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1  Allmänt 

Denna plan är upprättad i enlighet med Serviceförvaltningens ledningssystem. Projektplanen är den 

uppdragsanpassade tillämpningen och innefattar erforderliga åtgärder för uppdragets styrning. 
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1.1 Projektbeskrivning 

Föreliggande lokalprogram omfattar Folkparken som är lokaliserad i Folkets park på väster i Lund. Huset 

ritades av Bengt Edman och stod färdigt 1976. Den totala lokalytan är ca 1925 kvm.  

Folkparken har sedan dess uppförande haft olika användningsområden. Fram till slutet av 1980-talet hyrdes 

anläggningen ut till föreningar och därefter har det bedrivits diverse kulturverksamhet fram till mitten på 

2000-talet. På senare tid har Folkparken brukats för olika ändamål, senast som tillfällig vistelseplats för 

nyanlända. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en beställning till serviceförvaltningen av en 

förstudie/utredning för Folkparken som lokalt kulturhus för bibliotek, fritidsverksamhet och lokal scen. 

Kultur och fritid föreskriver i lokalprogrammet att anpassningarna bör ske i två etapper, där 

scenverksamheten prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter bereds plats i etapp 2. 

Det beställda uppdraget är att utreda om det är möjligt att på Folkparken skapa funktionella lokaler för  

 Scenverksamhet med tillhörande kontor, loger, repetitionsscen, personalrum och förråd mm 

 Caféverksamhet 

 Mötesrum för fritidsverksamhet och föreningsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

Utredningen utmynnar i denna rapport med rekommendationer med tillhörande kostnadsbedömningar och 

skisser som beskriver hur, om möjligt, funktionerna kan anordnas i lokalen. 

Omfattningen av Kultur och Fritidsförvaltningen beställda utredning: 

 

Allmänt 

 Exteriör  

 Byggnadens klimatskal, fönsterpartier, portar och tak 

 Kringliggande mark och ytskikt 

 Parkeringsmöjligheter 

 Interiör och tekniska installationer  

 Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive 

automation  

 Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Etapp 1 

 Scenverksamhet 

 Uppbyggnad av lokal scen med foajé, backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, 

elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och 

större förråd  

 Anpassning av ovanstående installationer specifikt för scen och teaterverksamhet 

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage och brandlarm och allmän belysning 

anpassade för föreslagen verksamhet 
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Etapp 2 

 Café 

 Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

1.2 Rekommendationer: 

Kulturhistorisk sammanfattning: 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som, enligt SBK, bedöms bära på så  

höga kulturhistoriska värden att skyddsbestämmelser kan vara motiverade:  

  

Exteriör  

 Utvändiga arkader/pergolor och friliggande murar utmed den södra fasaden.  

 Fasadytor i tegel och trä.  

 Fönsterpartier och fönsterlägen.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 Befintliga överljus i takfönster och taklanterniner.  

  

Interiört  

Markplanet  

 Dansgolvet med omkringliggande gradänger och scener.  

 Kommunikationsgången mellan huvudentrén och nuvarande dansgolvet.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som bedöms bära på  

sådana kulturhistoriska värden att varsamhetsbestämmelser kan vara motiverade:  

 Byggnadens synliga stomme med primär- och sekundärbärning av limträbalkar samt Ibalk och 

stolpar i stål bör så långt som möjligt redovisas i rummen och ingrepp minimeras.  

 Toalettfunktioner i norra innerväggen bör så långt som möjligt integreras i den nya planlösningen.  

 Café/pub i både byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 AV-rum och underliggande toaletter bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 Skjutporten mellan byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras utifrån den 

ursprungliga tanken med en fri kommunikation mellan de både rummen.  

 Interiöra material av tegel, bör så långt som möjligt bevaras synliga och inte putsas över.  

 Elstäder i byggnad A och B bör så långt som möjligt bevaras i utförande/funktion. 

