
Travskola på Parkeringen
Styrkor Svagheter

Utökad stallbacke Rivning och flytt av hästshop
Löser problemet med den trafikerade parkering med blandning Verksamhet i nära anslutning till hästpassage till och från hagar
av människor, hästar och olika transporter Ökad trafik i grannkvarteret (lunchgäster)

Längre till banan för ekipage Travskolan
Säkerhet Omdirigering av besökare som skall till restaurangen

Minskar trafiksituation mellan hästpassage till/från hagar och 
restauranggäster Byggprocess
Säker avlämning  av barn och parkering för anhöriga utanför stallet Trängt till hagar i väst under byggtid
Bättre inhägnad av stallbacken där nedre hagarna ingår

Färre parkeringsplatser - restaurang/museum gäster
Inkluderande

Närhet parkering (rörelsehindrade)
Integrerad som en del av stallbacken

Nära till övre hagarna

Byggprocess
Enkel bygglogistik
Mindre störning för hästar på banan
Snabbar montage
Mindre rivningarbete och bara en befintlig byggnad att gå emot

Möjligheter Risker
Möjliggör framtida utveckling Tillstånd omledning av infartsväg

Plats för nya stallar Grannsamverkan
Plats för nya träningsutrustningar ex Walker Flytt av U-område, vatten, avlopp
Mer plats på stallbacken tävlingsdagar och vardag Planändring tar tid

Framtida flytt av entré - kostnad
Bygga om stall 7 till tvättstall



Travskola vid E18
Styrkor Svagheter

Närhet för Travskoleekipagen till bana och hagar på innerplan Verksamhet avskild från övrig verksamhet inre stallbacken
Liten påverkan mellan travskolan och övrig verksamhet Minskar antalet tävlingboxar (måste riva 8 st)
Byggprocessen är frånskild från hästpassage

Försämring tävlingsdagar med flöden, instängt mellan stallar
Inkluderande Återvändsgränd vid tävlingsboxar

Närhet parkering (rörelsehindrade)
Flytta gödselstack behövs

Byggprocess Nära E18, utsatt för buller
Mer isolerad byggplats Långt till övre hagarna, behöver passera inre stallbacke och parkering 
Inte lika många förbipasserande på väg till hagarna
Bra med plats att förvara material mot E18

Travskolans samlingslokal blir inte en naturlig samlingspunkt

Byggprocess
Trångt under bygget
Anpassning emot 2st befintliga byggnader
Mer komplicerat markarbete
Svårt att undvika störa hästar på banan
Mer tidskrävande pga. anpassningar (gjutning, plåtarbeten, 
ihopbyggnad av fasader, ställningsbyggnad)

Möjligheter Risker
Minsta motstånd Närhet E18 - bygglov - ej planlagt område -Trafikverket

Få projektet genomfört Försvårar behovet att utöka stallbacken senare
Dyrt att riva
Kostnader - Bullerplank mot E18
Kostnader - Ställer krav på brandskydd och brandväggar
Stallet kan bli svårare att ventilera
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