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Materialspecifikation Betongstall

Markarbete för grund och betonggolv
Markarbeten och grundläggning svarar beställaren för. (ingår ej).

Material och arbete till golvgjutning
Material och arbete för gjutning av betongplatta svarar beställaren för (ingår ej).

Betongväggar stalldel
Väggelementen utföres som sandwichväggar och levereras som standard med utvändig yta av 

borstad/stöpplad betong med friser runt fönster och dörrar samt pelarmarkering i hörn. 
Mellanliggande isolering 120mm, invändig yta slät mot form. Total vägghöjd på väggelementen 3300 

mm varav 500 mm under mark, invändig takhöjd mot yttervägg 2800 mm. (montering ingår).

Gavelspetsar på stall
Utifrån sett med träpanel av typ Z-panel, vindskydd av fiberduk, 45×145 mm reglar, 145 mm 

isolering, plastfolie samt invändig plåt. (Montering ingår ej).

Tak stalldel
Yttertak utifrån sett med svart yttertaksplåt. 45×95 mm takåsar. Diffusionsöppet underlagstak. 

Takstolar i fackverk med utvändig taklutning 27° och invändig taklutning 12°. 170+45 mm isolering 

med vindskydd, plastfolie samt innertaksplåt (montering ingår ej).

Övriga utrymmen
Invändiga väggar till övriga utrymmen levereras antingen isolerade eller oisolerade. Väggar går upp 

till tak och följer invändig taklutning. (Montering ingår ej).

Spolspilta
Betongväggar i eventuell spolspilta H:2210/2260 mm (montering ingår).

Takavvattning
Takrännor och stuprör med renssil mot mark. (Montering ingår ej).

Fönster och dörrar
Träfönster 12×8 öppningsbara, underkantshängda med separat fönstergaller. Dörrar enligt jord-
brukverkets riktlinjer med spårad plywood på utsida och slät plywood på insida (montering ingår ej).

Ventilation stalldel
Väggluftsintag vid varje box. 1 st utsugsfläkt med trumma och taktätning som placeras vid nock. 1 st

manuellt reglage till luftintag med wire, brythjul etc. 1 st styrskåp som reglerar frånluftsfläkten i 
varvtal. 1 st frånluftsfläkt vid spolspilta (montering ingår ej).
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Lagerutrymme oisolerad
Lagerutrymmet i oisolerat utförande utförs med en platsgjuten kantförstyvad platta, träregelväggar 

med utvändig träpanel samt en skjutport/slagport på gaveln. Takplåt, takavvattning etc.

Lagerutrymme isolerad
Lagerutrymmet utförs i motsvarande material som stalldelen.

Möjliga val

Stalldelen
• Väggelement med frilagd sten i olika strukturer.

• Träullitskivor som innertak inklusive glespanel.

• Panel i innertak och på invändiga gavelspetsar inklusive glespanel.
• Extra betongvägg (inkl plint) utöver dem som ingår i standardplanförslag.

• Mellanväggar i betong, förses då lämpligen med gallerovandel eller kontaktgaller.

Snickerier
• Välvda fönster och dörrar.
• Spröjs.

• Stålfönster raka/välvda, gallerförsedda, sidohängda.

Hästboxar
• Horisontell planka till front och dörr Ydreboxen, slagdörrar, många andra utförande av fronter 
och mellanväggar.

• Vikbar/svängbar krubba.

• Plankfyllnad, ek, gran eller plastplank i olika kulörer.
• Ydreboxen, Ydre Magnifik eller Ydre Safir boxinredning.

Detta ingår ej:
VVS, El, Målning, Byggnadsarbeten, montering boxar, Grund/platta

Övrigt:
Planlösning inuti stallet kan givetvis ändras; såsom placering av dörrar, fönster, boxar och andra 

invändiga väggar. Lagerutrymmet kan helt tas bort eller minskas/ökas. Vill man bygga invändiga 
väggar i egen regi går det givetvis bra.


