
Projekt 70m in     21-01-16 
Historik 
2018 tar styrelsen fram strategi till 2027 - ”En upplevelse att längta tillbaka till”. Önskemål om banombyggnad 
och ett par arkitekter presenterade förslag där skissande och byggande ansågs för dyrt. 2019 utreds 
intäktsmöjligheter och fokus läggs på 70m in, som handlar om att utveckla greener, greenområden och 
inspelsområde för att lyfta spelupplevelsen. Styrelsen beslutar att en budget på omkring 7 mkr är hanterbar. 
2020 utreder styrelsen för och nackdelar med val av arkitekt och entreprenadform. Kontrakt tecknas med 
Tengbom för ett första skede med option på vidare arbete 

Uppstart 
Styrelsen har valt en snabb och billig arkitektlösning med Tengbom som innebär att projektet kan starta redan i 
år. Johan Henriksson, som ritat vår bana, bidrar med kunskap om banan, geoteknik, jordmån, ljus- och 
vattenförhållanden som sparar in ”inläsningstid”. Johan Edfors, som bidrar med nya ögon, nytänkande, 
erfarenhet från exklusivare banor och tour för att undvika hemmablindhet och skapa wow-känsla. 

Projektering 
Projekteringen genomförs i tre olika skeden, där vi startat med en workshop för att ge arkitekterna vår 
viljeinriktning som sedan resulterar i 36 Grovskisser för att få stor variation att välja mellan. När vi valt det vi vill 
ha upprättas 18 Detaljskisser, som beräknas vara klara i mars. Därefter tar vi beslut om vi skall gå vidare och 
upprätta bygghandlingar som blir det sista projekteringsskedet som blir klart innan sommaren. 

Förankring 
En remissgrupp har satts samman som representerar hela klubben ur alla aspekter där greenkeeper, pro, BUG, 
senior/junior, dam/herr, elit och medelgolfare. Remissgruppen säkerställer att vi får en ombyggnad som passar 
så många som möjligt och att vi får ”en upplevelse att längta tillbaka till”. 

Byggskede 
När vi börjar med klara med bygghandlingarna är det dags att upphandla den entreprenör som skall utföra 
ombyggnaden. Hur kontraktet skall formuleras är inte fastställt ännu, men antingen blir det en rutinerad 
entreprenör med goda vitsord på löpande räkning mot budget, eller också blir det en upphandling av 
entreprenör på fast pris. Det finns för och nackdelar med båda varianterna. Oavsett vilket kommer klubben 
tillsätta en byggledare som tätt ihop med entreprenören och arkitekten driver ombyggnaden. En 
projektledningsgrupp följer upp tid och kostnad och tar de större besluten. 

Byggtid 
Exakt hur ombyggnaden skall gå till är inte fastställt ännu, då banlayout inte är klar och en dialog med 
entreprenör och greenkeeper är viktig för att hitta rätt upplägg. Ambitionen är att alltid ha åtminstone nio hål 
öppna. Två huvudalternativ utreds - antingen en lång byggperiod tidig höst till sen vår 2021/22 med mindre 
total påverkan, lägre kostnad men större risk beroende på väder - eller två kortare byggperioder höst till vår 
2021/21 och 2022/23 med längre total påverkan men uppdelat över två säsonger, högre kostnad men mindre 
väderberoende. 

Nuläget 
Vi har hittills kontrakterat arkitekt och hållit vår uppstarts-workshop. Våra arkitekter jobbar just nu med 
grovskisserna. Nästa steg är en presentation av dessa skisser och val av layout att jobba vidare med. 
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