Nominerad byggnad nr 2:
Utbildningsstall och eventanläggning på Frösåker

Byggnadsstipendium

Genomtänkt nybyggnation
i känslig miljö

2

En stor hall inklusive häststall har sett dagens
ljus på Frösåker. Många timmar eget arbete har
resulterat i en imponerande anläggning.

P

Av Agneta Lilliehöök

å Frösåker utanför Västerås
har Christer och Charlotte Ral
förändrat gårdens inriktning
från spannmål, köttdjur och
skog till en högklassig golfanläggning
och nu även hästverksamhet. Då en av
de tre döttrarna rider dressyr på elitnivå
och arbetar med utbildning av både
ryttare och hästar, var det naturligt
att satsa på en ridhall med tillhörande
häststall. Resultatet blev en ”multifunktionshall” där det även arrangeras olika
evenemang på uppdrag av företag och
organisationer.

och invändigt, är noggrant genomtänkta och
resultatet har blivit en
mycket vacker byggnad
som harmonierar med
gårdens övriga hus.
”För oss är funktionen viktigast av allt,
funktion och logistik. Det ska inte bara
vara vackert. Vi driver ett litet företag
där vi många gånger arbetar ensamma
och då måste vi prioritera säkerhet och
trygghet”, fortsätter Charlotte.”

SMÄLTER IN I MILJÖN

När det gäller arkitektur, färgsättning
och material var det viktigt att hallen
skulle harmoniera med gårdens övriga
byggnader och se estetiskt rätt ut. Den
ska ge en känsla av putsad fasad med
tandade pilastrar och infällda korsvirkesdetaljer. För att klara av det valde
de att samarbeta med Abetong som
hade möjlighet att utföra detta till en
godtagbar kostnad.
Med hjälp av en färganalys fick de
fram en vit färg som stämde överens
med huvudbyggnaden. Det korsvirkesmönster som fanns på några av de äldre
byggnaderna kopierades och målades på
betongfasaden i en grafitgrå nyans som
också finns på gårdens gamla stenlada.
Pilastrarna fick samma gråa färg.

Byggnaden som blev klar under 2016
rymmer häststallet och den stora hallen
på 1200 kvm. Hallen är godkänd för att
ta in 600 personer, ett stort högtalarsystem är installerat och det går lätt att
ställa om underlaget från sand till golv.
Placeringen av byggnaden var oerhört
viktig med hänsyn till fastighetens
historia och gårdsbilden, den ligger intill
huvudbyggnaden med en liten bokskog
emellan. Det var viktigt att den nya
byggnaden inte fick för stor dominans.
”Vi fick inte lägga den där vi
ursprungligen ville, men det blev bra
och nu smälter den väl in i miljön”,
berättar Charlotte Ral.
KVALITET OCH FUNKTION

”Vår filosofi är att satsa på kvalitet
istället för kvantitet”, berättar Charlotte
som är utbildad ”interiordesigner” i
USA. Hon har själv ritat byggnaden och
därmed sparade de in arkitektkostnaderna. Varenda detalj, både utvändigt

HARMONIERAR

SKA KLARA SLITAGE

Taket är ett tegelrött kassettak från
Kingspan vilket valdes för att få en snyggare interiör och för att det var isolerat.
Fönster, dörrar och portar är ritade av
Charlotte och är gjorda i odlad teak, ett

Charlotte och Christer Ral, här till
sammans med dottern Philippa.
Foto Malin Andersson

material som klarar fukt bra. Takstolarna av limträ har de valt att lasera för
att de ska behålla sin ursprungliga färg.
Underleverantör när det gäller
inredningen är Expåra och både sargen
i ridhuset och hästboxarnas fronter är
gjorda av homogen bambu som är ett
mycket hårt och tåligt material. Svensk
ek hade varit ett dyrare alternativ.
Interiören i stallet stämmer överens
med den yttre miljön. Med tegel, kakel,
klinker och ett undertak av trä har de
fått fram en nästan underhållsfri miljö
och ytor som är lätta att rengöra.
EKONOMIN I FOKUS

”Vi har haft ekonomin i fokus i hela
byggprocessen och vi har valt material av
hög kvalitet som klarar slitage. Genom
att vi har genomfört hela bygget i egen
regi har vi kunnat hålla kostnaderna
på en låg nivå”, säger Charlotte. Hon
berättar också att all belysning är av led
vilket begränsar elkostnaderna och att
golvvärme är lagt i hela stallet utom i
boxarna för att slippa fuktproblem.
Är de då nöjda med sin nya byggnad?
”Absolut! Det har blivit väldigt bra.
Det enda som vi missbedömde var
pålningsdjupet som blev i snitt 20 meter
per stolpe mot beräknat 10 meter vilket
blev dyrare än beräknat.”
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Eventhallen
på Frösåker

Placeringen i landskapet.

Nybyggnad, byggnadsår: 2015–2016
Längd: 78 meter
Bredd: 22,4 meter
Höjd: 10,1 meter
Invändigt mått på hallen: 61 x 20,5 meter
Planering och projektledning: Christer och
Charlotte Ral
Arkitekt: Charlotte Ral
Entreprenör: Abetong AB och
Byggkomponenter i Falun AB
Kostnad: Cirka 10 miljoner kronor inklusive
all inredning.

Glasytorna är påtagliga
i skymningsljuset.

Stallet med sex
boxar samt
kombinerad
sadelkammare
och kontor.

Dörrarna med en fönsterdel överst för att mörka
vrår ska undvikas.

Många detaljer
höjer helhetsintrycket.

Robust stall
inredning med
boxfronter i
odlad teak.

Takstolar av limträ som har laserats för att
färgen inte ska förändras. Isolerat tak.

Frikostigt med fönster längs med långsidorna ger en luftig miljö i hallen.

Färgerna har
noggrant valts för
att stämma överens
med övriga hus på
gården.

Hästarnas
krubbor är
helt i tegel.
Ingen risk att
någon häst
fastnar...

Foto Malin Andersson och familjen Ral.
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Dukat för bröllop.
Endast fantasin
sätter gränser.

Färg och form som blir till en helhet.

Vattenkopp med flottör som ser till
att den fylls på hela tiden. Det går att
reglera och mäta hästens vattenintag.

Placeringen i landskapet, en liten bit från gårdens övriga byggnader.

Specialtillverkade fönster ritade av Charlotte Ral.

Sadelkammare och kontor i ett gemensamt
utrymme.

Tvättrum i stallet, fylld av praktiska detaljer.

Istället för spolspilta har hästarna dusch.
Vattnet kommer via röret i taket. Intill ett
solarium som värmer hästarnas ryggar.

Den nya byggnaden ligger intill huvudbyggnaden
med en liten bokskog emellan.
Foto Malin Andersson och familjen Ral.
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