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Sammanfattning 
Färjestadstravet behöver utöka antalet boxplatser för gästande hästar med 30 stycken. Bör 
detta göras genom att bygga nya gästboxar? Eller bör nya boxar för permanentuppstallning 
byggas, och då bygga om några befintliga stall till gäststallar? Hur kan stallet utformas? Var 
på stallbacken bör stallet byggas? 
 
För att besvara dessa frågor har jag tittat på vilka praktiska lösningar de olika typerna av 
stallar behöver, samt gjort vissa ekonomiska överslagsberäkningar. Thomas Söderberg som är 
anläggningschef på Färjestadstravet frågade tränarna om de var intresserade av att hyra ett 
nybyggt stall. De flesta var positiva till detta men ingen var villig att betala högre boxhyra än 
de gör idag. Detta gör att det är mer fördelaktigt att bygga nya boxar för gästande hästar då 
dessa ger en något högre avkastning per år, samt att byggkostnaden är lägre för ett gäststall då 
det inte kräver lika stora utrymmen. 
 
Arbetet har lett fram till ett förslag på byggnad innehållande 30 gästboxar med 
förspänningsmöjlighet, fördelade på tre mittgångar, samt fyra dusch boxar i byggnadens södra 
gavel. Det nya stallet placeras bredvid infarten till stallområdet. 
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Abstract 
Färjestadstravet needs to increase the number of boxes for guest horses with 30. Should this 
be done by building new boxes for guest horses? Or should a new longtime stable be built, 
and some of the existing stables be rebuilt for guest horses?  Which lay out is suitable for the 
stable? Where on the stable yard should it be located?  
 
To solve this, I’ve looked on which practical solutions the different type of stables needs, and 
made some economical estimate estimations. Thomas Söderberg who is manager over 
constructions on Färjestadstravet asked the trotter trainers if they were interested in renting a 
new stable. Most of them were interested but no one was willing to pay more in rent than they 
do today. That makes it more favorable to build new stables for guest horses, since they  yield 
a little better return, and are cheaper to build, since a guest stable needs less space. 
    
This work has led to a recommendation of a building containing 30 boxes for guest horses 
with chance to shaft the horses. The 30 boxes will be divided in three passages and four 
shower boxes will be built in the south gable. The new building will be placed next to the 
entrance to the stable yard.    
 

 iii 
 



Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................................... ii 
Abstract .....................................................................................................................................iii 
1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 
1.2 Mål ................................................................................................................................... 1 

2 Teori ........................................................................................................................................ 2 
2.1 Stallar ............................................................................................................................... 2 
2.2 Mått och andra krav.......................................................................................................... 2 

2.2.1 Box mått .................................................................................................................... 3 
2.2.2 Brandskydd................................................................................................................ 4 

2.3 Vad är ett gäststall ............................................................................................................ 4 
2.4  Befintliga stallar .............................................................................................................. 5 
2.5 Materialval i stallbyggnader............................................................................................. 6 

2.5.1 Golv........................................................................................................................... 6 
2.5.2 Klimatskal ................................................................................................................. 6 
2.5.3 Box ............................................................................................................................ 7 
2.5.4 Ventilation & Värme................................................................................................. 7 
2.5.5 El, Vatten & Avlopp.................................................................................................. 8 

2.6 Placering av nya byggnader ............................................................................................. 9 
2.6.1 Område 1 ................................................................................................................... 9 
2.6.2 Område 2 ................................................................................................................... 9 
2.6.3 Område 3 ................................................................................................................. 10 
2.6.4 Parkering ................................................................................................................. 10 

2.7 Permanentstall kontra Gäststall ...................................................................................... 10 
2.7.1 Driftkostnad permanentstall .................................................................................... 11 
2.7.2 Driftkostnad gäststall............................................................................................... 11 

3 Resultat.................................................................................................................................. 12 
3.1 Sammanställning av bedömning ................................................................................ 12 

3.2 Förslag på byggnad och byggplats ................................................................................. 13 
3.3 Kostnad........................................................................................................................... 14 

3.3.1 Kalkyl ...................................................................................................................... 15 
3.3.2 Möjliga kostnadsminskningar ................................................................................. 16 

4 Diskussion ............................................................................................................................. 17 
5 Slutsats .................................................................................................................................. 18 
6 Tackord.................................................................................................................................. 19 
Referenslista ............................................................................................................................. 20 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 21 
Bilaga 2 .................................................................................................................................... 22 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 24 
Bilaga 4 .................................................................................................................................... 28 

 iv 
 



1 Inledning 
Färjestadstravet är i behov av nya boxar för gästande hästar. För närvarande förfogar man 
över 95 gästboxar, men på grund av att antalet lopp ska ökas vissa tävlingsdagar behövs 
ytterligare 30 boxar samt ett antal nya duschspiltor. Färjestadstravets styrelse ska ta beslut om 
de ska bygga nya permanentstall och då bygga om några av de befintliga stallen till gästande 
hästar eller om nya gäststall ska byggas. Antalet boxar för permanent uppstallning är idag 
cirka 160 stycken och kommer så att förbli även efter byggnationen.  

1.1 Syfte 
Arbetets syfte är att ta reda på om nytt gäststall ska byggas eller om det är bättre att bygga nya 
permanent stall och bygga om några av de befintliga stallen till gäststall. Var bör den eller de 
nya byggnaderna uppföras så att parkerings och duschmöjligheter tillgodoses samt hur skulle 
den eller de nya byggnaderna utformas. 
 

