
Lantbruks
byggnader  
för nöt



En komplett  leverantör 
till det moderna  
lantbruket 
Det ställs stora krav på dagens moderna 
lantbruksanläggningar. 75 års erfarenhet av 
betong  element produktion och 50 års utveckling 
av bygglösningar för djurstallar gör att vi är en 
trygg leverantör av stallbyggnader. 

Vårt program omfattar allt från leverans av 
enskilda produkter såsom spaltgolv, gödsel-
brunn eller plansilo, till kompletta byggnader för 
lantbrukets alla verksamheter.
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Vankiva gård
På Vankiva gård har man byggt en helt ny anläggning med 
plats för 600 mjölkkor några hundra meter från den gamla 
gården. Det är en produktionseffektiv byggnad där man har 
tittat på hållbarhet i alla delar.

Lantbruks byggnader för nöt



PVC-fönster gjuts in på fabriken vid tillverkning av väggelement.

Stor djupströbox med hög, massiv betongvägg. Stål-
stomme med invändig pelare. 

Spaltboxstall med Comfort Slat Mat. Limträstomme på betongväggar. 

Kalvstall med avskiljande betongväggar och ströloft. 
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“ Till ett stort byggprojekt, som mitt nya stall, behövde jag en kunnig 
och trygg byggpartner, därför valde jag Precast Abetong.”
Christoffer Johansson
Vankiva gård, Hässleholm

Ett nytt kostall på 
kort tid
Med våra byggsystem blir väggarna klara på några 
dagar. Golvet gjuts enkelt direkt mot väggarna, 
därför behövs ingen gjutform byggas. Du får ett 
stabilt och underhållsfritt stall som klarar det hårda 
slitaget från din lantbruksverksamhet. 

Vi kan även hjälpa dig med resten av byggnaden, 
såsom tak, ventilation, fönster, dörrar och så vidare. 
Material leverans eller färdigbyggt – du väljer själv.

Utanför stallet har vi sedan lösningar för gödsel-
vårdsanläggning och plansilo.



Höj- och sänkbara sidoluckor för ventilation

Se stallet i 3D
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Takventilation



Ett byggsystem  
för snabb och  
exakt monteringStålstomme med 

utbyggnadsbar 
gavelram

Prefabricerade väggelement 
med olika fasadytor

Pelarholk med ingjutnings-
gods för grundläggning av 
stål/trästomme

Rännvägg GK 3000

Liggbåsavskiljare

Kulvert med stödmur

Spaltgolv med Comfort Slat Mat

Vägg i knivfundament

Pumpbrunn 60 m³

Kombifundament
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Betongskivor för nötstall
Kvarsittande form som rationaliserar golvgjutningar samt 
minskar betongåtgång och formvirke.

Comfort Slat Mat
Comfort Slat Mat är en kvalitetsmatta som passar 
perfekt till vår spännspalt. Comfort Slat Mat ger 
renare och torrare djur, minskad risk för hälta och 
bättre djurkomfort.

Vår spännspalt SF 16 med plastdistanser. Du kan byta 
plastdistans för att få en annan spaltöppning. 

Foderbord
Klövpall

Liggbås

Skrapgång

Vid vägg i fundament monteras isolering i skarvarna mel-
lan vägg elementen för att undvika köldbryggor.

Två sätt att bygga med 
väggelement

Vägg i fundament

En vägg i fundament är 
bärande. Inga synliga de-
lar behövs, vilket underlät-
tar planlösning, inredning 
och installationer. Väggen 
bär takkonstruktionen som 
kan bestå av träbalkar, 
limträ eller stål.

Vägg mot pelare

Byggnader med större 
spännvidder byggs med 
separat stomme och utan-
påliggande vägg. Stommen 
monteras på pelarholkar 
och väggarna fästs mot 
stommen av betong, stål 
eller limträ.
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Från idé till färdig byggnad

1
Myndighetskontakter

Det är bra att kontakta 
relevanta myndigheter tidigt, 
eftersom det styr byggstarten. 
Det tar längre tid än du tror. 
Det kan till exempel handla om 
Miljökonsekvens beskrivning och 
Förprövning.

4
Projekt ering

Innan vi påbörjar projekteringen 
får du träffa vår projektledare 
som kommer att hålla kontakten 
med dig under byggtiden.

7
Slutbesiktning

När slutbesiktningen är gjord så över lämnas 
byggnaden till dig. Du har nu en robust och 
hållbar byggnad som uppfyller tuffa krav 
under lång tid. Vår långa erfar enhet och vårt 
beprövade byggsystem gör att du kan känna 
dig helt trygg med din investering.

5
Produktion

När ritningarna är klara tillverkas 
betongelementen i vår fabrik.

6
Bygg processen

Projektledaren ger dig support 
under hela byggprocessen och 
medverkar på byggmöten, 
besiktningar med mera.

2
Första mötet

Vi träffas för ett förut sättnings
löst samtal, där vi presenterar 
vårt koncept och du berättar 
om dina behov och önskemål. 
Byggsats eller entreprenad, det 
väljer du själv.

3
Anbud & kontrakt

Vi tar fram ett anbud på din 
byggnad. Vi säkerställer att 
anbudets omfattning uppfyller 
dina förväntningar. När vi är 
överens sker kontraktskrivning.



Sedan 1975 har vi levererat lantbruksbyggnader 
och tagit fram nya betongprodukter till lantbruk 
och häst. Med stor erfarenhet och kunskap hjälper 
vi dig från idé stadiet till färdig byggnad. 

Det är du som kund som bestämmer hur stort 
åtagande vi gör, allt från leverans fritt på bil till 
material sats eller entreprenad.
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precastabetong.heidelbergmaterials.se

Betong – det 
trygga valet


