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Modulstall från Bygglant och Simia
för ca 3 000 kr per slaktsvinsplats
Bygglant och Simia har presenterat 
idéerna till ett modulstall för drygt 3 
000 kr per slaktsvinsplats inkl inven-
tarier. Stallet har fribärande takstolar, 
platt innertak och är 20,3 m brett med 
4 boxar i bredd och enkel skiljevägg 
i mitten och sektionerat. Stallet fram-
taget i tio basmodeller, från 18 till 40 
moduler x fyra boxar. Det blir 720 till 
1 600 djur, beroende hur många modu-
ler som önskas. 

modulstall
-Vi har inte prutats på djurvälfärden, men 

något på övriga utrymmen och på materialen, 
säger Carl-Gustav Olofsson, Bygglant. 
Bakgrunden till modulstallet är att Carl-

Gustav Olofsson och Ulf Nyström funde-
rade över hur investeringskostnaderna ska 
kunna reduceras vid byggnation av nya stal-
lar. Vi har många bestämmelser om bygg-
normer, djurskydd, osv, som ingen kan pruta 
på. Men i materialval och utföranden fi nns 
viss valfrihet.

Billigare material
-Vi går inte så långt som till upphöjda gång-

ar, eller inbesparningar som kan orsaka öka-
de kostnader för skötseln, eller minskad triv-

sel för skötarna, säger Carl-Gustav. Vi änd-
rar inte heller på den svenska byggmodel-
len med platt innertak och att inte ta venti-
lationsluften från loftet, säger han. Det fi nns 
f ö inga stora pengar att spara på annat (t ex 
danskt) byggnadssätt. 
-Det blir ett billigare material i innerväg-

gar och ytterväggar, i boxväggar, m m. In-
nerväggarna har skivmaterial, ytterväggarna 
plåt, boxmellanväggarna plastplankor. Allt 
fungerar bra och vi har lång erfarenhet av 
materialen. De ska fungera under en tid av 
minst 30 år. Det gör plåt i ytterväggar, även 
om det numer inte byggs så många sådana 
stallar. Utfodringen är blötutfodring. 
-Vi har minskat något på gångytorna. Vi 

har betongspalt i gödselrännorna och göd-
selrännorna är placerade mellan boxrader-
na och inte utefter väggarna. Därmed blir 
det endast två rännor i stallet. Takstolarna 
är fackverk av trä. Byggnadens bredd är av-
passad för att få lägsta byggkostnad. Mellan-
väggen mitt i stallet är av enkel icke självbä-
rande konstruktion med skivmaterial. Sek-
tioneringen på tvären i stallet är av stabila-
re konstruktion. 
-El och vatten har vi också försökt spa-

ra in kostnader på och uttagspunkterna har 
begränsats.

Ca 3 000 kr per slaktsvinsplats
-Den som vill bygga vårt modulskall är inte 

slaviskt bunden till de byggmaterial, eller de 
mått vi föreslår. Men de föreslagna är de mest 
kostnadseffektiva. Den som vill ha t ex an-

dra väggmaterial kan välja det dyrare ma-
terialet och betala merkostnaden. Syftet har 
varit att få ner byggkostnaden till ca 3 000 
kr inkl inredning. I varje fall ett större stall 
i Sydsverige kommer att hamna strax över 
den nivån, tror Carl-Gustav Olofsson.

Byggsats eller entreprenad
Modulstallet levereras som byggsats för 

eget montage eller i totalentreprenad, där 
Bygglant står för hela byggnadens funktion. 
Montaget går snabbt och säkert tack vare 
långtgående prefabricering och tydliga mon-
teringsanvisningar. 
I leveranserna ingår komplett inredning, 

utfodring, ventilation och mekanisk utgöds-
ling. Alla inventarier är tillverkade av Si-
mia och består av plastplank i rostfria stål-
profi ler. Blötutfodringen är Datamix, ven-
tilationen från Sveaverken och utgödsling-
en från Odin. 
I de 3 000 kronorna per stallplats ingår mon-

tering av stall och inventarier till ett färdigt 
stall. Det som inte ingår är markarbeten, el- 
och vvs-installationer och gödsellagring. 

Lars-Gunnar Lannhard

Ovan visas exteriör och planskiss. 
T h och överst t v skisser över inredningen. 
Nedan t v grundläggningen. 
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Succé
med våra nya

premixer!
Gårdsoptimera dina 
foderblandningar 

för ett effektivt 
foderutnyttjande!

Vänd dig till 
premixspecialisten 

så att även Du 
kan prova!

Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak
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Bearbetningslåda

Stor lucka 
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Gleptosil® vet!
Järnlyftet för små grisar som 

snabbt vill bli stora och starka...
Ge spädgrisarna Gleptosil
redan första levnadsdygnet, 
så vet du att de får 
den optimala 
järnstarten.

Gleptoferron 200 mg Fe3+/ml 
Förpackn: 10x100 ml  

 

Gleptosil säljs
på apoteket

Tel 042-38 54 50. Fax 042-38 54 41. 
info@pharmaxim.com  www.pharmaxim.com
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Yrkeskunniga färskvaruassistenter ska ge 
oss matupplevelser i snabbköpet

Vid livsmedelsmässan Foodexpo i Herning, Danmark, startades of-
fi ciellt en ny utbildning för ungdomar som vill satsa på utvecklande 
dagligförsäljning av färskvaror inom livsmedelssektorn. 
-En färskvaruassistent ska kunna vägleda kunden att köpa fris-

ka välsmakande livsmedel och ge kompetenta råd om goda, sunda 
och upplevelserika måltider, sade undervisningsminister Ulla Tør-
næs när hon invigde mässan.
-Vi lever i en upplevelsekultur, sa ministern. När vi går på restau-

rang är det inte bara för att äta, utan i högsta grad även att upple-
va något gott i en trevlig miljö. Färskvaruassistenten ska sälja upp-
levelser när vi handlar livsmedel, vare sig vi handlar mat till snabb-
lunchen med barnen, gästmiddagen i weekenden, eller en candle-
light dinner med sin kära. Eller om du handlar mat till dig själv när 
du äter ensam en kväll.
Den nya utbildningen för att skapa mervärden åt livsmedlen har 

kommit till i samarbete mellan de olika branschföreningarna.=