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att ge ett svar till styrelsen på om det är bättre att bygga nytt permanent 
stall och bygga om befintligt stall, eller om det är bättre att bygga ett nytt stall för gästande 
hästar utifrån ekonomiska överslag och praktiska lösningar så som förspännings- och 
duschmöjligheter. Var ska den eller de nya byggnaderna placeras för att lösa problemet med 
parkering? Ge förslag på hur den eller de nya byggnaderna ska utformas. 
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2 Teori 

2.1 Stallar 
För att hästarnas dagliga skötsel och tillsyn ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste 
stallet anpassas för dess ändamål. Ett stall för travhästar behöver till exempel ha bredare 
ytterdörrar än ett stall för ridhästar då travhästarna ska kunna passera genom dörröppningarna 
med en sulky efter sig. I eller i närheten av ett stall behövs även utrymme för personal och 
material så som lunchrum, toalett, omklädningsrum, selkammare, utrymme för foder samt 
duschar för hästarna. Stallar kan utformas på flera olika sätt och alla har sina fördelar och 
nackdelar. Det finns några olika typer av stallbyggnader. Två av dessa är uteboxar och stall 
med gemensam mittgång.  
Uteboxar är den enklaste formen av uppstallningsplats och är egentligen ingenting annat än en 
box med klimatskal. Fördelarna med denna typ av stall är att det är en enkel konstruktion som 
även ger bra luftförhållande åt hästen som står i boxen. Den största nackdelen är att stallet 
vintertid inte lämpar sig för förspänning då denna konstruktion inte kan värmas upp, eftersom 
varje box har en stor port som omedelbart vädrar bort den uppvärmda luften från det relativt 
lilla området. 
Boxar med gemensam mittgång är de vanligaste på svenska travbanor för permanent 
uppstallning. Konstruktionen kan beskrivas som ett klimatskal med lösa boxar vars dörrar är 
vända mot en gemensam mittgång där förspänning kan ske. Fördelar med denna typ av stall är 
bland annat att dörrarna utåt är små i förhållande till stallets totala area, vilket gör det möjligt 
att värma upp stallet för en rimlig kostnad. Nackdelarna med denna konstruktion är att det 
ofta blir dålig luft, samt att ytan för förspänning är begränsad. Ett stall för sex hästar (3 per 
sida av mittgången) har oftast endast två förspänningsplatser. 
 

2.2 Mått och andra krav  
Boxar och stallgång ska ha ett golv som hästarna kan förflytta sig på utan risk att de skadar 
sig. Detta görs enklast genom att se till att golvet är plant, att trösklar inte förekommer samt 
att golvytan inte är hal.  
Boxväggar och boxdörrar ska byggas av material som håller för en hästspark samt konstrueras 
så att hästen inte kan fastna med hov eller huvud.  
Belysning i stallet ska vara god framförallt för personalen när de jobbar på stallgången. För 
hästarnas del ska även fönster alternativt takfönster finnas för att ge ett bra ljusinsläpp dagtid. 
Ventilation i stallet ska se till så att varje häst får kontinuerlig tillförsel av friskluft, antingen 
genom ett mekaniskt system eller genom självdrag1.  
 

                                                 
1 Att bygga häststall  
 

 2 
 



2.2.1 Box mått 
Boxarnas storlek beror på vilken storlek på häst som ska stå i boxen, en stor häst behöver 
självklart större box än en liten häst. När det gäller stallets takhöjd så måste den uppgå till 1,5 
gånger hästens mankhöjd dock lägst 2,2m, detta för att hästen ska kunna stå på ett naturligt 
sätt samt för att kunna tillgodose behovet av ventilation. Dörrar där hästar passerar bör vara 
högre än 2,2 meter samt bredare än 1,2 meter så att hästen kan passera på ett säkert sätt. 
Boxarnas mått beror på hästens mankhöjd enligt följande2: 
 
Individuell uppstallning  
Tabell 1 Minsta box mått för permanent uppstallning 

Mankhöjd Area Kortaste sida 
(m) (m2) (m) 
≤0,85 3 1,5 

0,86 - 1,07 4 1,6 
1,08 - 1,30 5 1,9 
1,31 - 1,40 6 2,1 
1,41 - 1,48 7 2,2 
1,49 - 1,60 8 2,35 
1,61 - 1,70 9 2,5 
≥1,71 10 2,7 

 
I befintliga stall kan små avvikelser från dessa mått godtas om de endast anses ge små 
konsekvenser för hästen och personer i stallet avseende skaderisk, skötsel och tillsyn.  
För korttids uppstallning får dock boxarean minskas till 85 % av minsta tillåtna area. 
Boxväggarna samt boxdörren ska för en stor häst vara minst 1,3-1,5 meter (0,8 x mankhöjden) 
plus galler den totala höjden på boxväggen blir då mellan 2,1 och 2,5 meter. Gallren kan vara 
både stående eller liggande, ett stående galler bör ha en fri öppning på 65-85 mm beroende på 
hur stor hov hästen som står i boxen har, ju större hov desto större öppning. När ett galler av 
liggande profiler används är rekommenderade mått enligt djurskyddsbestämmelser 160-200 
mm eller mindre än 85 mm alternativt större än 450 mm. Beroende på gallrets spännvidd 
rekommenderas olika tjocklekar på rören i gallret samt rörens godstjocklek. 

                                                 
2 DFS 2007-6 Kap 3  
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2.2.2 Brandskydd 
För byggnader med en byggnadsyta som är mindre än 1000 m2 och som saknar brandisolerade 
väggar gäller ett generellt skyddsavstånd på 15 meter. Kortare avstånd får tillämpas om något 
av följande alternativ uppföljs3: 
 

a) Om den ena av två mot varandra vända väggar brandisoleras för att motstå brand 
under minst 60 minuter får avståndet minskas till 6 meter. Dörrar och fönster i 
väggarna behöver inte vara brandklassade. 

b) Om den ena av två mot varandra vända väggar brandisoleras för att motstå brand 
under minst 60 minuter samt att dörrar i den brandisolerade väggen står emot brand 
under 60 minuter och fönstren i väggen klarar brand under 30 minuter får avståndet 
mellan byggnaderna understiga 6 meter. Dörrar och fönster i den ej brandisolerade 
väggen behöver inte vara brandklassade. Avståndet mellan byggnaderna bör inte 
understiga 4 meter. 

c) Om byggnader sammanbyggs skall den gemensamma väggen stå emot brand från 
båda håll under minst 60 minuter. Dörrar som står emot brandspridning under 60 
minuter får normalt finnas i väggen men fönster får inte finnas. 

