Nominerad byggnad nr 3 : Grisstallet på Forsa Gård

Byggnadsstipendium

Problemlösning i fokus
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”The show must go on” må
vara ett slitet uttryck. Vad
det gäller Forsa Gård känns
det ändå passande. I februari
år 2016 brann gårdens
grisningsstall upp, men redan
i november år 2017 togs ett
nytt stall i bruk.
Av Lotta Isacsson

B

ränder är tuffa på många
plan. Känslomässigt,
ekonomiskt och på sätt
och vis även existentiellt:
Bygga upp och fortsätta
eller byta riktning? Anders och Maria
Engvall som drivit Forsa Gård utanför
Säter i södra Dalarna sedan 1992 valde
det förstnämnda.
”Dumdristiga eller modiga? Jag vet
inte…” säger Anders och skrattar.
Parallellt med temporära lösningar
inleddes den intensiva planeringen av ett
nytt grisningsstall.
”Visst var det trots allt en kul utmaning
att få börja från noll”, medger Anders.
Efter vad de själva beskriver som ett
”värkarbete” hade de utformat en grundplan och satte igång.
STILRENT

Stallmodulen levererades av A-betong.
Fasadytan består av ströpplad grå betong,
till stor del täckt med träpanel målad i
Falu rödfärg. På kortsidorna sitter halvmåneformade fönster. Taket är byggt av
sandwichelement; det vill säga tre lager
med yttre plåtskikt och en isolerande
kärna. Byggnaden som länkats ihop med
ett av de äldre stallen via en sluss, ger ett
klassiskt och stilrent intryck.
Vad gäller insidan kan däremot
ordet klassiskt inte användas eftersom
interiören är allt annat än standardiserad.
Här har innovationslusten spirat, med
funktionalitet och effektivitet som
riktmärken.

Grisstallet
på Forsa Gård
Byggår: 2016–2017, installning i november 2017
Antal boxar: 84
Längd: 54,3 meter
Bredd: 20,7 meter
Höjd: 8 meter
Projektering och planering: Littersbo Lantbygg
AB samt Anders och Maria Engvall tillsammans
med Per Arne Mattsson, Mattsson & Stockzelius
Agritektkontor AB.
Entreprenör: Littersbo Lantbygg AB. Allt till
byggnaden utom golvet är levererat av Abetong.
Inredning: Till största delen egenbyggd, vissa
inredningsdetaljer från BKFS AB och danska Funki.
Kostnad: Runt 12 miljoner kronor inklusive
eget arbete.

Rastgårdarna är delvis under tak och de är större än vad regelverket
kräver. Grisarna går väldigt gärna ut, även när det är kallt ute.

Anders och Maria Engvall konstaterar att det trots allt var en kul utmaning
att få börja från noll och försöka lösa det som var problem i det gamla stallet.

FLEXIBLA BOXAR

Stallet inrymmer tre grisningsavdelningar
med 28 boxar i vardera. Just boxarna
symboliserar i hög grad deras funderingar
när de satt med skissblocken: Hur elim
inerar vi tidigare problemmoment nu
när vi börjar om från början? Därför blev
de boxar som byggdes lösningen på den
stress som uppstår när grisar ska flyttas.
Djuren flyttas helt enkelt inte längre,
det gör däremot inredningen i och med
att de specialbyggda grindarna mellan
boxarna är fällbara.
Längst in i boxarna finns en järnbåge
som också är en egen uppfinning. Syftet
är att suggorna alltid ska ha tillgång till
hela boxytan men bågen förhindrar att
hon lägger sig längst in och hamnar för
långt ifrån värmelampan. Smågrisarna
har egna krypin i form av ”värmestugor”.
NÖJDA MED RESULTATET

Stallet ger i sin helhet ett väldigt
harmoniskt intryck. Väggarna är dels
traditionellt gula, dels målade i grått. Det
ventilationssystem som används är Sveaverkens ”Naturligt ventilationssystem”
med stora nockluckor och väggintag.
Valet av belysning föll på LED-armaturer,
fyra i varje avdelning.
Anders och Maria är väldigt nöjda

med stallet och också förvånade över att
de inte hittat några större fel trots den
tidspress som präglade hela projektet.
”Vissa saker är överarbetade och andra
underarbetade men det finns ingenting
som brister i funktionalitet”, avslutar
Anders. f

