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Bygget av nytt ridhus 2018-2020



Långvarigt behov av nytt ridhus
 
Ridning är ett populärt fritidsintresse som varje vecka lockar hundratals människor i alla åldrar till 
Kramfors ridhus. Den 2 november 2020 var en glädjens dag för Kramfors kommun, Kramfors rid-
klubb, ryttare och andra engagerade - efter år av längtan invigdes nya och anpassade lokaler!  

Det nya ridhuset i Björknäs, Kramfors, är reslutatet av en lång process. Det ursprungliga rid- 
huset var inte isolerat och personalen vid Kramfors ridskola hade vid ett flertal tillfällen aviserat 
att arbetsmiljön inte var tillfredsställande. Under de kalla månander blev kylan påfrestande då de 
behövde utföra sitt arbete i ett kylslaget ridhus. 

En del ryttare, särskilt de med någon form av funktionsvariation, behövde avstå från sin träning 
när vädret blev för bistert. Vintertid var det ofta lika kallt inomhus som utomhus, vilket gjorde att 
verksamheten stängde ned helt vissa dagar.

En annan orsak till det stora behovet av ett nytt ridhus var idrottens popularitet. Kramfors rid-
klubb har genom åren utvecklats rejält; bland annat har antal lektioner och träningar, för klubben 
och privat sammanräknade, gått från cirka 250 i veckan till drygt 350. 
Antalet medlemmar i klubben är närmare 400. Medlemmarnas ålder spänner sig från 4 till 75 år.

Även verksamheten för människor med någon form av funktionsvariation har expanderat. Cirka 
40 elever från Kramfors särskola och daglig verksamhet rider varje vecka. 
 
Ridskolan samarbetar dessutom med Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB), Räddnings-
tjänsten Höga Kusten-Ådalen samt naturbruksprogrammet vid Nordviksskolan för utbildning och 
elevexamination.



Det fanns därmed ett stort behov av större, mer funktionella och moderna lokaler. Detta för att 
kunna fortsätta möjliggöra en jämställd och jämlik fritid för barn, ungdomar och vuxna. 

Politiskt beslut
I september 2018 tog Kramfors kommunstyrelse beslut om ett byggprojekt som bland annat inne-
fattade ett nytt uppvärmt ridhus samt ett stall. Projektet beräknades på en totalkostnad om cirka  
23 miljoner kronor. Finansieringen delades upp på 700 000 kronor i investeringsbudgeten för 
2018 och ytterligare 11,3 miljoner kronor samt 11 miljoner kronor från budgetarna för 2019 och 
2020. En privat sponsor bidrog genom Kramfors ridklubb med 2 miljoner kronor.

Upphandling av entreprenör samt uppdraget
Efter ett upphandlingsförfarande tilldelades Kramforsföretaget Byggnads AB Lennart Eriksson 
uppdraget som totalentreprenör i juni 2019. Bygget i korthet:

• Treårigt projekt: 2018-2020 
• Ett varmbonat och tillgänglighetsanpassat ridhus med nytt stall, 22x65 meter (2100 kvadratmeter)
• Byggnaderna ska klara kraven på 10 grader vintertid 
• Ridhusets underlag: grus
• Bevattning av gruset görs via sprinklers i taket
• Tillgänglighetsanpassade lokaler/utrymmen, exempelvis hörselslinga och plexiglas på läktaren
• Läktare med plats för 200 personer
• Domartorn samt utbildningslokal/servering
• WC samt duschmöjlighet
• Klädskåp samt ombyteshytter
• Det gamla ridhuset bevaras.
• Den nya stalldelen förses med tio boxar 
• Hästdusch, sadelskåp, hovslagarplats, foderrum, tork- och tvättrum
• Ny gödselplatta
• Uppvärmning - bergvärme
• Paddocken tas bort – den nya bekostas av ridklubben

Det första ”spadtaget” togs 12 september 2019 av kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V) och ridskolechef Susanne Nordfors Juto.



Bygget startade med omfattande markarbeten på den plats där det nya ridhuset skulle ligga, det 
vill säga där utepaddocken låg. Ridskolan ska efter projektets slut anlägga en ny paddock. 

I början av november 2019 restes stommen till byggnaden. En månad senare fanns taket på plats 
och väggar var på gång. Under vintermånaderna kunde man sedan jobba invändigt. 

Parallellt med ridhusbygget påbörjades uppbyggnaden av det nya stallet och gödselplattan.



I mitten av maj 2020 kunde man se hur insidan av både ridhus och stall tog form.

Samma månad inreddes det nya stallet, som har plats för tio hästar i boxar. Även läktaren i rid- 
huset började byggas. 

I slutet av augusti 2020 lades grusunderlaget in i ridhuset och den sista lyften för funktions- 
varierade monterades.



Kostnadsfördelning
Markarbeten   7 000 000 kronor
Stallbyggnad   4 000 000 kronor
Mellangången     700 000 kronor
Ridhuset   15 300 000 kronor

Totalkostnad  27 000 000 kronor

Styrgrupp
En styrgrupp bildades för arbetet med ridhuset 
bestående av kommunala tjänstepersoner från 
tekniska avdelningen och samhällsavdelningen 
samt en representant för Kramfors ridklubb.  
 
Följande ingick: kultur- och fritidschef Patrik 
Asplund, utvecklings- och näringslivschef 
Susanne Königson, teknisk chef Peter  
Levin, ekonom Ulf Fryklund, samordnare  
Linnea Nilsson och ridskolechef Susanne  
Juto  Nordenfors. 

Hållbarhet och miljö
I allt väsentligt har hållbarhet och miljö prio-
riterats. Men har till exempel utnyttjat modern 
LED-teknologi för belysning. Det tidigare 
uppvärmningssystemet med jordvärme ska 
fasas ut mot bergvärme.

Jämställdhet/jämlikhet
Kramfors kommuns arbete med 
jämställdhet och jämlikhet inkluderar 
arbetet med föreningslivet och går 
hand i hand med barnkonventionen 
och riksidrottsförbundets strategi 
2025. 

Kritik uttalas ofta generellt att 
satsningar mestadels gynnar pojkars 
idrottande. Någon sådan medve-
ten tanke finns aldrig i vårt arbete.  
Tvärtom är vi övertygade om att 
idrott har en  positiv inverkan på 
folkhälsan överlag. Alla oavsett kön, 
ålder och  fysiska möjligheter ska ha 
möjlighet att utöva sin sport på lika 
villkor. Det nya ridhuset är ett bevis 
på detta. 



Invigning 2 november 2020
Glädjen var stor när Kramfors kommunfullmäktiges ordförande Peter Hedberg (S) den 2 novem-
ber 2020 hade äran att inviga den nya ridhusanläggningen. Till sin hjälp hade han Kramfors rid-
klubbs ordförande Ann-Christine Bylund och Mittsvenska ridsportförbundets ordförande Birgitta 
Lindstrand. På grund av pandemin kunde inte allmänheten bjudas in brett, utan på invigningen 
närvarade särskilt inbjudna gäster. 

Under invigningen visades bland annat den tillgänglighetsanpassning som gjorts för att alla ska 
kunna rida. Gästerna fick också en rundtur i stallet och fick där se alla lokaler och funktioner. 



Tillgänglighetsanpassning med  
plexiglas och ljudslinga i ridhuset.

Utbildnings- och serveringslokal.

Domartorn.

Torkrum.

Förvaringsskåp vid ombyte.Omklädningsrum.

Foderrum.