 

Ovanstående bedömningar medför att de anpassningar som föreslås måste ske varsamt och reversibelt i 

samråd med en sakkunnig kultur, ”KUL”. 

 

Sammanfattat finns det inget avgörande som hindrar att huvuddragen i utredningen går att genomföra. 

Exteriör 
 

Klimatskal fönsterpartier och portar: 

Huvudbyggnad: behov oavsett förändringar av planlösning eller verksamhet 

Samtliga partier, fönster och portar är i mycket dåligt skick och måste bytas omgående. Partier är angeläget 

och nödvändigt att byta omgående. 

 

Portar är nödvändiga att byta, men det är inte lika angeläget tidsmässigt. 

 

Tegelfasaden runt huvudbyggnaden behöver inte bytas även om delar av fasaden är i behov av syllbyte. 

Syllbyte är nödvändigt att genomföra, men behovet är inte direkt akut. 
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Plåtinklädnader ovan och delvis runt partier och takutsprång har nått sin tekniska livslängd, men inga större 

läckage är registrerade. Rekommendationen är att genomföra plåtarbeten i anslutning till partier och portar 

som byts. 

 

Taket är i acceptabelt skick och är i behov av smärre lagningar på ett tiotal ställen.  

 

Biblioteksdel 

I den del där biblioteksverksamheten föreslås behöver syll under väggar bytas samt alla golv byggas med 

ventilerad golvkonstruktion, alternativt fukttålig golvkonstruktion på grund av uppskjutande fukt från dåligt 

isolerad och dränerad grundläggning. Detta är ett nödvändigt att genomföra. Problem i detta avesende är 

mycket vanligt förekommande i byggnader från 1970-talet. 

 

Väggpanel samt underliggande vindskiva i fasad bör bytas. Stommen kan vara kvar. 

 

Närliggande mark och parkering 

Serviceförvaltningens ansvar avseende utvändig skötsel av gator, mark och vegetation är begränsat till 

utsidan av byggnadens fasader.  

 

 
De vita markeringarna avser serviceförvaltningens skötselområde. 

 

Anslutningsvägar och gångar runt byggnaden är i generellt behov av rensning och upprustning. Lokalt 

förekommer delar som är i starkare behov av reparation.  

 

Infarten med tillhörande parkering har ett behov av att repareras och upprustas. Parkeringen i direkt 

anslutning är för liten för eventuella större evenemang. 

 

Caféytan utomhus behöver rensas upp och upprustas. 

 

Det finns möjlighet till parkering för cirka hundra till hundrafemtio bilar cirka 300 meter väster om 

Folkparken på Tage Erlanders väg. Det är oklart hur stor andel som är abonnerad idag. 

Det finns också skäligt behov av upprustning av diverse planteringar runt byggnaden. 

Vegetationen närmast fasad måste rensas och grenar som hänger in över tak måste beskäras.  

Interiört och tekniska installationer 
Upprustning av och försörjning 

 

Byggnaden, med undantag av biblioteksdelen avseende ventilation, i sitt ursprungliga format och 

verksamhetssyfte kräver inte omfattande upprustning av de tekniska systemen så som el, VVS och 

ventilation. Det är den förändrade användningen och planlösningsförändingen som medför ett 

upprustningsbehov av de tekniska systemen enligt nedan 
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Behov för utredd verksamhet och planlösning 

För att anpassa de tekniska installationerna för den verksamhet som föreslås i lokalprogrammet så är det 

nödvändigt att genomföra större förändringar, utbyten och renoveringar av ventilation, värme, kyla och el 

med tillhörande styrning och reglering. 

 

Teknik 

Ventilationsaggregat måste bytas ut. 

Kanalisationen i lokalerna måste anpassas till den nya planlösningen och därmed bytas. 

Det kommer att krävas installation av kyla i scenlokalen och delvis i cafélokalen. 

Styrningen av ventilationen måste renoveras i sin helhet. 