2.3 Vad är ett gäststall 
 
Hästar som är uppstallade permanent på den aktuella banan står i sina vanliga boxar. 
Gästboxen/gäststallet hyrs av gästande hästars tränare eller ägare under tävlingsdagen, så att 
hästen kan få lugn och ro efter en lång resa i transport samt för att underlätta förspänningen 
för hästens skötare. Ett gäststall är alltså ett stall för korttids uppstallning. Med korttids 
uppstallning menas enligt Djurskyddsmyndigheten. ”Korttids uppstallning: inhysning av 
hästar i permanenta eller tillfälliga stallar under max fem dygn exempelvis gäststallar i 
samband med tävling. Om syftet är att en häst ska stanna på platsen längre än fem dygn är 
det fråga om stadigvarande uppstallning från första dagen.”4  
 
  
 

 

                                                 
3 LBKs rekomendationer 
4 Djurskyddsmyndighetens författningssamling, DFS 2007-6 Kap 1 §3  
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2.4  Befintliga stallar 
Drygt 70 procent av de permanenta boxarna på landets travbanor återfinns i byggnader som är 
äldre än 30 år5, Färjestadstravet är inget undantag, den nyaste byggnaden för 
permanentuppstallning är just ca 30 år. De relativt gamla byggnaderna har inhyst många mer 
eller mindre framgångsrika hästar genom åren, vilket också syns på inredningen som har tagit 
emot en hel del sparkar och 
skrapande från hästhovar 
med skor, både med och 
utan broddar. De flesta 
stallen har renoverats flera 
gånger men slitaget märks 
ändå efter några års 
användning. Några stallar 
har fått helt ny inredning 
vilket flera andra skulle 
behöva. I en del andra stall 
skulle det räcka att bara 
byta några boxväggar för 
att förlänga deras tid som 
fungerande stall. 

Dagens gäststallar är av 
varierande typ. Det finns 
14 uteboxar med 
förspänningsmöjlighet, 30 boxar av typen förspänningsbox med gemensam mittgång, där 
boxsidan mot mittgången går att öppna helt vilket gör att hästskötaren kan sela och spänna för 
hästen i boxen. Resterande boxar återfinns i stall med förspänning på mittgången. De stall 
som idag används som gäststall är genomgående i relativt bra skick, dock finns vissa undantag 
som skulle behöva en renovering. 

Bild 1 Visar ett av de permanentstall som skulle användas som gäststall 
vid byggnation av nytt permanentstall, som bilden visar är utrymmet 
väldigt begränsat.  

 
 

                                                 
5 Framtidens Travsport 
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2.5 Materialval i stallbyggnader 

2.5.1 Golv 
Det ställs olika krav på golvet i ett häststall, i boxarna är ett mjukt golv önskvärt, medan 
stallgången behöver ett golv som är så slitstarkt som möjligt. Gemensamt för box och 
stallgång är att ytan ska vara lätt att hålla ren. Det var vanligt att välja olika typer av golv i 
stallets olika delar, förr användes ofta betong eller marksten på stallgången och jordgolv i 
boxarna. Jordgolvets stora fördel var att golvet var sviktande, halksäkert och framförallt tyst. 
När ett stall byggs idag används oftast betong i hela stallet då betongen är lätt att sopa ren 
samtidigt som materialet tål urin och avföring. För att förenkla rengöringen kan boxgolvet 
dessutom luta cirka en procent ut mot stallgången, detta för att underlätta spolning av stallet 
vilket bör göras minst en gång per år6. 
 

2.5.2 Klimatskal 
Ett stall ska vintertid helst inte ha en högre temperatur än cirka 10ºC, detta för att hästar är 
väldigt köldtåliga samtidigt som de spenderar stor del av dagen utomhus där temperaturen kan 
vara lägre än -10ºC. En häst som är van att vara ute vintertid måste öka sin fuktavgivning från 
huden – ”svettas” för att inte bli överhettad, vilket i sin tur leder till ökad luftfuktighet som 
leder till dålig luft, om inte ventilationen ökas. De enda områden i ett stall som bör ha högre 
temperatur är fikarum och selkammare, detta för att underlätta för dem som jobbar i stallet. 
Hästar avger mer värme än en människa, en tävlingshäst avger 300-600W beroende på 
storlek, vilket betyder att om tio hästar står i ett stall avger de tillsammans mellan 3- och 6 kW 
värme. Klimatskalet det vill säga väggar och tak skiljer sig inte speciellt mycket mot ett 
vanligt bostadshus, den stora skillnaden är mängden isolering som behövs. Om byggnaden har 
tjock isolering måste ventilationen dimensioneras för att föra bort överskottsvärme och fukt. 
Rekommenderad minsta isolertjocklek i Karlstad regionen är enligt ”Att bygga häststall” 45 
mm för en träregelvägg, men det är också vanligt att djur stallar byggs helt utan isolering för 
att ge så små temperaturskillnader som möjligt7. 
Taket i ett stall kan med fördel byggas utan vindsbjälklag. Detta leder till en ökad luftvolym i 
stallet vilket är bra för kvaliteten på luften. Om stallet byggs på detta vis det vill säga utan 
”höskulle” måste dock extra utrymme byggas för lagring av foder och strö.  

                                                 
6 Att bygga häststall  
7 Nytt ventilationssystem till djurstallar 
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2.5.3 Box 
En travhäst har oftast en mankhöjd mellan 160-170cm vilket gör att minsta box area är 9m2 
där den kortaste sidan i boxen är minst 2,5m, en gästbox för travhästar får då byggas med 
minsta arean 7,65m2. 
Väggarna i boxarna samt boxdörren, ska för en stor häst vara minst 1,4meter (0,8 x 
mankhöjden) plus galler, den totala höjden på boxväggen blir då mellan 2,1 och 2,5 meter. 
Det vanligaste materialet som används i boxväggar är trä men tegel och putsad lättbetongssten 
börjar bli vanligt i privata stall med få boxar där kostnaden inte är avgörande. Trä är ett 
material som är lättarbetat och relativt billigt men det kräver mer underhåll än boxväggar av 
stenmaterial. Det senaste materialet i boxväggar är plastplank. Dessa är funktionella, 
underhållsfria och kan även köpas till ett rimligt pris, nackdelen med dessa är dock deras 
utseende som inte kommer i närheten av naturliga material.  
För att minska underhållet av boxar av trä kan träytorna målas med en färg med sand 
iblandad. Detta ger en lite skrovlig yta som hästarna inte tycker om att gnaga på. Gallren i 
boxarna kan vara galvade vilket gör att de inte rostar och inte behöver målas8. 
 

