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Förord 
 
Denna rapport är skriven utifrån arbetet med en förstudie om Bodens hästcentrum, där Bodens 
ridklubb ingår. Jag vill rikta ett stort tack till Tyréns i Luleå som gett mig möjligheten att få 
göra detta examensarbete. Tiden på Tyréns har varit fantastisk lärorik och ett särskilt tack till 
min handledare Malin Lagervall som gett mig bra utmaningar att hugga tag i och även Anders 
Selström som är personligt aktiv i Bodens ridklubb och arbetar på Tyréns kontor i Boden.  

Luleå Maj 2013 
Linnea Carlsson 
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Sammanfattning 
 
Mitt examensarbete har utgått från Tyréns AB i Luleå och delvis Boden, där jag i samband 
med en förstudie för Boden som häststad fick i uppdrag att titta närmare på Bodens ridklubb 
och utifrån deras önskemål bygga upp en 3D modell, vision över hur ridskolan kan se ut.  
 
Modellen är uteslutande gjord i Google SkechUp. Där befintliga byggnader och hagar byggts 
upp och sedan de önskemål som ridklubben har på nya hagar, lösdrift etc.  
 
Till detta arbete har inte någon egentlig litteratur och källor varit aktuella. Utan bara 
önskemålen från ridskolans sida, men dock vissa bestämmelser om exempelvis hagarnas 
storlek som Jordbruksverket har. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Anledningen att detta examensarbete uppkom var att Bodens näringslivsförvaltning beställde en 
förstudie i hur Boden ska utvecklas för att kunna profilera sig som en häststad, PEAB travet är 
Sveriges nordligaste travbana med flertalet stora lopp varje år. Under våren 2013 invigdes HästKraft 
som bland annat ska inhysa utbildningslokaler inom exempelvis hovslageri, där finns också en 
veterinärklinik för hästar. Byggnaden HästKraft som den ser ut idag är endast första etappen, planen 
är att byggnaden ska fortsätta växa och fler hästrelaterade verksamheter ska inhysas.  

Till Boden ska människor med olika anknytningar till hästen, kunna verka och bo i ett samhälle som 
är väl anpassat till hästen. Det ska finnas ”häst nära boende”, stall professionella kunskaper så som 
veterinärer, hovslagare samt exempelvis travtränare. Bodens ridklubb vill kunna hänga med på det 
tåget och utveckla sin verksamhet så att de kan ta emot turister under sommaren, anordna hästläger 
samt utvecklas för att få en ergonomisk, modern och tilltalande anläggning. 

Examensarbetet omfattar 7,5 högskolepoäng och ingår som en obligatorisk del i HEX 
Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utförs för Tyréns i Luleå och 
Boden, med handledning och goda råd av erfarna arkitekter och samhällsplanerare samt kunniga om 
hästar och vad som är bra att tänka på för att uppnå målen som beställaren önskar att få uppfyllda. 

 

 

Figur 1: Översikt över ridklubben sett från parkeringen 
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1.2 Syfte 
Modellen samt den kompletterande broschyr som denna rapport omfattar ska användas av 
Bodens ridklubb för att visa kommunpolitiker i Boden hur ridskolan ska kunna utvecklas och 
marken ska kunna användas på mest optimala sätt för att kunna utveckla verksamheten.  
 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna för detta examensarbete har legat på Bodens ridklubbs exteriöra utveckling. Att 
bygga en SketchUp modell över ridklubbens vision samt att göra en broschyr med bilder från 
modellen med tillhörande kort beskrivande text.  
 

1.4 Frågeställning 
Vilket är det mest optimala sätta att använda marken kring ridskolan för att ha god tillgänglighet och 
säkerhet samt möjlighet att expandera och kunna ta sig an större verksamhet under sommaren? 
 

1.5 Mål 
Målet med detta examensarbete är för mig att få mer erfarenhet av att jobba mot en verklig beställare, 
som ställer kvalificerade krav på kvalité och att tillgodogöra deras önskemål och tankar i hur de vill 
att ridskolan ska utvecklas.  
 

1.6 Metod 
Jag har besökt ridklubben för att få en verklighetsuppfattning över området och ytorna. Under 
pågående arbete har Google Earth varit till stor hjälp samt en liten bildbank över det befintliga 
området och dess byggnader.   
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2. Underlag och krav 
 

 2.1 Underlag för projektet 
Till examensarbetet fick jag tillgång till ritningar och material som Piteå använt när de renoverade och 
utvecklade sin ridskola. Piteås ridskola ansåg beställaren vara en mycket bra inspirationskälla.  

 
För att storlek på hagar, paddock och lösdriftsstallar ska bli rätt enligt lag tog jag fram de olika 
bestämmelserna från Jordbruksverket.  
 
