
Lantbruks
byggnader  
för gris



En komplett  leverantör 
till det moderna  
lantbruket 
Det ställs stora krav på dagens moderna 
lantbruksanläggningar. 75 års erfarenhet av 
betong elementproduktion 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 och pumpbrunn, till kompletta byggnader 
för lantbrukets alla verksamheter.
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“ Då tidigare samarbeten 
fungerat väldigt bra, var 
det naturligt för oss att 
välja  Precast Abetong 
även den här gången.”
Mats Olsson
Ljungbyholm

Holmsbergs gård
Tillsammans med sin fru Cecilia driver Mats Olsson Holms
bergs gård i Ljungbyholm söder om Kalmar. Deras grisproduk
tion har utökats i etapper.

 – Under en tioårsperiod har vi fördubblat vår suggproduktion, 
byggt en ny spannmålstork och nya brunnar och nu satsar 
vi ytterligare, på ett ny stall för våra slaktsvin, säger Mats 
Olsson.
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Montage av grisinnervägg (standardelement). 

Oisolerad byggnad med limträ
stomme och yttertaksbeklädnad 
med cementfibertak. Drivgång 
längs yttervägg. 

Uteplatta delvis täckt av förlängt takutsprång. 
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“ Det är stallen som 
Precast Abetong byggt 
som fungerar bäst.”
PerErik Hansson
Ingelstorps gård

Glada ekogrisar i håll
bara stall
PerErik Hansson driver ekoproduktion av grisar på Ingels
torps gård i nord västra Skåne. Han byggde de två stallen på 
 gården tillsammans med Precast Abetong 2009.

 – Jag är mycket nöjd med de här stallen. Jag har flera stall 
men det är de här, som Precast Abetong byggt, som fungerar 
bäst. Och de känns som fortfarande som nya. Betong
väggarna är hållbara och underhållet har varit litet genom 
åren,  menar PerErik.

Ingelstorps gård är inriktad på integrerad KRAVproduktion 
av slaktsvin. Grisarna är frigående och kan via en uteplatta, 
som delvis är skyddad av ett takutsprång, nå hagen. Totalt 
finns 150 KRAV-suggor på gården och man har kapacitet för 
att producera 3000 slaktsvin per år. På gården producerar 
man eget, KRAVodlat foder på cirka 600 hektar åkermark och 
säljer även raps, sockerbetor, havre och vitklöver.



Ett byggsystem för 
snabb och exakt  
montering

Rännväggselement GK 3000
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Nytt svinstall 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, fönster, dörrar och så vidare. Material leverans eller 
färdigbyggt – du väljer själv. Utanför stallet har vi sedan 
lösningar för din gödselhantering.

Innerväggar av prefabricerade 
massiva väggelement

Inredningsskivor i betong

Spaltkassetter för gris
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Takkonstruktion med fackverks takstol och isolerat innertak

Vägg i fundament

Prefabricerade väggelement 
med olika fasadytor

Prefabricerade väggelement 
med ingjutna fönster
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Två sätt att bygga med väggelement
Vägg i fundament 

En vägg i fundament är bärande 
och används till mindre hall
byggnader. Fördelen är att det 
inte blir några pelare på insidan 
av väggen och att det blir färre 
moment i byggprocessen.
• Minimum 20 cm komprimerad 

grus eller makadam bädd
• Fundament i betong
• Isolerade betongelement med 

fönster och dörrar
• Takkonstruktion med isolerat 

innertak
• Oisolerat yttertak
• Regnvattensystem
• Isolerat golv gjuts direkt mot 

betong element

Vägg mot stomme

Byggnader med större spänn
vidder byggs med  separat 
stomme och utanpåliggande 
vägg.  Stommen monteras på 
pelarholkar och väggarna fästs 
mot stommen av stål eller 
limträ.
• Minimum 20 cm komprimerad 

grus eller makadam bädd
• Pelarholk i betong
• Isolerade betongelement 

med  fönster och dörrar
• Stomme av stål eller limträ
• Regnvattensystem
• Isolerat parallelltak
• Isolerat golv gjuts direkt mot 

betong element
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Inredningsskiva i stålfiberarmerad betong anpassad efter kundens 
önskemål.

Grisinnervägg (standardelement) för användning som mellan väggar mellan boxar och avdelningar. 
Spaltkassetter för grisar finns i olika längder.

” Jag känner mig väldigt trygg med 
Precast Abetongs kompetens.”
Alexander Månsson 
Tomelilla

Slaktsvinstall
När Alexander Månsson i Everöd utanför Tomelilla 
byggde sitt tredje slaktsvinsstall med 5200 platser 
stod det ganska tidigt klart för honom att Precast 
Abetong var rätt firma att anlita.

 – Vem som helst klarar inte ett så här stort bygge, 
det krävs en större leverantör.

Det är Alexanders egna idéer och erfarenheter, med 
ett stort fokus på kvalitet och att hålla nere under
hållskostnaderna, som fick ligga till grund för det 
nya stallet och de ritningar som Precast Abetong 
gjort. Till exempel är all inredning rostfri och alla 
innerväggar är i betong, från golv till tak.

 – Men sedan finns det byggtekniska detaljer där 
man behöver ett bollplank för att kunna bygga 
optimalt. Ett stall ska också förprövas, vara skyddat 
mot brand och mycket annat. Precast Abetongs 
projektledare har varit med under hela resan och 
stått pall från dag ett.
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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