Forsa Gård
Produktionsgrenarna på Forsa Gård
är grisproduktion och växtodling.
Gården är Krav-ansluten sedan 2001
(växtodlingen) och 2004 (grisproduktionen). Den odlade arealen är
sammanlagt 160 hektar, varav 53
hektar arrenderas. De växtföljdssamarbetar med en granne vilket innebär
en total odlingsyta på 250 hektar.
Forsa Gård är självförsörjande på
foder till cirka 70 procent. Anders
och Maria arbetar heltid på gården,
liksom sonen Jerk och hans sambo
Ida. Därutöver har de en anställd,
Wiktor Eriksson.
Forsa Gård är Sveriges nordligaste
Kravgrisbesättning. Alla smågrisar
säljs, undantaget de som blir
rekryteringsdjur.
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Bärande stolpar utanför väggarna valdes för att
innerväggarna skulle vara helt släta. Dessutom
ger det en annorlunda och spännande exteriör.

När grindarna har fällts åt sidan har
en storbox skapats vilket görs när
smågrisarna är 12-15 dagar gamla.

Den tvådelade mellanväggen i boxarna
fälls ihop genom att lossa det smala
”korset” i mitten vilket är fastspänt
med vingmuttrar.

Ventilation och
ljusinsläpp i nocken.

Specialtillverkade,
halvmåneformade
fönster.

Fasaden består av betong längst ner och träpanelen börjar
en bit upp. Grisar biter på allt och nu kommer de inte åt träet.

I korridoren, med dörrar till de tre avdelningarna,
finns den utrustning som används på vagnar.
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Längst in i varje
box finns en
järnbåge som
förhindrar att
suggan lägger
sig för långt ifrån
värmelampan.

Fler bilder finns på www.lantbruketsaffarer.se och i den digitala utgåvan.
11

Fler bilder – Grisningsstallet på Forsa Gård
Taket är byggt av sandwichelement, det vill säga tre
lager med yttre plåtskikt och en isolerande kärna.
Luftintag under takfoten längs med långsidorna
och stora nockluckor ger en bra ventilation.

Bågen fungerar bra, den har gett mer
än en avvand gris extra per kull.

Det används
rikligt med halm i boxarna.
Var nionde vecka sker utgödsling
med lastmaskin.

Här är halva
grinden lossad.

Väldigt enkelt utan behov av verktyg kan
inredningen flyttas. Det tar bara någon minut
att öppna upp boxarna och skapa en storbox.

På Forsa
används enbart
torrt foder.
Gården är självförsörjande på
foder till cirka
70 procent.

Smågrisarna
har egna
”värmestugor”
med radiator
värmare
och lampa.
Plastremsan,
tillklippt av
lättvikts
presenning,
minskar
luftrörelsen.

Grinden kan nu
fällas mot väggen.

Vid halmning används en manuellt driven vagn som går på
skenor ovanför boxarna. Detta är också en egen uppfinning.

Den nya byggnaden har länkats ihop med en av de äldre
stallen via en sluss. Alla byggnaderna går i samma stil.
De halvmåneformade fönstren återfinns även på andra
byggnader på gården, bland annat på halmförrådet,
allt för att skapa ett enhetligt intryck.

Grinden fälls
mot väggen
och hålls på
plats med
hjälp av
rundjärn i
nederkant.
Den andra
delen av
grinden
hängs upp
på väggen.

Smågrisar
på väg ut i solen....

Stress uppstår när
grisar ska flyttas men på
Forsa flyttas inredningen
istället då de specialbyggda grindarna mellan
boxarna är fällbara.

Genomgående är det gula
och grå färger inne i stallet.

I korridoren utanför de tre
grisningsavdelningarna finns
även en mobil diskbänk.
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