Nominerad byggnad nr 2 : Maskinhallen på Larsolofsgården

Byggnadsstipendium

En estetisk och
funktionell maskinhall

6

Larsolofsgårdens gamla
maskinhall och kostall hade
tjänat ut och utgjorde ingen
upplyftande utsikt från
mangårdsbyggnaden. Så
Richard Limmergård bestämde
sig för att riva och bygga nytt.

Allt började som
en grovskiss på ett
papper och redan då
visste Richard hur
han ville ha det. Nu
är han helnöjd med
resultatet.

Maskinhallen
på Larsolofsgården
Byggår: 2019
Yta: Två maskinhallar om 600 kvm vardera plus
315 kvm verkstad samt en separat del med
225 kvm garageplatser.
Projektledning och planering: Richard
Limmergård byggde själv i egen regi med hjälp
av en snickare och anställda.
Upphandling: Genomfördes löpande
Stomme: Moelven.
Portar: Prido i Tråvad
Takpannor: Vittinge lertegel
Kostnad: Drygt 5 miljoner kronor inklusive
eget arbete.

Mycket möda har lagts på att
utforma alla fönster perfekt för
att liva upp en annars slät fasad.
Limträbalkar och
furuplankor ger en
ljus och luftig miljö.
Mittstolpar är bara
i vägen, så Richard
valde en självbärande
konstruktion för taket.

Av Ulf C Nilsson

D

en sista kon försvann från
Larsolofsgården utanför
Götene redan 1980.
Via en period med
uppfödning av slaktgrisar
landade verksamheten i slaktkyckling
som idag bedrivs i tre hus på sammanlagt
16 000 kvm. Den verksamheten drivs
parallellt med växtodlingen på gårdens
380 hektar åker.
”Främst grynhavre och vete för avsalu”,
berättar Richard.
Mellan bostaden och kycklingstallarna
låg det gamla kostallet, gödselbrunnen
och en maskinhall i plåt som alla gjort
sitt. Det var dags för något nytt.
”Jag bestämde mig för att riva allt och
ersätta det med en snygg byggnad med stil
som rymde alla funktioner jag behövde.
Att ha allt på ett ställe gör jobbet på
gården enklare och det var lika bra att göra
det rejält tilltaget redan från början.”
HARMONI OCH BALANS

Hans filosofi är att miljön ska vara
estetiskt tilltalande och de stora kycklingstallarna krävde något ordentligt för att
harmoniera och få balans.
”Jag gjorde en grovskiss på hur
byggnaden skulle se ut och sedan startade
bygget. Modifieringar gjordes efter
hand”, berättar Richard.
Resultatet blev 1 740 kvm golvyta
innanför faluröda träväggar med vita
knutar, allt under ett tak belagt med

äkta lertegel. Väl avvägda vinklar och
utbyggnader plus 28 spröjsade fönster
ger en genuint lantlig karaktär som får
byggnaden att smälta in perfekt i miljön
utan att bli dominant.
”Jag vill att det ska vara snyggt. Sam
tidigt finns nu allt samlat på ett ställe.”
VÄL TILLTAGNA YTOR

Konstruktionen är hans egen. Vad gäller
hållfasthet fick han hjälp med beräkningarna av Moelven som levererade den
vitbetsade limträstommen. Taket skulle
vara fribärande.
Övrigt byggmaterial levererades av
det lokala byggvaruföretaget XL-Bygg
i Götene. Takpannorna kommer från
landets enda taktegelbruk i Vittinge och
portarna från Prido i närbelägna Tråvad.
”Portarna är 5,2 meter höga, så jag har
marginaler för större maskiner om det
behövs. Takhöjden är tio meter upp till
nock. I ytterdelarna har jag två maskinhallar på 30 x 20 meter och i mitten
ligger verkstaden som är 15 x 21 meter.”
Den där extra metern gör att verkstadsdelen sticker ut och bryter av i den stora
fasaden på ett trevligt sätt. Inuti finns
diverse verktyg och utrustning, billyft
och golvbrunn med oljeavskiljare. Golvet
är försett med golvvärme som kommer
från gårdens flispanna. Egen vindkraft
försörjer LED-belysningen med el.

