveckla sin verksamhet. 

8.6 Diskussion kring examensarbetet 

Orsaken till att kontakt togs med Hammarö Ryttarförening om ett eventuellt examensarbete 

var att det fanns ett intresse i att göra ett arbete som var verklighetsförankrat och som kunde 

liknas vid ett konsultarbete i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att kunna känna på 

hur det var att arbeta som konsult och sitta med ett riktigt projekt.  

Från början var det tänkt att examensarbetet skulle utmynna i ett förfrågningsunderlag till en 

ny stallbyggnad och ett nytt ridhus. Främsta anledningen till att det inte blev så var att 

föreningen inte hade genomfört en riktig förstudie om möjligheterna att bygga nytt samt att 

deras visioner inte fanns dokumenterade. Därför ändrades inriktningen på arbetet från att 

handla om framtagning av ett förfrågningsunderlag till att ta fram ett styrdokument som skulle 

tydliggöra föreningens visioner och möjligheter. En verksamhetsanalys påbörjades för att 

tydliggöra hur nuläget och visionerna såg ut. Allt eftersom det arbetet pågick framgick det allt 

mer att nuvarande plats kanske inte är den mest lämpliga samt att möjligheterna var 

begränsade. Därför bedömdes det vara viktigt att utreda möjligheterna med alternativa platser 

med hjälp av en lokaliseringsutredning. Den ekonomiska utredningen gjordes för att 

komplettera lokaliseringsutredningen och öka tyngden i arbetet. 

Det som gör rapporten bra är att den känns både bred och väldigt konkret. Den har lyckats 

lyfta fram många olika verksamhetsområden och tydliggör föreningens visioner på ett bra sätt. 

Vidare tar lokaliseringsutredningen upp många olika aspekter och lyckas belysa både styrkor 

och svagheter. Den ekonomiska utredningen redovisade de väsentliga posterna och utgjorde 

en väldigt grov uppskattning av samtliga kostnader. Det är dock naturligt att det blir så 

eftersom det är i ett så pass tidigt skede och att det saknas tydliga underlag i form av tydliga 

ritningar. I det här arbetet har enklare förslagsritningar på ett häststall tagits fram som till dels 
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har hjälpt till att göra kalkylen mer exakt. Det som gör konceptutvecklingen bra är att den har 

tagits fram med hjälp av ridlärare och andra som jobbar inom verksamheten, vilket har gjort 

att viktiga synpunkter lyfts fram som annars kanske inte hade det. Många olika alternativ 

diskuterades innan ett slutgiltigt koncept fastställdes och det kändes att arbetet strävade efter 

att hela tiden uppnå en god helhet. Till exempel att anläggningen inte bara sågs som ett 

häststall, utan att alla lösningar för bland annat foder, gödsel och spån som inte direkt hör till 

byggnaden också var viktiga att få ihop. 

Det här arbetet har gett viktiga erfarenheter i hur det är att jobba i ett projekt och hur konsulter 

arbetar mot kunden. Att det är många olika aspekter såsom kundens önskemål, 

genomförbarhet och ekonomi som måste tas hänsyn till och att det kan hända mycket och 

snabba förändringar under projektets gång. 

9 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av resultaten från utredningarna är att oavsett vilket 

etableringsalternativ HRF väljer kommer föreningen få en mer ändamålsenlig anläggning med 

högre grad av tillgänglighet än vad den är idag. En etablering på Sätter innebär högre 

kostnader, uppskattningsvis 13,8 miljoner kronor mer än en fortsatt etablering på Torp i 

nuläget. Men i framtiden kommer HRF behöva riva och bygga ett nytt ridhus på Torp 

eftersom renoveringar inte kommer ses som ett alternativ i slutändan. Tas det med i 

bedömningen kommer kostnaderna för Sätter och Torp bli detsamma, utöver eventuella 

rivningskostnader för det gamla ridhuset på Torp. 

Dock ses alternativet på Sätter som ett alternativ med fler avgörande styrkor och möjligheter 

än vad Torp kan erbjuda. 

De slutsatser som kan dras om Sätter är: 

 Större möjligheter att uppnå en mer ändamålsenlig anläggning. 

 Större möjligheter att uppnå högre grad av tillgänglighet. 

 Större möjligheter att utöka och utveckla sin nuvarande verksamhet men också nya 

verksamhetsområden såsom ridlekis, stallfritids och hästunderstödd terapi. 

 Större möjligheter att utveckla sin tävlingsverksamhet med fler tävlingar på lokal, 

regional och nationell nivå. 

 Tillgång till redan utbyggd bussförbindelse. 

 Tillgång till mer hagmark. 

 Möjlighet att arrendera all mark av kommunen. 

