Nominerad byggnad nr 3: Kostallet på Nöbble

En del i en väl genomtänkt
helhet

Byggnadsstipendium

Veronica och Lennart Svenzén vid byggnaden
som är två fastigheter, ett kostall och en
solcellsanläggning.
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För Lennart och Veronica
Svenzén precis norr om
Kalmar går ideologi hand i
hand med ekonomi. De har
byggt ett stall som inte bara
producerar mjölk, utan även
energi.

S

Av Per-Ola Olsson

tormen Gorm försenade
kostallsbygget för Lennart och
Veronica Svenzén som till visst
förtret och tvärtemot planeringen fick mjölka ytterligare en jul i det
gamla stallet. När nu stallet är igång är
paret dock tacksamma för att det blåser.
Hela stallet, inklusive foderberedning,
drivs nämligen med el från det egna
vindkraftverket.
”I och med att elen inte tar omvägen
via elnätet slipper vi betala nätavgift”,
säger Lennart.
Till och med minilastaren är eldriven.
Eldriften innebar en merkostnad på
omkring 50 000 kronor jämfört med
en dieseldriven. Lennart medger att det
är en hel del pengar men påpekar att
summan motsvarar runt fem kubikmeter diesel. Något som fort gått åt om de
istället kört med en dieseldriven.
”Miljötänket har varit viktigt men
vi har aldrig gett avkall på ekonomin”,
påpekar Lennart.

både kostall och solceller, varför Lennart
tog kontakt med Kalmar Energi. De
var initialt tveksamma men efter ett tag
hade idén ändå satt sig.
Upplägget blev att i Kalmar Energis
regi sälja andelar i solcellerna. Idag äger
runt 100 privatpersoner och sex företag
de 6 000 andelarna. Lennart medger att
det med dagens energipris inte är lönt
att investera i solel för att sälja el, varför
upplägget med andelsägare underlättar.
Det finns dock undantag, exempelvis
gårdar med mjölkgrop som gör av med
mycket ström under eftermiddagsmjölkningen då solen står högt.

ALLA DJUR I ETT STALL

KOMPLETTERAR FÖRETAGET

Båda var överens om att det behövdes ett
nytt kostall, även om Veronica var mest
drivande. De var även överens om att
alla djuren skulle samlas i ett stall. Lennart hade dessutom länge närt drömmen
att om de någon gång byggde ett kostall,
skulle han fylla dess tak med solceller.
Paret kunde inte lösa finansiering av

Då stallet och solfångarna har olika
huvudmän är taket således en egen
fastighet. Normalt är en fastighet en yta,
men med så kallade 3D-fastighetsregleringar går det att ha olika fastigheter
i olika nivåer. För att till fullo utnyttja
stalltaket för solfångare är detta platt
med en tämligen rejäl lutning. Väggen

på baksidan är 15 meter hög.
Under takfoten på båda sidor sitter
perforerad plåt för ventilation. Längs
med båda sidor av huset finns uppblåsbara gardiner för ytterligare ventilation.
För att hålla fåglar borta kompletteras
gardinerna av ett nät. Veronica berättar
hur trevligt det är att kunna se ut när
hon går och rakar ner i båsen.
I BALANS MED AREALEN

Kalvarna och småkvigorna går på djupströ
medan de lite större kvigorna går i liggbås.
Tack vare att spaltbredden är samma i
både kornas och kvigornas avdelningar är
det möjligt att bygga om kvigavdelningen
till kor och på så vis fördubbla antalet
mjölkande. Något som dock är avlägset.
”Nu har vi rätt antal kor i förhållande
till arealen, vi kan ta om hand både
spannmål och raps på ett vettigt sätt,
vi producerar energi, vi använder vår
egen energi. Det är en del i en helhet
som stämmer väl överens med hur vi vill
driva vårt företag”, förklarar Veronica.
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Kostallet
på Nöbble

Nöbble gård

Drivs av Lennart och Veronica Svenzén. • Växtodling,
mjölkkor, vindkraftverk, maskinstation och
rapsoljeproduktion. • Kravgodkänd.

Längd: 101 meter
Bredd: 33 meter
Höjd: 15 meter
Yta: 3333 kvadratmeter
Antal djur: 149 mjölkande,
30 sinkor plus ungdjur.
Totalt 400 djur
Planering: Lennart och
Veronica Svenzén
Projektledning: Ydregrinden
Byggt av: Gregors Bygg
Kostnad: ”Många miljoner”
För att utnyttja hela stalltakets yta för elproduktion, är taket platt och med en rejäl vinkel.
För att portarna inte
ska stå och slå låses
de med vagnslås.

Alla portar är gjorda i trä. Minilastaren drivs med el.
En behaglig miljö för mjölkkorna.

Portarna löper i
skenor såväl uppe
som nere.

Limträstommen är grövre än normalt för att kunna bära solcellerna.
Konstruktionen ger en stor luftvolym.
På taket ligger 4000 kvadratmeter
solceller.

Två rader med vita rädor bryter av
och ger den 15 meter höga väggen
ett lägre intryck.
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Lennart har själv designat
fönstren. Fasaden är klädd
med träpanel.
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Det var viktigt för Lennart och Veronica
att ha alla djur under ett tak.

Höga smala fönster med
spröjs inne i. Fönsterhöjden
följer taket.

Utfodringen, såväl lastning som mixning och
utfodring, är eldriven och sköter sig själv.

Under takfoten sitter perforerad plåt för ventilation.

Där stallet står idag, växte tidigare skog. Placeringen
är vald för att få mycket bete på nära håll.

En spektakulär byggnad! Hela stallet drivs
med el från gårdens egna vindkraftverk.

Stallet är förberett för att
ungdjursdelen ska kunna
byggas om för mjölkkor.
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Uppe till vänster syns ventilations
plåten. All belysning i stallet är led.

Stallet har liggbås och spaltgångar. Under spalten är det självflyt ut till gödsel
brunnen. Nätet håller fåglarna ute.
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