Nominerad byggnad nr 3:
Spannmålsanläggning, värmecentral och verkstad på Slättängs gård

Byggnadsstipendium

Större kapacitet
och bättre logistik

2

Ingen välkomnar väl en olycka, men för Jacob Bennet på
Slättäng norr om Lund innebar en brand att han kunde
bygga helt nytt från grunden. Tre år senare har han en
ny storskalig spannmålsanläggning, värmecentral och
verkstad med mervärden på plats.

S

Av Lennart Wikström

om vi berättat om tidigare
(se Lantbrukets Affärer nr 12
2016) drabbades Slättäng av
en omfattande brand en kväll
i maj 2014. En större ekonomibyggnad
med en bara några år gammal spannmålsanläggning och ett angränsande
halmlager med en RME-anläggning
stod inte att rädda utan brann ned till
grunden.
”När något så stort händer gäller det
att utvärdera hur framtiden ska se ut.
Det kanske inte är självklart att bygga
igen och återställa”, förklarade Jacob då.
Men den ursprungliga affärsidén med
legotorkning, lagring och en halmpanna
som värmekälla höll även för en omprövning och istället för att jämna brand
resterna med marken och bara ta emot
försäkringspengarna bestämde Jacob sig
för att bygga upp allt igen, denna gång
med utökad lagringskapacitet.
SAMLA INTRYCK

”Innan jag bestämde mig försökte jag
samla så mycket information och intryck
som möjligt”, berättar Jacob.
Bland annat gick han igenom alla de
nominerade projekten till Lantbrukets
Affärers byggnadsstipendium sedan
starten, han gjorde många studiebesök
och pratade med entreprenörer och
leverantörer. Det gällde att få utforma
bygget så mycket enligt egna önskemål
som möjligt och samtidigt ha försäkringsbolaget med sig på noterna.

När han väl bestämde sig valde
Jacob att arbeta med en arkitekt, Sofia
Högberg i Kristianstad och att hålla i
det mesta av projektet själv. För att få
en tilltalande utformning plockade de
tillsammans upp olika formelement
som fanns på andra äldre byggnader på
gården. Den nedbrunna byggnaden som
var en före detta mjölkladugård uppförd
på 1950-talet, gav dock inte så mycket
ny inspiration.
SAMMA GRUNDMÅTT

Den nya byggnaden fick samma grundmått som den som brunnit ned, medan
halmlagret kunde byggas på samma
fundament som det gamla. Men i stället
för att ansluta direkt till den stora byggnaden lämnades en brandgata på tio
meter mellan huskropparna, både för att
underlätta logistiken och för att minska
risken för en brand att sprida sig.
Dessutom kompletterades ersättningsbyggnaderna med en ny uppvärmd
verkstadsbyggnad.
Grundkonstruktionen blev en stomme
i limträ med betongelement i fasaden
med en yta som påminner om en putsad
vägg. Portar, fönster och frontespis har
tagits fram för att ge den 60 meter långa
fasaden liv och karaktär. Homejorna på
båda sidor har hämtats från en motstående äldre byggnad som i dag används
som maskinhall. Den något brantare
takvinkeln är också hämtad från den
äldre byggnaden.

”Även om vi velat kosta på bygget lite extra har
kostnadseffektiviteten hela tiden varit central”,
berättar Jacob Bennet.

MODERN SPANNMÅLSANLÄGGNING

Idag rymmer byggnaden en tork och 16
lagringsfickor. Kapaciteten är upp till 25
ton i timmen beroende på torkningsbehov och sammanlagt lagringskapacitet
ligger kring 2 500 ton. Anläggningen
har varit i drift sedan skörden 2016
och Slättäng tar emot och legolagrar
kvarnvara åt Lilla Harrie Valskvarn.
Under sommaren 2017 installeras en
ny planbottentork från Farmmac för att
torka frö.
”Även om vi velat kosta på bygget lite
extra har kostnadseffektiviteten hela
tiden varit central”, förklarar Jacob. ”Vi
ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. Det har gjort att vi använt oss av
flera begagnade komponenter i anläggningen, och även försökt ta tillvara
det som fanns kvar efter branden. Det
handlar om att både vi och försäkringsbolaget ska vara nöjda.”
Jacob är nöjd med bygget och tycker
att det mesta har blivit rätt.
”Det lilla extra vi gjort har inte
medfört några större kostnader, med
undantag av tegeltaket, som vi valde för
att anknyta till befintliga byggnader”,
avslutar han.
LANTBRUKETS AFFÄRER nr 8 • 2017

Slättängs gård

Frontespis och homejor är nya inslag på spannmålsanläggningen, tegeltaket
och väggarnas färg ansluter till de äldre byggnaderna på gården.

Spannmålsanläggning, värmecentral och
verkstad. Återuppbyggnad efter brand.
Byggnadsår: 2015–2017
Längd: 60 m
Bredd: 16 meter
Höjd: 15 meter
Yta: Cirka 1 000 kvadratmeter
Planering och projektledning: Jacob Bennet
Arkitekt: Sofia Högberg
Entreprenör: Stefan Ströms Bygg AB
Kostnad: Totalt närmare 40 miljoner kronor
(ej slutligt avstämt med försäkringsbolaget)

En brandgata på tio meter mellan husen underlättar
logistiken och minskar risken för en brand att sprida sig.
Ljusinsläppen
ger en behaglig
arbetsmiljö
inne i den stora
anläggningen.

Kemförrådet klarar alla
krav på säkerhet och logistik,
samtidigt snyggt och ljust.
En väl samman
hållen gårdsbild.
Väggar av
betongelement
och trä.

Fiskbensmönster på luckorna ger byggnaden liv.
Utrymmena
bredvid och
under silorna
är väl till
tagna.

Rymden inne i spann
målsanläggningen är
magnifik, stommar
av limträ förstärker
känslan. En del av
inredningen är inköpt
begagnad.

Foto Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström
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NilsArne Nilsson har full kontroll över hela
spannmålsanläggningen. Allt är samlat i ett rum
i anslutning till både tippgrop och silos.

Ett enkelt tak över det som
tillfälligt står ute finns på
halmladans baksida.

Halmlada och värmecentral med väl tilltagna portar. Sam
ma utseende som spannmålsanläggningen och verkstaden.
Även verkstaden
har fått fönster,
så att lokalen kan
användas till annat
i framtiden.

Den nya maskinhallen till höger i bild med silos intill.

I motljus ser den gröna färgen nästan svart ut vilket
matchar svarta fönsterkarmar. Väggar av betongelement,
ramar runt fönster och dörrar.

Panelen är i en mörkgrön
färg och betongen är vit.

Två av gårdens silos och tippgropen finns på samma plats som
före branden.

En tork för gräsfrö är på väg
att monteras. Längst bort
ovanför kemförrådet finns ett
utrymme som kommer att
användas till jaktluncher, mm.
Foto Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström
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