 

I biblioteksdelen finns ett starkt behov ett nytt fläktrum för ett FTX aggregat med återvinning, för att försörja 

den delen av byggnaden med ventilation. Detta behov finns oavsett vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. 

Nuvarande ventilation är frånluft utan återvinning. 

 

Med de verksamhetsförändringar som föreslås är det nödvändigt att byta inkommande elservice. Allt kablage 

och alla elektriska installationer och belysningen i sin helhet är därmed också i behov av utbyte.  

 

Eftersom ovanstående renoveringar avseende el krävs, är det också rimligt att byta alla elinstallationer och 

belysning i biblioteksdelen. 

 

Passagesystem, utrymning och brandlarm behöver bytas ut och nyetableras då nuvarande system inte 

uppfyller de krav som ställs enligt lagar och regler för föreslagen verksamhet. 

 

Utredningen föreslår inte tekniska installationer som är specifikt ämnade för scenverksamhet, så som 

exempelvis ljud, ljus och därtill hörande styrning till uppträdande på scen. Kostnader för dessa åtgärder finns 

inte med i kostnadsbedömningen nedan. I denna utredning planeras det fram till avlämningspunkter i 

närliggande el och styrcentraler.  

 

Golv och väggar 

Invändig generell upprustning behövs inte annat än vad som föreslås i verksamhetsanpassningarna nedan. 

 

Etapp 1  

Scenverksamhet 
 

Lokal scen 

Scen rekommenderas i den befintliga dansrotundan. Publik kan använda befintliga gradänger av betong. 

Gradängerna har en radial längd av cirka 40-50 meter vilket medger cirka 80-100 sittande per rad. Detta ger 

en kapacitet på cirka 400 personer som publik. 

 

Runt betonggradängerna föreslås en lätt vägg med högre ljudklass som ljudtätas mot tak och installationer. 

Lämplig ljudklass är inte utredd i detta skede men kostnadsbedömningen baseras på en vägg med ljudklass 

typ  ~70 dB reducering med väggtjocklek på cirka 350 – 400 mm. Väggen bekläds med lämpliga 

akustikplattor. 

Gradänger föreslås behållas i befintligt skick som sittplatser för publik, kan inredas med stolar/kuddar. 

Inredning ingår dock inte i utredningens kostnadsbedömning. 

 

Befintliga trägolv rivs och ersätts med fuktsäker lösning likt befintligt, behandlas i mörk matt kulör. 

(Befintliga golv kan också behållas vilket kan reducera kostnaden för investeringen med ca 0,3mnkr.) Golvet 

förväntas vara beständig i ytterligare10-15 år.  
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Lilla scenen behålls i nuvarande skick fast golvet renoveras likt stora scengolvet. Platsen kan fungera som 

mindre lokal scen eller teknikplats vid större evenemang. Kan också fungera som orkesterplats. 

 

I tak monteras höj- och sänkbart stallage för montage av belysning och ljud i fyrkantig form i samråd med 

verksamheten.  

 

Taket bekläds, i samråd, med lämpliga akustikplattor.  

 

Taket förbereds för rälssystem för infästning av mörka ridågardiner, gardiner ingår dock inte. 

 

Tillgång till förråd sker med lyftbord, Tillgång till backstageområde bredvid förråd sker genom mindre 

trappa eller via lyftbordet för rörelsehindrade. Tillgång till källare och möbelförråd via befintlig ramp ned, 

dock med nya dörrar och ytskiktsrenovering. 

 

Publik entré sker via ramp in/ut via foajé. Pausentré finns via dubbeldörr vid läktare. Mindre entré samt 

utrymningsväg finns ut mot caféentrén, denna kan exempelvis användas som entré vid mindre föreställningar 

eller publiköverraskningsentré. 