2.5.4 Ventilation & Värme 
Ett stall är ofta en ganska dammig miljö, dammet kommer framförallt från hö och strö. 
Dammet kan ge halsproblem som hosta och allergi hos hästarna. Genom bra ventilation kan 
dessa problem minskas, det är dock viktigt att tänka på att ventilationsluftens hastighet inte 
ökar då detta kan leda till att mer damm rivs upp i luften. Ventilationen kan lösas genom 
självdrag eller mekanisk ventilation. Den mekaniska ventilationen har fördelen att den inte är 
beroende av vind för att fungera ordentligt, nackdelarna är att ventilationen kräver el för att 
fungera samtidigt som fläkten avger ett visst ljud. Att istället ventilera stallet med hjälp av 
självdrag har sina nackdelar när det är vindstilla ute, då det inte skapas några tryckskillnader 

på husets olika sidor som ökar cirkulationen på luften. Fördelen med självdragsventilation är 
att det inte kräver någon extra energi samtidigt som ventilationen blir tyst. 
Självdragsventilation fungerar genom att varm luft stiger. Detta kallas skorstenseffekt, om det 
dessutom blåser skapas tryckskillnader på byggnadens olika sidor vilket ökar ventilationen. 
Det vanligaste sättet att bygga ventilationen i ett stall är genom att sätta en ventilationstrumma 
som går ut genom taket. På senare år har det dock blivit vanligt att bygga med öppen nock.  
Ett permanent stall behöver sällan värmas eftersom hästarna själva alstrar mycket värme. De 
få dagar per år som värme behöver tillföras görs detta enklast och oftast med direktverkande 
el. Värme behöver endast tillföras riktigt kalla dagar för att inte vattenledningar ska frysa 
sönder, hästarna klarar kylan utan problem. Värmefläktar bör inte användas då dessa skapar 
en luftström som yr upp damm. Värmefläkten fungerar dock bra i gäststall då dessa 
dammsugs noggrant efter varje dag de använts för att förhindra att hästarna får i sig otillåtna 
preparat från hästen som stod i boxen tävlingsdagen innan, samtidigt som fläkten gör att den 
varma luften sprids genom hela stallet och påskyndar där igenom uppvärmningen.    
 

 

                                                 
8 Att bygga Häststall 
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2.5.5 El, Vatten & Avlopp 
Det är viktigt att elinstallationer i ett stall görs så att råttor inte gnager av kablar vilket kan 
leda till brand. För att undvika att detta sker bör alla kablar dras i rör eller synligt så eventuellt 
gnag upptäcks innan en brand startar.  
Vattendragningen i ett stall måste göras så att hästar och personal i stallet inte kan fastna och 
skada sig på rör och vattenkoppar. Duschrum bör inte byggas i stallet utan i ett separat 
utrymme för att inte höja den relativa fuktigheten i stallet som kan ge upphov till mögel och 
andra problem med dålig luft. Förutom vattenkopparna är det lämpligt att ha en vattenkran i 
stallet för att kunna fylla hinkar till hästar som inte dricker ur vattenkoppen samt för att 
underlätta vid spolning av stallet som bör göras varje år för att för hindra damm. Det separata 
duschutrymmet bör ligga i nära anslutning till stallet då betsel och andra seldon ofta behöver 
spolas då de blir smutsiga när de används. Även personalens regnkläder behöver spolas efter 
en dag då träningsbanorna varit ”skitiga”9.  
Avloppen i duschrummen måste ha stora rensbrunnar så att grus och annat grovt material som 
hamnar i avloppet kan rensas bort så att det inte blir stopp i avloppet. Avloppsbrunnarna i 
stallen behöver inte klara av lika stora mängder material och kan därför göras mindre, ungefär 
som i tvättstugan i ett bostadshus.  

                                                 
9 Att bygga häststall  
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2.6 Placering av nya byggnader 
Det är svårt att hitta lämpliga byggplatser på Färjestadstravets stallområde då den mesta 
marken redan har användningsområden, samt att området måste fungera för träning och 
tävling även under byggnadstiden. Ytorna runt de befintliga byggnaderna bör inte minskas för 
mycket då dessa ytor används för i- och urlastning av hästar och material samt för inkörning 
av unghästar. Byggnaderna på stallområdet bör placeras så att de ger så öppna ytor som 
möjligt så att hästarna och kuskarna kan se maskiner och fordon på långt håll så att de hinner 
se att det inte är något farligt som de möter eller att de kan välja en annan väg. Utifrån dessa 
kriterier finns i dagsläget endast tre lämpliga platser för byggnationen, område 1 är placerat 
vid infarten till stallområdet, område 2 och 3 är i anslutning till det befintliga A-stallet. 
Alla tre av områdena ligger i nära anslutning till befintliga vatten, avlopp och elledningar.  
 
 
2.6.1 Område 1 

 
För att bebygga detta område krävs att infarten till 
stallområdet flyttas ut till tomtgränsen vilket också 
är meningen när hela området ska hägnas in med 
nytt staket. Genom att bygga stall och duschar på 
detta område behöver inte längre de hästar som 
står i B-stallet gå förbi defileringsvolten eller gå 
lika långt för att komma till en dusch.  
Parkeringsplats finns nordöst om området cirka 
30m bort. 
Detta område ligger vid en av två vägar som 
används dagligen av hästarna och deras skötare, 
vilket kan leda till vissa problem under byggtiden, 
med skrämda hästar som följd. 