REJÄLT HELHETSINTRYCK

På den andra sidan av hallen som vetter
mot bostaden, finns garage för hushållets
bilar. Slagportar i trä med rejäla beslag,
bidrar till det genuina helhetsintrycket.
Richard Limmergård är mycket nöjd
med slutresultatet.
”Speciellt med tanke på att bygget av
mitt tredje kycklingstall på 6 000 kvm
pågick samtidigt!”
Sommaren 2019 stod det hela klart,
ganska precis ett år efter att markarbetena
drogs igång. Kostnaden för hela projektet
landade på drygt fem miljoner kronor. f

Larsolofsgården

Rejäla slagportar i trä
bidrar till att ge garagedelen av
maskinhallen en genuint lantlig prägel.
Richard valde inte de enklaste
vägarna i sitt projekt. ”Men det
ska vara vackert och riktigt tegel
är fint”, säger han.

Limträtillverkaren Moelven
beräknade hållfastheten
och tog fram en lämplig
konstruktion för att bära
det tunga lertegeltaket.
Richard Limmergård och Camilla Rosman är nöjda.
Nu är gården precis som de vill ha den.

Gården som är en av Kronfågels
största leverantörer och drivs av
Richard Limmergård och Camilla
Rosman, som är huvudansvarig för
kycklingproduktionen. De levererar
ca 2,7 miljoner kycklingar per år.
Växtodlingen på 380 hektar är
inriktad på spannmål för avsalu.
Till gården hör också ett vindkraftverk som levererar 5 GWh/år. En
flispanna på 1 500 kWh svarar för
uppvärmningen och den eldas
huvudsakligen med flis från 100 ha
egen skog.
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Den gammaldags logporten uppe på ena
fasaden bidrar till den lantliga prägel
som varit vägledande i projektet. Bakom
dörren finns en loge på 225 kvm som kan
användas till fester.

Stommen är genomgående limträ som
är vitlaserad medan
innerväggarna får
förbli omålade.
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Fler bilder finns på www.lantbruketsaffarer.se och i den digitala utgåvan.
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Fler bilder – Maskinhallen på Larsolofsgården
Den stora maskinhallen är mitt i blickfånget vid infarten till
Larsolofsgården. Med sin genomtänkta design smälter den
fint in i miljön. Bostaden gömmer sig i grönskan till höger.

Att kunna samla allt på ett ställe gör arbetet på
gården enklare och bättre. Maskinhallens totala
golvyta inklusive verkstad och garage är 1 740 kvm.
Längs upp på taknocken
sitter Larsolofgårdens gamla
vindflöjel. Kossan är den
enda kvarvarande på gården
eftersom den sista mjölkkon
försvann redan 1980

Bostadshuset
ligger nära inpå,
men ändå avskilt,
från angränsande
maskinhall.

En verkstadsmiljö att drömma om med miljötänk rakt igenom. Golvvärme
är ett extra plus och avloppsrännan är komplett med oljeavskiljare.

Stora blomfält omger maskinhallen och bostaden.
”För att det är vackert och för att ge insekterna ett andningshål.”

Gårdens gamla plåthall ersattes med denna välkomnande vy.
Innanför de tre portarna finns garage för familjens bilar.

Bakom maskinhallen ligger kycklingstallarna.

Med sina vinklar och många fönster ser maskinhallen
mer ut som en prydlig ladugård än en maskinhall.

Genom att göra verkstadsdelen en meter bredare
än omgivande maskinhallar fick Richard till ett
fint avbrott i en annars väl mäktig fasad.

Fönstren ger maskinhallens verkstadsdel en katedralliknande prägel. Porten är 5,2 meter hög, nog för att
rymma största tänkbara maskiner.

Utsikt från verkstadens fönster,
blomsterprakt och kycklingstallar.

Det är gott om plats i den 75 meter långa och 20 meter breda maskinhallen.
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Hela gården och det egna vindkraftverket sedd från vägen. Vid sidan om
kycklingstallarna ser inte den röda maskinhallen till vänster speciellt stor ut.
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Richard Limmergård och
Camilla Rosman. Han
har det övergripande
ansvaret och hon är
huvudansvarig för
kycklingproduktionen.