 

 
 

Akustiknotering 

Det är mycket svårt att uppnå de ljudisoleringskrav som normalt kan förväntas/krävas i en lokal med scen för 

större evenemang/koncerter. Detta på grund av att stommen till byggnaden är massiv betong samt delar av 

gradängerna är i massiv betong vilket leder stomljud väl. Om ”normala” ljudkrav ändå krävs så måste hela 

golvet och gradänger byggas på med ett ljuddämpande skikt som på så sätt skapar ett akustikdämpande rum i 

rummet. Det kommer sannolikt ändå vara svårt att uppnå normala ljudkrav för föreslagen verksamhet i 

lokalen på grund av rummets komplexitet.  

 

Betonggolvet runt gradängerna kan också behöva sågas för att hindra ljudtransmission. Akustikrum i rummet 

är dock inte medräknat i kostnadsbedömningen men torde öka med ca 2-4 miljoner kr. 

 

Foajé  

Foajé behålls i sitt ursprungliga skick. Städning och polering samt ommålning av målade väggar ingår i 

kostnadsbedömningen. Nya skärmväggar och system för garderob finns med i utredningen Befintliga 

toaletter målas om samt inreds med nya vitvaror och toalettinredning. Golvet i toaletter rivs och monteras 

nytt där så behövs. 

Page 55 of 87



 

Projektplan inklusive riskanalys 

  
  

 

 8 (16) 
 

 
 

Stora rampen ned till scenen byggs runt av väggar och tak, likt en korridor, enligt beskrivning på lokal scen 

ovan. Dubbeldörrar in till scenen längs in närmast scenen. 

 

Förråd, backstage, inlastning, verkstad, kontor, replokal och personal etc. 

 

 
 

Inlastning sker genom dörr ut mot parkeringsplats. I direkt anslutning till inlastning ligger verkstad och 

förråd. Via tillgänglighetsanpassad sluttande korridor nås sedan replokal och kontor med tillhörande förråd 

och vilrum. Personalrum placeras i anslutning till förrådet och är tillgängligt via korridoren längs fasaden 

norrut till kontor/kassa etc. 

 

Golven behålls befintliga i möjligaste mån, det vill säga betong. I delar av replokalen stolpas golvet upp och 

anordnas så att jämn nivå nås i rummen. Rummen nås via korridor vid norrfasaden.  

 

Väggarna föreslås vara lätta vägar med normal ljudklass för ändamålen. Replokal uppgraderas 

akustikmässigt motsvarande musikundervisninglokal. Replokal anordnas i enlighet med lokalprogram men 

ingen lös inredning medräknas i kostnadsbedömningen. 

 

Toaletter och duschutrymme behålls och rustas upp i nödvändig omfattning. 
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Yta utanför scen bredvid foajén kan exempelvis användas till paus/fikaplatser typ ståbord.  

Denna yta går också att använda som mötesrum eller arbetsrum med lätt glaskontorslösning med bibehållna 

betonggolv och gradänger. En sådan lösning är dock inte medräknad i utredningens kostnadsbedömning.  

 

 
 

Källaren är i större behov av sanering och renovering. I den föreslås det lokaler i enlighet med 

lokalprogrammet med tillhörande el, belysning, värme, vatten, ventilation och styrsystem. 

 

Det är svårt att avhjälpa fuktproblemtiken i källaren helt, trots dräneringsutbyte, och därför behöver alla 

material som installeras i källaren vara fuktbeständiga. Utredningen inbegriper detta. 

 

Anpassning av tekniska installationer 

Lokal scen 

Anpassning av de tekniska installationerna till den lokala scenen behöver utredas närmare av sakkunniga 

inom området. I utredningen ingår kostnader för kablage, kanalisation huvudcentraler och undercentraler för 

anslutning av el och styrsystem i scenlokalen för den verksamhet som skall bedrivas. Slutgiltiga styrsystem 

och komponenter för ljud och ljusinstallationer från undercentraler ut till komponentpunkter för ljud och ljus 

är inte medräknade i utredningen. Plats för kanalisation ut i lokalen från centralerna skall dock vara 

förberedd till dropoff-punkt i närmaste matningsstråk. Allmänbelysning och utrymningsbelysning och 

utrymningslarm ingår. 