2.6.2 Område 2 
Om detta område bebyggs kommer flera hagar att 
försvinna både för några tränare samt för den 
intilliggande hästkliniken. Genom att bygga på det 
här området försvåras även en framtida utbyggnad 
av hästkliniken. Fördelar med denna plats är att 
byggnaden inte minskar den befintliga ytan 
framför A-stallet samt att en stor del av de 
gästande hästarna koncentreras till ett område. 
Dock blir avståndet till parkering långt samt att 
detta område ligger nära fickan för hästspillning 
och ett extra duschrum behöver byggas i närheten 
av B-stallet. 
  

. 
 

Bild 2. Karta över Färjestadstravets stallområde (Karta 
AutoKa-Vy) 
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2.6.3 Område 3 
Detta område vid A-stallet ligger mot vägen ”Norra infarten” mellan en transformatorstation 
och en villa som ägs av travsällskapet. Närheten till vägen som vissa dagar är hårt trafikerad 
kan leda till ljudproblem samt att ett grönområde med träd skulle försvinna. Om stallet 
placeras här kommer även avståndet till parkeringsplats för hästkärror att bli väldigt långt. 
Fördelen med denna byggplats är att bygget kan fortgå utan att vara i vägen för det dagliga 
arbetet med hästarna dock måste ett extra duschutrymme byggas i anslutning till B-stallet. 

2.6.4 Parkering 
När infarten till stallområdet flyttas ca 50 meter längre ner på Stallplatsvägen och ett nytt 
staket byggs i tomtgränsen bakom stall 7-11 kommer parkeringen som idag används för 
hästägare och andra som inte får köra in med bil på stallbacken att hamna inne på området.  
Denna parkering kommer då istället användas som parkering för gästande hästtransporter, 
vilket kan göra att antalet personer på stallbacken minskar vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. 
 

2.7 Permanentstall kontra Gäststall 
Det skiljer i byggkostnad mellan ett permanentstall och ett gäststall. Den stora skillnaden 
ligger i det extra utrymme för foder, selkammare, kontor samt utrymme för personal som 
behövs i ett permanentstall. Gäststallet behöver å andra sidan bredare stallgång vilket tar upp 
nästan lika mycket plats som selkammare, kontor och personal utrymme.  Foder och strö till 
tio hästar kräver en lagrings yta på cirka 40m2, denna yta bör ligga i direkt anslutning till 
stallet. Utrymmet behöver inte vara isolerat men det är viktigt att golvet är gjutet eller 
asfalterat då de flesta idag använder sig av ”storbalar” för hö och halm. Dessa balar väger 
drygt 200 kilo styck vilket gör att pallyft måste användas för att flytta balarna.  
 
För att ett gäststall ska vara funktionellt krävs att de hästskötare vars hästar är uppstallade i 
stallet ska kunna arbeta med hästen på ett enkelt och säkert sätt. Detta görs enklast när varje 
häst har en egen plats för förspänning, vilket betyder att de nuvarande stallen skulle behöva 
stora ombyggnader för att bli funktionella som gäststall.  
De befintliga permanentstallen hyrs av tränarna till en kostnad av mellan 426-499kr/box och 
månad beroende på hur nyligen stallet var renoverat, i hyran ingår även vatten. Thomas 
Söderberg som är anläggningschef på Färjestadstravet har tillfrågat flera av tränarna om de 
skulle vilja byta till ett nybyggt stall, de flesta var positiva till detta men var inte beredda att 
betala mer i hyra än de gör idag.  
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2.7.1 Driftkostnad permanentstall 
I boxhyran ingår vatten, både dricksvatten och duschvatten. En tävlingshäst dricker 40-60liter 
vatten per dygn. Dessutom förbrukas cirka 100 liter vatten vid varje dusch. Hästarna duschas 
efter varje hårdare träningspass, cirka 4 stycken i veckan. Detta ger en ungefärlig vatten 
förbrukning på 750liter i veckan per häst, omräknat i förbrukning per månad ger detta en 
ungefärlig vatten förbrukning på 3,25m3/månad (750*52/12=3250 liter). Vilket ger en kostnad 
för vatten på 51,10 kronor i månaden. Energi kostnaden för att värma duschvattnet uppgår till 
51,65 kr/månad och häst. Kostnaden för vatten och energi blir 102,75 kr/månad och häst, 
denna kostnad ingår i boxhyran vilket gör att den del av boxhyran som ska betala räntor, 
amorteringar och underhåll minskar. Övriga kostnader som el och värme betalar hyresgästen 
separat. För beräkningar se bilaga 1. 
 
Exempel 
Med en månadshyra på 500kr skulle knappt 400kr av hyran gå till räntor, amortering och 
underhåll. Vilket betyder att de 30 boxarna tillsammans skulle ge cirka 143 000 kr/per år till 
räntor, amortering och underhåll. 
 

2.7.2 Driftkostnad gäststall 
Driftskostnaden för 30 gästboxar uppgår till ca 70670 kr per år, i denna kostnad ingår 
rengöring, vatten, både dricksvatten och duschvatten samt el för belysning och uppvärmning. 
Hyran för en gästbox är 220 kr +moms per tävlingsdag, vilket under ett år med 34 
tävlingsdagar ger en intäkt på 224400 kr. Överskottet som ska betala räntor, amorteringar och 
underhåll blir då cirka 154000 kr. För beräkningar se bilaga 2. 
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3 Resultat 
3.1 Sammanställning av bedömning 
Bedömningen görs med hjälp av siffror där 1 är det bästa alternativet och 3 det sämsta, enligt 
min bedömning. Det alternativ som får den lägsta totala summan är således det mest 
fördelaktiga alternativet. Bedömningen görs utifrån följande fem punkter: 
 
A Närhet till parkering för transporter. 
 
B Hur stor blir påverkan på det dagliga arbetet under byggtiden. (T.ex. finns risk 

för att någon häst blir skrämd, behöver tunga transporter ske inne på 
stallbacken.) 

 
C Vilket område ger minsta möjliga förändring på markens användande.  

(T.ex. hagmark/grönområde försvinner.)   
 
D Problem med miljön på platsen (Buller, lukt etc.) 
 
E Duschmöjlighet för B-stallet. (Kan hästar uppstallade i B-stallet nyttja det
 nya stallets duschar.  
 
