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Flygplansmonument vid infarten till Rikstens  
Friluftsstad (sbf/2020:60) 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
                
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppförande av ett monument i 
form av två modeller av flygplanet, J35 Draken, med placering i cirkulations-
platsen vid infarten till Rikstens Friluftsstad 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
teckna ett drift- och skötselavtal med Kamratföreningen för F18. 
 

Sammanfattning 
Kommunen har fått in ett förslag från Kamratföreningen för F18 om ett  
monument i form av två stycken flygplansmodeller med placering vid  
infarten till Rikstens Friluftsstad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till monumentet och har även 
kommunicerat med kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för kom-
munens övriga offentliga konst. Även kultur- och fritidsförvaltningen ställer 
sig positiva till förslaget. 
 
Riksten var tidigare platsen för försvarets flygflottilj F18, som under 1990-
talet avvecklades. Marken har sedan förvärvats av företaget PEAB, som till-
sammans med kommunen nu utvecklar området som en ny stadsdel, Rikstens 
Friluftsstad. 
 
Ärendet 
Riksten är nära sammankopplat med historiken kring flygflottiljen. Kamrat-
föreningen för F18 har därför uppvaktat kommunen med ett förslag till ett  
offentligt monument över Rikstens historia i form av två stycken flygplan, av 
modellen J35 Draken. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27, utgör 
underlag för beslutet.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Flygplansmonument infarten till Rikstens Friluftsstad 
Diarienummer: sbf/2020:60 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna uppförande 
av ett monument i form av två modeller av flygplanet, J35 Draken, med placering i 
cirkulationsplatsen vid infarten till Rikstens Friluftsstad 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Stadsmiljöenheten att teckna ett drift- och 
skötselavtal med Kamratföreningen för F18. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunen har fått in ett förslag om ett monument i form av två styck-
en flygplansmodeller med placering vid infarten till Rikstens Frilufts-
stad, av Kamratföreningen för F18. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till monumentet och har 
även kommunicerat med Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar 
för kommunens övriga offentliga konst. Även Kultur- och fritidsförvalt-
ningen ställer sig positiva till förslaget. 
 
 
Bakgrund 
Kamratföreningen för Rikstens flygflottilj, F18, har för kommunen före-
slagit ett monument i form av två stycken flygplansmodeller, av flyg-
planet J35 Draken, med placering i cirkulationsplatsen vid infarten till 
Rikstens Friluftsstad.  
Riksten var tidigare platsen för försvarets flygflottilj F18, som under 
1990-talet avvecklades. Marken har sedan förvärvats av företaget 
PEAB, som tillsammans med kommunen nu utvecklar området som en 
ny stadsdel, Rikstens Friluftsstad. 
 
Riksten är nära sammankopplat med historiken kring flygflottiljen, var-
för nu kamratföreningen för F18 har uppvaktat kommunen med ett för-
slag till ett offentligt monument över Rikstens historia i form av två 
stycken flygplan, av modellen J35 Draken. 
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Flygplansmodellerna kommer att uppföras i skala 1:6, vilket innebär att 
modellerna har en flygplanskropp som är ca 2,5 meter lång, och 1,8 
meter mellan vingspetsarna. Modellerna kommer att tillverkas helt i 
aluminium, och vara förankrade i ett större stenblock, som fundament. 
 
Ärendet 
Monumentet med två stycken flygplan av modellen J35 Draken, kom-
mer att vara placerade i cirkulationsplatsen vid infarten till Rikstens 
Friluftsstad. Modellerna kommer att vara placerade på två stolpar, cirka 
4,5 meter upp i luften, vilket ger intrycket av att flygplanen precis har 
startat och är på väg upp i luften. Flygplanen flyger i en formation som 
var vanlig vid flygvapnets övningsflygningar. 
 
Trafiksäkerhet 
Cirkulationsplatsen vid infarten till Rikstens Friluftsstad är befintlig 
sedan utbyggnaden av de första detaljplanerna för området. Hastigheten 
i cirkulationsplatsen är begränsad till 30 km/h. Då flygplansmonumentet 
kommer att placeras cirka 4,5 meter upp från marken, så bedömer sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att trafiken inte kommer att påverkas. Det 
kommer att vara fri sikt igenom cirkulationsplatsen. För att ytterligare 
öka trafiksäkerheten så kommer monumentet att omgärdas av ett 
räcke/lägre staket. 
 
Offentlig konst 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med Kultur- och fritidsför-
valtningen som ansvarar för kommunens övriga offentliga konst. Kul-
tur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget, och föreslår att ett 
beslut om godkännande fattas av Kommunstyrelsen. Konstnärlig ut-
smyckning i den offentliga miljön behöver vara förankrad och beslutad 
för att kunna dokumenteras och för att begränsa spontana privata- eller 
föreningsinitiativ. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget med ett monu-
ment som anknyter till Rikstens historia, som flygflottilj. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
föreslå kommunstyrelsen godkänna uppförandet av monumentet i form 
av två flygplansmodeller av J35 Draken, vid infarten till Rikstens Fri-
luftsstad. 
 
Ekonomi/ekonomiska konsekvenser 
Installationen av flygplansmonumentet kommer att till fullo bekostas av 
Kamratföreningen F18. Iordningsställandet av marken och fundamentet 
kommer att utföras av företaget PEAB, som är verksamma i området. 
PEAB utförde utbyggnaden av detaljplanerna 1-3 genom en beställning 
från RFAB (Rikstens Friluftsstad AB, ett PEAB-ägt företag), som äger 
stora delar av marken i Riksten. PEAB har även entreprenadkontraktet 
med Botkyrka kommun, efter en konkurrensupphandling, för utbyggna-
den av detaljplan 4. 
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Kamratföreningen F18, erbjuder sig även att ansvara för och bekosta 
drift och skötsel av monumentet. Kommunen och Kamratföreningen 
kommer att teckna ett avtal beträffande detta.  
 
 
 
Carina Molin                                             Anders Öttenius  
Samhällsbyggnadsdirektör                        Chef Stadsmiljö 
 
 
Bilagor 
Foto över modell i skala 1:48 
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