Nominerad byggnad nr 1: Dikostallet på Bjälkagården

Byggnadsstipendium

Ett lättskött och
säkert kostall

2

Det blev ett nytt och
större stall till dikorna på
Bjälkagården där enkla
lösningar har kombinerats
med noggrant detaljarbete.

B

Av Per-Ola Olsson

ortsett från en period mellan
2005 och 2011 när barnen var
små, har Andreas Gunnarsson
och Petra Käll byggt i stort
sett hela tiden. Det första var ett nytt
boningshus. När de köpte gården 2003
var byggnaderna ganska risiga och det var
enklare att helt enkelt riva det gamla huset
och bygga ett helt nytt. ”Dessutom var
det billigare”, förklarar Andreas. Fjorton
månader efter köpet kunde de flytta in.
”Vi är nästan alltid överens om hur
vi vill ha det när vi skissar på nya hus”,
berättar Petra.
Efter att ha byggt hönshus och
maskinhall byggde de ett kombinerat
häststall och dikostall. Bygget skedde
i egen regi och en av dem som hjälpte
till tyckte att Andreas och Petra lika bra
kunde bygga ett ännu större stall.
”Och det tog inte många månader
förrän vi hade bestämt oss för att bygga
igen”, skrattar Andreas.

PLAN INSIDA

Den ursprungliga planen var att sätta en
stålstomme och mura upp väggarna med
skalblock. När de hade Ydre-Grinden
på besök för att räkna på grindarna, var
säljaren väldigt angelägen att få lämna
en offert på hela bygget. Andreas gav
efter ett tag med sig. Det blev pre
fabricerade isolerade betongväggar med
lockpanel ovanför. Stommarna är av stål
och taket av kondensskyddad plåt.
”Det blev billigare än om vi byggt
själv. Visst kostar prefabväggarna lite,
men du slipper att forma, gjuta och lava
skalblock”, säger Andreas.
Prefabsektionerna medger dessutom
att stommen kan stå på väggarna på

Petra Käll och
Andreas Gunnarsson
framför sitt nya
dikostall.

västsidan. På så vis utsätts inte järn
stommen för ströbädden och de får en
rak vägg att följa vid utgödslingen.
ENHETLIGT

De valde ströbädd och skrapgång. Det
blev fyra stora boxar med plats för var
dera 22 dikor med kalvar, samt en lite
mindre box och kalvningsboxar. Stallet
rymmer totalt 175 djur.
För att underlätta vid tvättning är
insidan av träväggarna klädda med
plyfa. För att få det hela lite mer enhet
ligt och lika lång lockpanel runtom,
sitter det även en sektion lockpanel över
foderbordet. Där går ljuset i två slingor,
så att djuren får lagom nattbelysning.
Belysningen är led och rörelsestyrd,
så om någon skulle närma sig stallet ser
Petra det hemifrån. Fasadbelysningen
ger ett välkomnande intryck när det är
mörkt ute.

Platserna att bygga på var begränsade,
men de är ändå nöjda med placeringen.
Stallet ligger en bit från huset, men de
har fri sikt dit.
ENKEL SKÖTSEL

Eftersom Andreas ofta reser i veckorna
kommer Petra ska kunna sköta stallet
helt själv. På ett säkert sätt dessutom.
Till exempel går det att fösa djuren
framför sig med grindarna.
När det är dags för utgödsling är det
bara att vika undan grindarna och lyfta
upp stolparna. Sedan finns det inget
i vägen. Andreas har nyligen avslutat
tvättningen av stallet. Även här har de
tänkt till när de byggde. Golvet har fall
mot en ränna som går längs med skrap
gången ut i gödsellagunen, så Andreas
tvättar bara gödseln framför sig.
”Vi är väldigt nöjda med vårt stall”,
konstaterar Petra.
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Dikostallet på
Bjälkagården

Längd: 42 meter
Bredd: 17 meter varav 14 meter invändig
bredd och tre meter foderbord.
Vägghöjd: 4 meter
Totalhöjd: Drygt 6 meter
Markarbete, grävning, målning, rörarbete:
Andreas och Petra
I övrigt totalentreprenad av
Ydre-Grinden AB
Kostnad: 2,8 miljoner kronor

Fasadbelysningen lyser upp omgivningen. Dörrar och fönster har enhetlig form.

Spröjsade fönster.

Fasaden består av betongväggar med vit
singel och ovanför det lockpanel.

Stallet har kondensskyddad plåt i
taket, stålstomme och öppen nock.

Portarna är manuella för
att stallet inte ska vara
beroende av el.

Istället för snedsträvor i hörnen är en rejäl förstärkning ned
gjuten i ett av facken. Plintarna går nästan två meter ner i backen.

Foderbordsfronter av diagonala rör för att kalvarna inte
ska rymma. Övriga byggnader skymtar i bakgrunden.
På ena gaveln finns en
gödsellagun dit det
bara är att skrapa ut
gödseln.

Brett foderbord med plats för mycket foder.
Det finns rejäla ytor runt om stallet.

Golvet under ströbädden
lutar mot rännan som
slutar i gödsellagunen. Det
underlättar rengöringen.

Foto Per-Ola Olsson
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Under tak
foten sitter
luftintag.
Från bostaden är det fri sikt till det nya stallet. Alla ekonomibyggnaderna går i samma stil.

Närmast i bild syns kalvningsboxarna.

Noggrant detaljarbete, inget har lämnats åt
slumpen. Stallet är förberett för att förlängas.

För att underlätta
rengöring är insidan
klädd med plyfa.

Portarna mot gödsellagunen är monterade en bit upp, de
behöver inte hissas när gången skrapas.

Arbetsbelysning respektive
nattbelysning ovanför
foderbordet. Elkablarna
infällda i skarvarna.

Grindar och stolpar går att lyfta bort.
Helt plant golv, inget är i vägen vid
rengöring. Alternativ användning av
huset är fullt möjlig.
Foto Per-Ola Olsson
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