Viktning  
Tabell 2 Sammanställning av bedömning 

 Område 1 Område 2 Område 3
A 1 2 3 
B 3 2 1 
C 1 3 2 
D 1 3 2 
E 1 2 3 

Summa 7 12 11 
 
Som visas i tabellen ovan bör enligt min bedömning område 1 bebyggas då det ger den mest 
fördelaktiga placeringen. Den enda nackdelen med denna placering är under själva byggandet 
då det finns en viss risk för att några hästar kan bli skrämda. Detta kan i och för sig få stora 
konsekvenser men då bygget sker under den tid av året då det är minst antal hästar uppstallade 
på området anses problemet minska. 
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3.2 Förslag på byggnad och byggplats 
Det nya stallet bör placeras på område 1, vid den befintliga infarten. Detta förslag gör att de 
hästar som är uppstallade i B-stallet får nära till duschmöjlighet samt att problemet med 
parkering för transporterna löses på ett smidigt sätt utan långa avstånd.  
Jag anser att den nya stallbyggnaden bör byggas som gäststall, då ingen av tränarna var 
beredda att betala högre hyra än de gör idag, vilket skulle krävas för att ett permanentstall 
skulle kunna byggas. Gäststallet ger dessutom ca 11 000 kronor högre avkastning än ett 
permanentstall med dagens hyror. Dessutom skulle en stor ombyggnad behövas av de stall 
som skulle få ändrad användning. Dock kommer boxarna i det nya stallet att byggas fullstora 
d.v.s. 9m2 (3x3m) detta för att vara förberedd för en eventuell ändring av reglerna gällande 
boxstorlekar, samt att stallet kan användas för uppstallning under tiden som något 
permanentstall renoveras.  
Jag föreslår en byggnad med 30 boxar där förspänning sker i boxen, fördelade på tre 
stallgångar, dessutom kommer byggnadens södra gavel att inrymma 4 duschboxar samt två 
toaletter och ett utrymme för varmvattenberedare och liknande.(se bild 3)  
 

 

 
Bild 4 visar den nya byggnadens placering. (Karta AutoKa-
Vy) 
 

 
Bild 3 Nya byggnadens planlösning.
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3.3 Kostnad 
Kostnadsberäkning är gjord genom att räkna ut ett pris per kvadratmeter grund, vägg och 
takyta, för att sedan multiplicera med totala antal kvadratmeter av varje slag. 
 
 
 
 

 
Bild 5 Skiss av konstruktionen (Stefan Eriksson 2008) 
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3.3.1 Kalkyl 
Den nya stallbyggnaden med duschar och toaletter beräknas kosta ca 2 miljoner kr + moms att 
bygga, den slutliga kostnaden blir då ca 2,5 miljoner kronor inklusive moms. 
 

Tabell 3 Beräknad ungefärlig kostnad för stallbygget, för detaljer se bilaga. 

Kostnader Kr/m2 Antal m2 Kostnad 
Grund 1000 670 670000
Yttervägg 642 410 263122
Tak 775 720 558000
Boxinredning    210000
El    50000
Vatten/Avlopp    50000
Målning    50000
Dörrar+fönster    75000
Omkostnader    100000
   Summa: 2026122
Mervärdesskatt 
25%    506531
      
Slutsumma:     2532653

                               
Kostnaden för grunden är osäker då det inte har gjorts någon markundersökning, kostnad 
inklusive markarbete antas till 1000 kr/m2, kostnader för el, vatten/avlopp, målning och 
dörrar/fönster är framräknade med hjälp av leverantörspriser och erfarenhet från andra 
projekt. 
I posten elinstallationen ingår förutom el-dragning även belysningsarmaturer. Posten 
vatten/avlopp innefattar rör-dragning samt utrustning till toaletter och duschar. 
Priser för tak och väggar är framräknade med hjälp av prislista från Byggmax samt enhets 
tider från nybyggnadslista. Boxinredningen kommer från Årjängsstall och kostar ca 7000 kr 
per box enligt uppgift från Thomas Söderberg. 
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3.3.2 Möjliga kostnadsminskningar  
Stallbyggnaden som jag föreslagit har extra bred stallgång för att underlätta arbetet med 
hästarna, denna kan göras något smalare för att minska kostnaderna lite. Mittgångens bredd 
kan minskas med ca 1 meter vilket ger en total förminskning av grundplattan och taket på ca 
45m2, väggytan minskar då med ca 20m2. Detta ger en kostnadsminskning på ca 90000kr. 
 
För att göra ytterligare besparingar på bygget kan tak och väggar byggas utan isolering, detta 
minskar byggkostnaden med ca 65kr/m2 väggyta och 190kr/m2 takyta. Genom att bygga utan 
isolering skulle byggkostnaden minska med ca 160000kr, detta är dock en dålig besparing då 
byggnaden istället måste värmas under en större del av året, även sommartid ger detta negativ 
inverkan på miljön i stallet då stallet blir varmare. En isolerad konstruktion ger dessutom 
bättre skydd mot ljud än en oisolerad vägg. Lätta konstruktioner som isolerade träregelväggar 
absorberar högfrekventa ljud10, så som skodda hästar som rör sig på ett betonggolv. 
 

                                                 
10 Byggnadsakustik 
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4 Diskussion 
Ursprungligen skulle jag med arbetet titta på om Färjestadstravet skulle bygga permanentstall 
eller gäststall. Det stod dock klart tidigt i arbetet att de tränare som skulle hyra de nya 
permanentstallen, inte ville betala högre hyra än de redan gör, vilket minskade möjligheten att 
bygga ett permanentstall. Några av de äldre stallen för permanent bruk är i dåligt skick och 
behöver inom några år omfattande renovering eller lämna plats för nybyggnation om 
Färjestad ska fortsätta att driva en träningsanläggning bredvid tävlingsbanans verksamhet. 
 
Vid val av byggplats för det nya stallet gjordes en typ av viktning. Denna viktning är gjord 
utifrån mina egna uppfattningar och skulle kanske sett annorlunda ut om flera personer varit 
delaktiga i projektet, eller om det istället skulle byggas ett stall för permanentuppstallning. 
 