Ordförande i Bodens ridklubb har som underlag sammanställt de behov som finns samt önskemål så 
som vilken sorts byggnader som skulle behöva inrymmas på området samt var marken är bra 
respektive dålig och vilka delar som är mest optimalt för exempelvis hagar. För att få en så levande 
miljö som möjligt i modellen har SketchUp valts som verktyg, här kan färdiga 3D-modeller laddas 
in så som människor, hästar, bilar etc. Detta både underlättar och ger en mer levande känsla över 
området så som de kan se ut färdigställt.  

 
 

2.2 Specifika krav 
Bodens ridklubb har önskat att få in lösdriftshagar, med tillhörande stall för iordningställande av 
hästar. Samt en utfodringsanläggning där hästarna som går i lösdriftshagarna ska få sin ransonering av 
mat. En välkomnande entré till området. Ett förråd och tillika garage för traktorer, samt nya fräscha 
hagar för vardagligt bruk. Leveranser som hö ska inte behöva gå igenom hela ridskoleområdet utan 
här ska en lösning finnas för att få in leveranserna bakvägen. 
 

2.3 Begränsningar 
Arbetet med modellen har i sitt slutskede stött på några begränsningar, i SketchUp finns ett bibliotek 
med olika 3D modeller som exempelvis bilar av olika modeller, träd, buskar, hästar och mycket mer. 
Dessa modeller är ganska stora och SketchUp filen blir i sitt slutskede tungrodd. Min önskan hade 
varit att i slutet få in 3D människor något som inte gick då filen var fylld till max. Denna begränsning 
är något som inte går att påverka, utan bara är att acceptera. Ytterligare ett stall intill lösdriften var en 
önskan som stod längre ner på ridklubbens önskelista något som vi på grund av begränsningen i 
filstorleken valde att inte ha med i modellen.  
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3. Modellen 
 

Modellen är byggt i Google SketchUp vilket är ett väldigt tillfredställande verktyg att arbeta med. 
Byggnader tar snabbt form tack vara det smidiga verktyget. I den stora 3D banken som finns i 
programmet går det enkelt att skapa en levande känsla i modellen. Naturtrogna träd och buskar i 
skalenlig storlek tillsammans med bilar, bussar och passande på en ridklubb också hästar och 
traktorer ger den levande känslan som efterfrågades av ridklubben. Byggnaderna fick sitt uttryck 
tack vare fönster och dörrar som gjorde husen så verklighets nära som bara möjligt.  
 
Material på marken ger den övergripande känslan till modellen, gräs, asfalt och sand. Att krydda 
modellen extra med gatuskyltar och ridklubbens logga genererar den lokala föreställning som är 
viktig för att känna att modellen verkligen är avsedd för Boden.  
 

 

Figur 2: Översikt över modellens västra del 
 

3.1 Fuktionsutrymmen 
I modellen ska efter önskemål och behov från ridskolan finnas med i modellen. Området omfattar 
ungefär 260x320 meter. 
 

• Maskinstall 
 

• Lösdriftshagar 
 

• Utfodringsstation för lösdrift 
 

• Befintliga byggnader 
 

• Parkeringar 
 

• Ny infart till området 
 
För att få en känsla av de redan befintliga stall och ridhus dras dessa upp först samt de befintliga vägar 
som ska vara kvar det vill säga Torpgärdleden och Kopplingsvägen som ridskolan har föreslagits ska 
rätas upp för att optimera ytan. 
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3.2 Parkeringsytor 
Ridskolan önskade att ha en lite större parkering där både bussar, hästtransporter och personbilar ska 
kunna parkera, som besökare ska du kunna köra upp och lasta av exempelvis hästen med tillbehör och 
sedan parkera en bit bort. Parkeringen ska vara i storlek att tävlingar ska kunna anordnas och att då 
antalet platser ska räcka till.  

 

 

Figur 3: Rymlig parkering för bilar och hästtransporter 
 

3.3 Fasader 
Fasaderna på det tre befintliga byggnaderna är faluröd träpanel med vita inslag, för att få en enhetlig 
och genomtänkt känsla planeras de övriga byggnaderna i samma stil.  

 

 

Figur 4: Huvudbyggnaden 
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3.4 Nya byggnader 
De befintliga byggnaderna på området är endast en stallbyggnad samt två ridhus, för att ridskolan ska 
kunna utvecklas så som de vill krävs det ett maskinstall och förrådsbyggnad. I modellen är 
maskinstallet och förrådsbyggnaden ett och samma hus, detta för att få en större byggnad som tack 
vare sin storlek utgör en ridå för att skymma de industritomter som ligger öster om ridskolans område.  

 

Figur 5: Maskinstall och förråd 
 

3.5 Paddock  
Mellan de befintliga byggnaderna inryms en dressyrbana och lite längre bort en ridbana. I anslutning 
till ridbanan finns en mindre läktare samt ett domartorn. Ridskolan skulle vilja utöka sin verksamhet 
med kurser i westernsridning och till detta krävs en så kallad korall. En korall även kallad för rund 
pen eller rund korall är en inhägnad bana som används vid westernridning.  