 

Den lokala scenen har behov av kyla och god variabel ventilation.  

Kylan förbereds för att dras ut i etapp 2 till Cafédelen som komfortkyla. 

 

Övriga utrymmen tillhörande etapp 1 

Samtliga utrymmen anpassas med ändamålsenlig ventilation, värme och belysning och elinstallation enligt 

gällande standarder och Lundafastigheters standarder. 

 

Lokalen anpassas med passagesystem i samråd med verksamheten. Sker dock i enlighet med 

Lundafastigheters standard som utgångspunkt. 

 

Etapp 2 
Cafét anordnas där nuvarande café finns. Cafélokalen totalrenoveras från disk in till tillredningplats. 

Mellan Cafédelen och biblioteket öppnas det upp och en magnetuppställd dubbeldörr svarar för direktkontakt 

med biblioteksdelen. 
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Ytorna lämnas befintliga med ytskiktsrenovering där det är nödvändigt. 

 

Entrén söderut och uteplatsen utanför entrén behöver renoveras. 

 

Ramp som leder runt scenen skapar kontakt med foajén. Detta innebär att caféet kan användas som pauscafé 

vid föreställningar om så önskas. 

 

 
 

Mötesrum för föreningsverksamhet 

Det saknas bra utrymmen för de lokaler som efterfrågas i lokalprogramet. I ena replokalen i föreslagen 

scenverksamhetsyta finns det möjlighet till mötesrum för föreningsverksamhet. 

 

Bibliotek 

Vid genomgång med lokalplanererare och bibliotekschef indikerades det att ytan i föreslagen lokal för 

bibliotek på folkparken förmodligen överstiger de önskade ytorna. Lokalen kan med relativt små ingrepp 

indelas med ett eller två mötesrum för föreningsverksamhet och därmed reducerad bilioteksyta. 

 

Lokalen behöver totalrenoveras med avseende på VVS, ventilation belysning, elinstallation och styrsystem, i 

likhet med övriga huset. Nytt lokalt mindre fläktrum behövs. 

 

Alla ytor på golv tak och vägg är i behov av ytskiktsrenovering. 

 

Syll och fasadbeklädnad behöver bytas. 
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1.3 Bakgrund och syfte 

 

     

Dokument Av  
Utskrifts 

Datum 
Erhållen  

    

Beställning enkel utredning Kultur och fritid 2016-05-04 2016-05-17 

Beställning utökad utredning Kultur och fritid 2016-05-16 2016-05-17 

Lokalprogram Kultur och fritid 2016-05-30 2016-05-31 

    

Arkitektskisser plan 1 plan 0 PE arkitektur 2016-08-25 2016-09-05 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Övrigt    
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1.4 Nyckeltal, ytor och kostnader 

Redovisning av kostnader baserat på rekommenderade åtgärder. 

 

Allmänt:  
Åtgärder i syfte att få byggnaden i brukbart skick oavsett verksamhet 

Exteriör  

Byggnadens klimatskal 

Avser ex. byte av fönsterpartier, portar, utvändiga snickerier och takreparation  

Kostnadsbedömning:         19 Mnkr 

Kringliggande mark och ytskikt 

Avser åtgärder på lokal parkering, åtgärder utanför café  

samt fasadnära åtgärder i mark 

Kostnadsbedömning:         2 Mnkr  

 

Parkeringsmöjligheter 

Parkeringar 300 m bort används i huvudsak och utan åtgärd 

Kostnadsbedömning:         1 Mnkr  

Interiör och tekniska installationer  

Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive automation  

Kostnadsbedömning:   

Tekniska installationer i acceptabelt skick. 

avser endast bibehållen ursprunglig planlösning och  

ursprungligt avsedd verksamhet:        2 Mnkr  

 

Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Kostnadsbedömning:         3 Mnkr 

 

        Summa allmänt: 27 Mnkr 

 

Del tillhörande tekniska förvaltningen i parken. 