Boxarna i stallet byggs större än de behöver vara i dagsläget. Detta för att möta framtida krav 
gällande boxarnas storlek. Inga nya mått är fastställda, men enligt Thomas Söderberg som har 
haft kontakt med länsstyrelsen, pågår ett arbete med nya regler gällande boxarean. 
 
Då arbetet handlade om att öka antalet gästboxar på Färjestadstravet med 30 stycken samtidigt 
som antalet boxplatser för permanent uppstallning inte skulle ändras, så har inga kalkyler 
gjorts om ett nytt stall verkligen bär sig ekonomiskt. Men genom att bygga ett nytt stall för 
gästande hästar så blir byggkostnaden så låg som möjligt, vilket förbättrar chanserna för att 
klara ekonomin. 
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5 Slutsats 
Utifrån gjorda beräkningar är det bättre att bygga ett gäststall än ett permanent stall. 
Gäststallet ger ca 11 000 kronor mer per år för att täcka kostnader för räntor, amortering och 
slitage, samtidigt som slitaget i ett gäststall är betydligt mindre än i ett permanentstall då det 
endast används drygt 30 dagar per år.  
Gäststallet med tillhörande duschar placeras vid infarten till stallbacken i nära anslutning till 
B-stallet, för att tillgodose behov av parkering och för att minska avståndet till duschar för 
hästar i B-stallet. Stallet byggs med 30 förspänningsboxar fördelade på 3 mittgångar, med 4 
duschar i södra gaveln.  

 18 
 



6 Tackord 
Tack till Färjestadstravets personal för gott samarbete och ett extra tack till personalen på 
Lantmäteriverket vid Karlstads kommun. 

 19 
 



Referenslista 
Litteratur  
 
Ventorp M & Michanek P (2001). Att bygga häststall – En idehandbok. Alnarp: SLU. ISBN 
91-576-6130-8 
 
Djurskyddsmyndighetens författningssamling, DFS 2007-6 Kap 1 §3  
 
Åkerlöf, Leif. Byggnadsakustik: En praktisk handbok: AB Svensk byggtjänst och Åkerlöf Leif 
2001.  
 
Petterson Anna  Nytt ventilationssystem till djurstallar Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi Alnarp 2004  
 
 Lantbrukets brandskyddskomité Byggnadstekniskt brandskydd LBK’s rekommendationer 
2001 
 
Karlander Olof & Eriksson Kjell Framtidens travsport STC & ATG 2006 
 
Prislista från Byggmax 18 oktober till 14 november 2007 
 
Internet 
 
Compriser.se      www.compricer.se 080204 
 
Expressel AB     www.expressel.se
 
Vvs on net.se       www.vvsonnet.se
 
Nibe   www.nibe.se
 
Muntliga källor 
 
Thomas Söderberg, Anläggningschef  Färjestadstravet 054-292008  
E-post: thomas.soderberg@farjestad.travsport.se
 
 
 

 20 
 

http://www.compricer.se/
http://www.expressel.se/
http://www.vvsonnet.se/
http://www.nibe.se/
mailto:thomas.soderberg@farjestad.travsport.se


Bilaga 1 
Beräkningar 
 
Permanentstall 
Vatten förbrukning  
Dricksvatten/vecka, häst  350liter 
Duschvatten/vecka, häst  400liter 
Vattenförbrukning/vecka, häst 750liter 

Vattenförbrukning/månad, häst   ( )
=

×
12

52750  3,25m3 

Vatten pris karlstad kommun TAXA 2008  15,72 kr/m3 + moms 
 
Kostnad för vatten/månad, häst =× 72,1525,3  51,09 ≈51,10 kr 
 
Energiförbrukning Duschvatten 
dQ=cmdT 
dQ Tillförd energi 
c Specifik värmekapacitet   J/kgK 31019,4 ×
m massa   400 kg 
dT Temperaturförändring  40-8=32ºC=32K 
 
dQ= 53,632 MJ =××× 324001019,4 3

1 kWh = 3,6 MJ 
 
Energi åtgång varmvatten/vecka =53,632/3,6= 14,897..≈14,90 kWh/vecka 
Energi priset för el sätts till 0,8 kr/kWh +moms (priset inklusive moms varierar mellan 95-
105 öre beroende på elbolag och avtalsform, priser hämtade från www.compricer.se 080204). 

( )Kostnad för uppvärmning av duschvatten 
12

)528,090,14( × × =51,6533..≈51,65 kr/månad 

Kostnad för vatten och energi 51,10+51,65=102,75 kr/månad och häst 
 
Totalkostnad per år (30 boxar) =×× 75,1021230 36990 kr 
 
Totalintäkt per år (30 boxar, hyra 500 kr/månad) =×× 1250030 180000 kr 
 
Överskott från permanentstall =− 36990180000 143010 ≈ 143000 kr 
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Bilaga 2 
 
Gäststall 
Vattenförbrukning  
Antal tävlingsdagar   34 st 
Antal Boxar    30 st 
Dricksvatten åtgång (räknat per dygn och häst) 50 liter 
Duschvatten åtgång (räknat per dusch och häst) 100 liter 
 

Vatten åtgång totalt ( ) =××+ 343010050 153 m3/år 
Kostnad för vatten  2405,16 ≈2405,20 kr/år =× 72,15153
 

Energiförbrukning 
Varmvatten 
Vattenmängd =×× 3430100 102 m3/år 

Energiåtgång ( )
=

×
××××

6

33

106,3
32101021019,4 3789,933..≈3789,90 kWh/år 

Kostnad uppvärmning av varmvatten 80,090,3789 × =3031,92 ≈3030 kr/år 
 
Uppvärmnig 
Uppvärmning endast under tävlingsdagar vinterhalvåret 
Antal tävlingsdagar   17 dagar 
Antal timmar/tävlingsdag   5 timmar 
Effekt på värme fläkt(per tio boxar)  9 kW 