 

Figur 6: Korall för westernridning, bilden är från modellen över Ridskolan 
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 3.6 Lösdrift 
Att ha hästar på lösdrift innebär att man strävar efter att få hästen att leva ett så naturligt liv som 
möjligt. Vildhästar betar 18-20 timmar per dag och är i ständig rörelse. I en naturlig miljö utsätts 
hästen för väder och temperaturförändringar.  På en lösdrift sker utfodringen av hästarna ofta genom 
att låta hästen ha fri tillgång till grovfoder (hö). Men genom att servera grovfodret i exempelvis nät 
måste hästen arbeta lite för att få i sig maten. Om kraftfoder behövs (havre, betfor, korn, mineraler, 
vitaminer mm.) kan utfodringen av detta ske per automatik, exempelvis genom att varje häst bär ett 
individuellt chip som enligt planerat schema ger tillgång till utfodringskrubban. Det är även viktigt att 
alltid ha obegränsat med friskt dricksvatten på lösdrift, även vintertid. Hästarna som går på lösdrift 
behöver sällskap och trivs bäst i en flock tillsammans med andra hästar. Även enkelt skydd för väder 
och vind behövs. En ligghall som består av 2 eller 3 väggar, med någon slaggs bädd i (halm, spån, 
bark mm.) är lämpligt som enkelt vindskydd. 

 

 

Figur 7: Lösdriftsstall 
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3.7 Detaljer 
För att skapa känslan att det verkligen är Bodens ridklubb som modellen är över har jag varit noga 
med lokala detaljer så som vägskyltar som hjälper en att orientera sig till reklam på busskuren och 
bussens riktning. Att sätta ut befintliga träd i sin rätta art och Bodens ridklubbs logga på fasaden 
ger just den lokala orientering som jag strävat efter i mitt arbete. När man tittar på modellen ska 
man kunna känna att ”det här är Boden”, de ska inte vara vilken ridskola som helst.  
 

 

Figur 8: Detaljer för lokal orientering 

 

3.8 Broschyr 
Huvudsyftet med broschyren som utformats utifrån SketchUp modellen är att beställaren ska kunna 
lämna en broschyr över ridklubbens vision till exempelvis kommunpolitiker när de lobbar för 
ridklubbens utveckling. Då det inte alltid finns möjlighet att visa modellen i sin helhet ska broschyren 
vara komplementet. Min uppgift med broschyren var att göra skelettet därefter ska styrgruppen på 
ridklubben lägga sin prägel på texten med argument för varför ridklubben behöver utvecklas samt 
beskriva den problematik som finns idag. När jag lämnar ifrån mig den är den endast en mall med lite 
beskrivande text, samt ett litet bibliotek med olika bilder från modellen som de kan välja att ha med, 
alltså inte den slutgiltiga som sedan ska användas vid lobbyarbetet. Broschyren som jag lämnar den 
till beställaren återfinns i bilaga 1.  
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4. Planskild korsning 

 
Strax söder om ridskolan längs Torpgärdleden finns en sänka i vägen. På andra sidan vägen finns 
bland annat Åberget och en hoppbana som till hör ridskolan. På Åberget finns det preparerade 
ridvägar. För att ryttare från ridskolan så säkert som möjligt ska komma över vägen och på så sätt 
också möjliggöra ett bättre nyttjande av utbudet kring Åberget föreslås att sänkan i Torpgärdleden 
används. Vägen planas ut och i sänkan får det då plats för en tunnel som ryttarna kan använda.  

 

Figur 9: Karta över området. Det inringade området är där sänkan är belägen. 
 

4.1 Säkerhet 
Tunnelns utformning ska vara säker och trygg för både ryttaren och hästen, bullerplank kring tunneln 
minimerar risken att hästen ska blir stressad och genererar därmed mer säkerhet för både häst, ryttare 
och fordonstrafiken. Slänterna upp mot vägbanan bör vara relativt branta för att en skenande häst inte 
ska lockas att rusa upp på vägen. Ljuset i tunneln bör hållas så naturligt som möjligt för att de ska 
kännas naturligt för hästen att gå in samt att innerhöjden ska vara väl tilltagen för att de inte ska 
kännas trångt.   
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5. Slutsats 
 

Det har varit väldigt lärorikt att arbeta mot en verklig beställare där krav på kvalité och önskemål ska 
uppfyllas. Att få ha använt kreativitet i arbetet med uppbyggnaden av ridklubbens vision har varit 
tilltalande och intressant vilket drivit projektet framåt. Att i framtiden få se om ridklubbens vision blir 
verklighet och om det då finns något av mitt arbete med blir en spännande fortsättning. För mig är en 
vision inte alla gånger något som behöver uppnås men något som man strävar efter. Att överlämna 
modellen och broschyren till ordförande i ridklubben kändes väldigt bra. Jag är nöjd med den färdiga 
produkten från min sida och motivationen genom hela arbetet har också varit att jag gör något som 
faktiskt uppskattas och kommer att vara till nytta för ridklubben och dess strävan mot utveckling.  
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