Inte medräknad i summan nedan        ca 5-7mnkr 

 

Etapp 1 

Scenverksamhet 

Lokalanpassning av lokal scen med foajé 

Inklusive backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, 

personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och större förråd  

Kostnadsbedömning:         17 Mnkr 

 

Anpassning av installationer  

Specifikt för föreslagen verksamhet och planlösning 

Kostnadsbedömning:         13 Mnkr 

Anpassning av fastighetsstyrning 

Inklusive larm, passage och brandlarm och allmän belysning anpassade för föreslagen verksamhet 
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Kostnadsbedömning:         2 Mnkr 

        

Summa etapp 1: 32 Mkr 

Etapp 2 

Café 

Kostnadsbedömning:         2,5 Mnkr 

Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

Ingår i andra poster nedan och etapp 1 

Biblioteksverksamhet 

Kostnadsbedömning         3,5 Mnkr 

          

Summa etapp 2: 6 Mnkr 

Total summa: 65 Mkr 

 

Bedömningen motsvarar det som är sannolikast mot bakgrund av ovanstående utredning. Det föreligger ett 

flertal större riskfaktorer, se 11.1, som gör att kostnaden och tidplanen både kan öka och minska. 

1.5 Miljö 

Serviceförvaltningen genomför alla sina projekt så att kraven för motsvarande Miljöbyggnad nivå silver 

uppfylls. Särskilt beslut fattas avseende eventuell certifiering. Certifiering är förknippad med extra kostnader 

som inte medräknats i kostnadsbedömningen. 

 

Databasregistrering enligt ”Sunda hus” klassificeringssystem av byggmaterial ska ske. Registreringens syfte 

är att reducera antalet miljö- och hälsofarliga byggmaterial samt få kontroll på vilka byggmaterial som finns 

inbyggda. 

1.6 Revisioner 

Vi vet ännu inte om det kommer att bli någon intern revision av detta projekt. 

2 Referensuppdrag 

3 Mål 

3.1 Projektmål 

Huvudmål i projektet är att uppfylla de önskemål som ställts i det gällande lokalprogrammet för projektet. 

4 Avgränsningar 
Enligt lokalprogram, lokalmötesnoteringar. Avgränsningar finns också beskriven i löpande text under 

rekommendationer. 
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5 Förutsättningar – sammanfattning  
Enligt gällande lokalprogram och beställning från kultur- och fritidsnämnden. 

6 Projektorganisation 

6.1 Beställare  

Beställare: Kultur och fritidsnämnden 

Ombud: Projektchef, Lundafastigheter 

 

6.2 Styrgrupp (lokalgruppen kultur och fritid) 

Camilla Lidgren  Lundafastigheter 

Jonna Myrebris Lundafastigheter 

Karin Larsson Kultur och fritidsförvaltningen 

Henrik Nygren Kommunkontoret 

Kulturchef   Kultur och fritidsförvaltningen 

  

6.3 Projektledare 

Rickard Flinkberg Lundafastigheter 

6.4 Projektgrupp 

Rickard Flinkberg  Lundafastigheter 

Karin Larsson  Kultur och fritid 

Thomas Malmqvist PE Arkitektur 

6.5 Referensgrupp 

7 Kommunikation 
I utredningsfasen sker kommunikationen via mail. Handlingar läggs upp i www.ibinder.se 

I projekterings och entreprenadfasen kommer dokumentation såsom ritningar och beskrivningar att hanteras 

via projektportalen www.ibinder.se  

 

Regelbundna möten, cirka en gång i månaden, genomförs i utredningsfasen. Noteringar från dessa möten 

förs av Lundafastigheter. 

8 Leverans och överlämning vid projektslut 
Utredningen levereras med dokumentation enligt 1.3 i samband med upprättandet av denna projektplan. 

