Nominerad byggnad nr 3: Maskinhallen på Torpa

Byggnadsstipendium

Maskinhall med möjligheter
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Bengt Samuelsson på Torpa
gård byggde sin maskinhall i suterräng, i stil med
övriga byggnader och med
delvis återvunnet material.
Av Elin Laxmar

M

ålet var att i första
hand uppfylla kundens behov när hallen
används till mässor
och sedan ville vi
anpassa nybyggnationen till stilen på gården. Därför använde vi samma takvinkel
på taket och har låtit färg och trädetaljer
från äldre hus gå igen i nybyggnationen”,
berättar Bengt.
Hallen har alltså ett rejält brutet tak,
med gjutna väggar och röd träpanel. På
gården finns flera byggnader i samma
stil och planen framöver är att allt ska se
enhetligt ut.
Det mesta arbetet med den nya hallen
har gjorts i det egna företaget. Stomme
och tak är från Tectum, som också
utförde stomresningen.

Bengt Samuelsson och sonen
Niclas Samuelsson driver
familjeföretaget Torpa Gård.

SUTERRÄNG

Hallen är imponerande både i längd och
höjd, men att den byggts in i en kulle
gör att den ser lite mindre ut än vad den
är från ena hållet. Den skärmar också
av gården på ett naturligt sätt och är det
första som gästerna till konferensanläggningen ser när de kommer till Torpa.
Att göra en maskinhall i suterräng
hör inte till vanligheterna, men Bengt
menar att de ville anpassa sig till det
befintliga landskapet i största möjliga
mån. Det ger spännande nivåskillnader
utifrån och gör dessutom att det går
att komma in direkt på det etageplan
som byggts i hallens ena kortsida. Det
ger extra yta både för arrangemang och
förvaring.
”Här brukar vi ha servering eller
presentationer under mässorna”, säger
Bengt som tror att det kommer att bli
allt viktigare för företagen att kunna

anordna egna visningar av exempelvis
jordbruksmaskiner.
MILJÖTÄNK

Golvet är helgjutet i egen regi och
skjutportarna i gammal stil är en egen
konstruktion som gjordes första gången
på 60-talet av Bengts far. Låsningen
består av en axel som viks in i ett spår
i botten och går att öppna från båda
sidor. Idag finns ingen värme i hallen
men möjlighet finns då kulvert från
halmpannan är dragen och möjlighet till
isolering finns.
Torpas affärsidé är att jordbruk och
eventverksamhet ska leva i symbios
vilket märks inte minst i maskinhallen
där traktorer samsas med folkracebilar.
Eftersom de valt att arbeta miljövänligt
med fossilfritt bränsle, solpaneler och

halmeldning så återspeglas det även i
byggnadsarbetet.
”Vi har tagit hand om restprodukter
från Weber och som vi sedan blandat i
betongen som vi gjutit väggarna av. Så
det är lite allt möjligt i dem”, skrattar
Bengt.

Torpa gård

Ägs och drivs av familjen Samuelsson.
Verksamheten består av 160 hektar
växtodling på skötselavtal samt
konferens och eventverksamhet.
Totalt sysselsätts fem och en halv
heltidstjänst. Torpa Gård är till
98 procent fossilfritt vad gäller
bränsle, el och värme.
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Maskinhallen på
Torpa Gård

NYBYGGNATION AV
MASKIN-/MÄSSHALL
Byggnadsår: 2013-2015
Längd: 60 meter
Bredd: 24 meter
Höjd: 11 meter
Yta: 1 440 m2
Planering och projektledning: Familjen
Samuelsson
Arkitekt/ritning: Familjen Samuelsson och
Tectum
Entreprenör: Alla gjutjobb gjordes av egna
företaget. Stomresning, tak och takreglar
från Tectum.
Kostnad: 1,9 milj kronor.

Dörrarna som leder direkt in till etageplanet på gaveln går i
samma stil som de stora skjutportarna. Foto Tectum

Sluttningen
minskas
med hjälp av
stenmuren
vid gaveln.
Foto Tectum

Detaljer från de äldre
husen finns även på den
nya maskinhallen.

Belysningen i taket
har sektionsavstängning och lamporna
ger fin spridning av
ljuset.

Hallen är imponerande 60 m lång
och 24 m bred
Spröjsade fönster
och port i äldre stil.
Foto Tectum

Suterrängen
ger intrycket
av att
byggnaden
är mindre än
den är.

Den andra etagen vid kortsidan
används vid kundmöten och liknande.
Under det finns ett stuvutrymme.

Maskinhallen har byggts i suterräng för att smälta in i landskapet.
Stilen knyter an till gårdens andra byggnader.
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Från etageplanet har vi god
översikt över hallen.

11

Det trekantiga fönstret
återfinns på flera av
gårdens byggnader.

Genom att vrida
handtaget utåt viks
en axel ur spår och
porten går att öppna
från båda sidor.

Porten har en
egenkonstruerad
låskonstruktion.

Gäster kan gå in genom dörren
på gaveln och komma rakt in
på etageplanet.

Förvaringsplats
under etageplanet.

När besökarna kommer till Torpa möts
de av den nya hallen. Bortom den skymtar konferens- och eventanläggningen.

Hallen har
gjutits med
ett mellanrum till
stålbalkarna
som är
fribärande.

Snyggt och prydligt
vid besökaringången.
Dörren är bred nog att
det går att köra in en bil
på etageplanet.

För att kunna göra
porten sex meter bred
har den säkrats upp
med bärande järn och
ett tvärstag upp i nock
för extra stabilitet.
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