Med utgångspunkt i ovanstående punkter kan en sammanfattad slutsats dras som innebär att 

Sätter ger HRF större möjlighet till långsiktig utveckling och att bidra till ett bättre 

föreningsliv.  
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BILAGA A 
Måldokument HRF 500 

 
 



        Måldokument HRF 500 

 

VERKSAMHETSINRIKTNING  

 

 

 

 

 

 

Hammarö Ryttarförening (HRF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

VERKSAMHETSIDÉ 

 

Hammarö Ryttarförening (HRF) ska med kunniga och 
engagerade instruktörer erbjuda kvalitativ 
ridskoleverksamhet och träningsmöjligheter på olika 
nivåer, inkluderat handikappridning. 
Verksamheten riktar sig till hästintresserade och 
deras familjer. Verksamheten ska bedrivas i en 
ändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet. Verksamheten ska värna 
miljön. Våra medlemmar ska ges möjlighet till en 
rolig och meningsfull fritid med hästen i centrum. Vi 
ska erbjuda möjlighet till stallplats i uthyrnings-stall 
på anläggningen så att det finns möjlighet att växa in 
i ett hästägande inom föreningen.  Vi ska erbjuda 
tävlingsverksamhet för de som vill tävla på våra 
tävlingar och främja tävlingsmöjligheter för våra 
medlemmar på andra platser så att ridsporten 
utvecklas inom föreningen. 

 
 

VÄRDEGRUND 
 

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet 
att delta i föreningens verksamhet, där öppenhet råder, 
man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det 
ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och 
därmed kunna bidra till en utveckling av föreningen där 
hästen och människan står i centrum. 
 
•  deltagande på lika villkor  
•  ren dopingfri sport 
•  hög ledarkompetens 
•  verksamhet för alla 
•  sportslighet och kamratskap 
•  värnande om hästens bästa  
 
 
 

VISION 
 

 

HRF – ridklubben där inga hinder är för höga 

 



 

 

 

HAMMARÖ RYTTARFÖRENINGS VERKSAMHETSOMRÅDEN 

 

 

 

Årsmötet, dvs. medlemmarna 
utser och fastställer 
verksamhetsinriktning 

Styrelsen har i uppdrag av årsmötet att svara för 
föreningens verksamhet och tillvarata 
medlemmarnas intressen. Styrelsen har yttersta 
ansvaret för ridskola och ekonomi samt samordnar 
kommittéernas arbete 

Ungdomssektionen har en egen styrelse, 
arbetsordning och egen kassa samt representeras i 
”stora” styrelsen 



 

VERKSAMHETSOMRÅDE - RIDSKOLAN 
 
MÅL 

 Alla ska känna sig välkomna och trivas. 

 Kontinuerlig inventering och planering av hästmaterial. 

 Utveckla vårt nuvarande stallfritids. 

 Följa Ridsportförbundets riktlinjer inom ridundervisningen (kvalitetssäkra) 

 Fullt deltagande i ridskolegrupperna samt starta en ny grupp varje terminsstart. 

 Genomföra/erbjuda kontinuerlig fortbildning av personal. 

 Ridskolan skall gå med vinst. 

 Utveckla tävlingsekipage inom ridskolan. 

 Anordna och välkomna sidoaktiviteter såsom läger, clinics och privata tränare 

 Ridskolans utbud av tjänster ska återspegla våra medlemmars önskemål. 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE - UTHYRNINGSSTALLET 
 
MÅL 

 Full beläggning 

 Alla skall följa upprättade kontrakt. 

 Hyresgästerna skall känna sig välkomna och trivas 

 Erbjuda regelbundna och informativa möten specifika för uthyrningsstallet 

 Skapa ridtid i ridhus för privatryttarna 

 Uthyrningsstallet skall gå med vinst 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE - TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

MÅL 

 Vi ska arrangera välordnade tävlingar av god kvalitet som ger bra ekonomiskt 
resultat. 

 Vi ska anordna tävlingar på alla nivåer från klubbtävlingar till nationella. 

 Öka antalet som vill engagera sig i denna verksamhet 

 Genomföra minst ett möte per år för alla som är intresserade av tävling. 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE - ANLÄGGNING 

MÅL 

 Anläggningen ska vara säker för människor och djur 



 Investeringar ska vara långsiktiga och alltid vila på för verksamheten relevanta 
branschnormer.  

 Anläggningen ska till både innehåll och omfattning vara ändamålsenlig för HRF’s 
verksamhet. 

 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE - UNGDOMSSEKTIONEN  
 
MÅL 

 Vi ska vara en ungdomssektion som motverkar mobbing av alla sorter. 

 Vi ska se till att alla barn (och vuxna) känner sig trygga och glada när de kommer till 
anläggningen. 