 

Inget mer arbete planeras innan eventuell beställning av fördjupad utredning, fortsatt projektering och/eller 

genomförande erhålls. 
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9 Tidplan 
Nedanstående tidplan förutsätter en beställning av föreslagna arbeten 1 oktober 2016. Tidplanen förutsätter 

också att inget oförutsett större hinder uppstår. Total bedömd projektgenomförandetid är ca 27 månader, 

tiden för genomförande innehåller vissa osäkerheter se 11.1 riskbedömning 

 

 

 

10 Resursplanering 

10.1 Projektbudget 

Se 1.4 ovan eller i sammanfattande rapport 

10.2 Resurser 

Ramavtalskonsulter samt övriga konsulter kommer användas för att projektera handlingar avseende projektet 

Egna resurser såsom specialister avseende Bygg, VVS, el, styr, säkerhet, IT, städ och kök kommer användas 

som rådgivande och granskande resurser. 

10.3 Övriga resurser 

  

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Beställning 

Projektering 

Upphandling entreprenör

Entreprenad

Exteriör och utvändigt

Etapp 1 och etapp 2

20182016 2017
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11  Riskanalys 

11.1 Riskhantering 

 

11.2  Sammanfattning 

 

12 Dokumenthantering 
 

12.1 Allmänt 

I projekterings och genomförandefasen kommer samtliga ritningar finns på internetbaserade projektportalen 

www.ibinder.se. Mail, kontrakt, anbud, uppdragsplan mm finns på Lunds kommuns servrar. 

 

 

 

 

Lund 2016-09-30 

 

 

Riskinventering Konsekvens Föreslagen åtgärd

Riskbeskrivning

Varför är det en risk?
Sanno-

likhet

Kons

ekv.

Risk Beskriv konsekvens om risk 

utfaller

Beskriv åtgärd för att eliminera 

eller begränsa risken

Kostnad Tid (d)

Beställning, Beslut

Sen beställning från förvaltning/nämnd till SF/KS 3 1 3 Förseningar av tidplanen

Utredningskede, ingen verksamhet 

idag, ingen åtgärd behövs, försenad 

start

Brister i/förändringar i lokalprogram 3 1 3 Ändringar kan krävas
Tillsätt riskbuffert i 

kostnadsbedömning
TG 2%

Kulturhistoriskt varsamhetskrav 3 2 6
Förlängt genomförande och ökade 

kostnader

Korrigera tidplan för genomförande 

samt sätta öka mängden oförutsett 
TG 5% 90d

Ekonomi

Generellt svårbedömd kostnad 3 3 9 Kostnadsökning, ändrad omfattning
Öka mängden oförutsett i 

kostnadsbedömningen
TG 10%

Instabil byggmarknad 2 1 2

Finns särskild risk för att avtalade priser blir irrelevanta 

under uppdraget p.g.a. utsträckt tid, ökad omfattning, 

oriktiga förutsättningar eller dylikt?

1 2 2

Kompetens, tid och resurs

Är genomförandetiden en stor risk? Orealistisk tidplan? 2 2 4
Grov tidplan, acceptabel 

noggrannhet

Saknas rätt resurs, t.ex. antal och tid? 3 3 9
Teaterverksamhet kräver 

specialinredning och teknik

Sakkunniga från Kultur och fritid 

medverkar, buffert i oförutsett
TG 3%

Är verksamheten känslig för tidsförskjutning 1 3 3 Utredningskede, inga beslut tagna

Teknik

Är handlingarna/förundersökningarna tillräckliga? T ex 

bristfälliga bef handlingar vid ombyggnad
3 1 3 Mindre avvikelser i senare skede Acceptabel risk i utredningskede

Ställer beställaren krav som kan vara svåra att leva upp 

till eller är orimliga?
3 3 9

För låg budget, orimliga krav i 

lokaprogram

Projektet blir ej av, vilket kan vara 

acceptabelt

Totalt 20%

Riskbedömning

Projektchef 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
 

 
 
 
 
 
 

Projektledare 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
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