Energi förbrukning uppvärmning 30 boxar ( )
=××

×
×

× 175
106,3
360090003 6 2295 kWh  

Kostnad uppvärmning =1836 ≈ 1840 kr/år 80,02295×
 

Belysning 
Antal tävlingsdagar  34 dagar 
Antal timmar/tävlingsdag   5 timmar 
2 lysrör a´55W per box 

Energiförbrukning belysning ( )
=××

×
××

× 345
106,3
360055230 6 561 kWh 

Kostnad Belysningsel =448,80 ≈ 450 kr/år 80,0561×
 

Rengörningskostnad 
Kostnad per timma  250 kr 
Tid per box     10 min 
Kostnad för strö per box    20 kr 

Rengörnings kostnad per år (30 boxar) =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +× 20

6
2503430 62900 kr/år 

 
Total driftskostnad 2405+3030+1840+450+62900 ≈ 70670 kr/år 
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Intäkter gäststall 
Boxhyra  220 kr (+moms)/box 
 
Total intäkt från boxhyra =×× 3430220 224400 kr 
 

Överskott från gästboxar 224400-70670=153730≈154000 kr/år 
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Bilaga 3 
 
Kostnad arbetare 280 kr/h 
 

Vägg 
isolerad      

Mtrl Dimension Pris+moms Åtgång/KVM (Pris + moms)/KVM Tid/KVM
      

Innerpanel 22*95 5,592 10,53 58,86 0,26 
Regel 45*145 20,76 1,67 34,6 0,18 

Iso 145 47,96 1 47,96 0,06 
Asfaboard 12*1200*2740 79,96 0,30 27,31 0,11 
Spikregel 45*45 6,392 1,48 9,47 0,12 
Ytterpanel 21*120 9,56 11 105,16 0,55 

      
Summa:    283,36 1,28 

Kostnad per m2 =×+ 28028,136,283 641.76 kr/m2  
 
 

Vägg 
oisolerad      

Mtrl Dimension Pris+moms Åtgång/KVM (Pris + moms)/KVM Tid/KVM
      

Innerpanel 22*95 5,592 10,53 58,86 0,26 
Regel 45*145 20,76 1,67 34,6 0,18 

Asfaboard 12*1200*2740 79,96 0,30 27,31 0,11 
Spikregel 45*45 6,392 1,48 9,46962963 0,12 
Ytterpanel 21*120 9,56 11 105,16 0,55 

      
Summa:    235,40 1,22 

Kostnad per m2 =×+ 28022,140,235 577,00 kr/m2 
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Tak isolerat      

Mtrl Dimension Pris+moms Åtgång/KVM (Pris + moms)/KVM Tid/KVM
      

Takstol  2200 0,0490196 107,84 0,66 
Isolering 145 37,96 1 37,96 0,09 

råspont cc33 17*95 4,792 3 14,38 0,12 
Diff.spärr 0,2*2,7*25 263,2 0,0148148 3,90 0,04 

Gips 9,5*1200*2700 68,76 0,308642 21,22 0,15 
Råspont 17*95 4,792 10,526316 50,44 0,26 

Papp 15*0,7 95,2 1 9,07 0,05 
Ströläkt 25*25 2,92 1,6666667 4,87 0,12 
Bärläkt 25*36 3,192 1,6666667 5,32 0,12 

Plåt 0,4 51,96 1 51,96 0,06 
      

Tottal    306,96 1,67 
Kostnad per m2 =×+ 28067,196,306 774,56 kr/m2

 
 
Tak oisolerat      

Mtrl Dimension Pris+moms Åtgång/KVM (Pris + moms)/KVM Tid/KVM
      

Takstol  2200 0,0490196 107,84 0,66 
Råspont 17*95 4,792 10,526316 50,44 0,26 

Papp 15*0,7 95,2 1 9,07 0,05 
Ströläkt 25*25 2,92 1,6666667 4,87 0,12 
Bärläkt 25*36 3,192 1,6666667 5,32 0,12 

Plåt 0,4 51,96 1 51,96 0,06 
      

Summa:    229,50 1,27 
Kostnad per m2 =×+ 28027,150,229 585,10 kr/m2
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El (Priser från www.expressel.se 080204) 
  Pris Åtgång Kostnad 
Armaturer  508 kr/st 35st 17780 kr 
Kabel  20 kr/m 200m 4000 kr  
Värmefläkt  1950 st 3 st 5850 kr 
Element våtrum 1450 kr/st 6 st 8700 kr 
Strömställare  90 kr/st 13 st 1170 kr 
Arbete  300 kr/h 40 h 12000 kr 
Summa    49500 kr 
 
Vatten & Avlopp 
  Pris Åtgång Kostnad 
Varmvatten beredare 16000 kr/st 1 st 16000 kr    (www.nibe.se) 
Prisolrör  70 kr/m 30 m 2100 kr (www.vvsonnet.se) 
Kopparrör  43 kr/m 24 m 1032 kr (www.vvsonnet.se) 
Blandare  880 kr/st 6 st 5280 kr (www.vvsonnet.se) 
Handfat  1000 kr/st 2 st 2000 kr (www.vvsonnet.se) 
Toaleter  2500 kr/st 2 st 5000 kr         (www.vvsonnet.se) 
Div. kopplingsmaterial   3000 kr  
Arbete  300 kr/h 40 12000 kr 
Summa    46412 kr 
 
Målning 
  Pris Åtgång Kostnad 
Färg  180 kr/liter 180 liter 32400 kr 
Arbete  280 kr/h 40 h 11200 kr 
Summa    43600 kr 
 
Dörrar och Fönster 
  Pris Åtgång Kostnad 
Stallport  10000 kr/st 3 st 30000 kr 
Nödutgång  6000 kr/st 3 st 18000 kr 
Dusch  4500 kr/st 4 st 18000 kr 
Toalett/föråd  2500 kr/st 3 st 7500 kr 
Summa    73500 kr 
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Bilaga 4 
 
Förslag på utformning 

 
Figur 1. Plan ritning 
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Figur 2. Fasad Norr 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Fasad Söder 
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                                             Figur 4. Fasad Väst 
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                     Figur 5. Fasad Öst 
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