 Vi ska skapa en bra gemenskap i klubben och att alla ska ha roligt när de är i stallet 
eller på våra aktiviteter. 

 Vi ska utveckla barnen på ett positivt sätt. 

 Vi ska lära dem respekt, hänsyn och hur man får alla att ha så roligt som möjligt.  
Vi ska vara med och göra massa roliga aktiviteter, både nya och gamla. 

 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE - STYRELSE  
 
 
MÅL 

Värdegrund 

 Synliggöra samt bevaka efterlevnad av föreningens värdegrund 
 

Omvärld 

 Aktivt verka för att synliggöra föreningen i för den positiva sammanhang. 

 Aktivt verka för att synliggöra föreningen med dess profilmaterial. 
 

Ekonomi 

 Att över tid via ekonomisk styrning/uppföljning säkerställa en ekonomi i balans.  
 

Personal/kompetens/verksamhet 

 Säkerställa att föreningens stadgar är korrekta och tidsenliga 
 

 Att gentemot samtliga intressenter sträva efter ett öppet arbetssätt 
 

 Att organisera styrelsen så att roller/ansvar återspeglar föreningens verksamhetside 
på ett ändamålsenligt sätt. 
 

 Att för föreningens olika roller/ansvar upprätta och underhålla beskrivning/handling 
över förekommande arbetsuppgifter.  

 

 Att över tid via styrning/uppföljning av adekvata mått säkerställa att verksamheten 
följer uppställda mål 



 

 Att motivera föreningens medlemmar att engagera sig ideellt 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hammarö Ryttarförening 

i samarbete med 

SISU Idrottsutbildarna 

 

 



 

 

 

 

BILAGA B 
Förslagsritning 

Situationsplan Torp 
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BILAGA C 
Förslagsritningar 

Planritningar nytt häststall 
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BILAGA D 
Lokaliseringsalternativ Hallersrud 

 





 

 

 

 

BILAGA E 
Lokaliseringsalternativ Sätter 

 





 

 

 

 

BILAGA F 
Alternativa situationsskisser Torp 
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HRF – ALT 1
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BILAGA G 
Bilder på Torp 

 



Bilaga G – Bilder Torp 
I följande bilaga redovisas bilder från nuvarande anläggning på Torp.  

 

 

Figur: Översiktskarta på anläggningen med markeringar över var respektive bild är tagen. 

 

  



 
Bildvy 1; Vy mot anläggningen från parkeringen. 

 

 
Bildvy 2; Framsidan av ridhus. Huvudentré till ridhus nere till höger i bild. 



 
Bildvy 3; Huvudentrén till ridhuset där ridbana, kafeteria och läktare ligger. Dörr till vänster i bild leder till ridskolestallet. 

 

 
Bildvy 4a; Spolplats i ridskolestallet. 



 
Bildvy 4b; Hästboxar och spiltor i ridskolestallet. 

 

 
Bildvy 4c; Hästspiltor i ridskolestallet 



 
Bildvy 4d; Foderkamamre i ridskolestallet. 

 
Bildvy 4e; Exempel på uppstallning i stallgången i ridskolestallet. 



 
Bildvy 5a; Brant trappa från huvudentrén till läktare. 

 
Bildvy 5b; Trappa från läktare till kafeteria. 



 
Bildvy 6; Sidoentré med brant trappa till läktare i ridhus. 

 

 
Bildvy 7a; Ridbana i ridhus, riktning mot domarbås. 



 
Bildvy 7b; Ridbana i ridhus, riktning mot baksidans ingång till ridbanan. 

 

 
Bildvy 8a; Foderförvaring i höbalar till ridskolehästar. 



 
Bildvy 8b; Gödselcontainer och spånskjul till ridskolestallet. 

 

 
Bildvy 9; Baksidan av ridhus, ingång till ridbanan. 



 
Bildvy 10a; Spånskjul till uthyrningsstallet. 

 

 
Bildvy 10b; Gödselcontainer till uthyrningsstallet. 



 
Bildvy 11; Foderförvaring i balar till uthyrningsstallet. 

 

 
Bildvy 12; Framsidan av uthyrningsstallet. Till vänster om stallet förvaras höbalar utomhus. 



 
Bildvy 13; Förvaringstältet med verkstad. Traktorparkering utanför. 

 

 
Bildvy 14; Lilla paddocken. 



 
Bildvy 15; Stora paddocken. 

 

 
Bildvy 16; Vinkelstallet. 



 

 

 

 

BILAGA H 
Placeringsritning över gödsel-, foder- och 

spånhantering Torp 

 



Bilaga H 
I bilaga H redovisas respektive funktions placering för gödsel, spån och foder.  

 


