
 
 

Bruksstallet – från familjestall till ridskolestall och travstall 

Planerar du att bygga ett nytt stall? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans, 

underlag till bygglov och förprövning till Länsstyrelse samt med byggsupport tills byggnaden är färdig. 

Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90 talet och det finns en lång erfarenhet av trä och dess 

egenskaper som byggmaterial samt vilka funktioner som behövs i ett häststall. Våra stallar är konstruerade efter 

gällande regler hos Jordbruksverket, kontakter med SLU och handläggare på Länsstyrelserna samt erfarenheter 

från våra dryga 300 leveranser. Detta ger dig ett stort mervärde utöver själva materielleveransen.  Hela 

produktionskedjan är kvalitésäkrad från konstruktionen till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. 

Vår expertis är priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design. Vid leverans skickar vi 

med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare. Montageledare för effektiv 

uppstart erbjuds.  

Fler bilder och inspiration;  www.bruksbalken.se samt Facebook och Instagram Bruksbalken Värnamo  

Typer av stall 

Bruksbalken har två typer av stall; Fyrklöverstall och Familjestall. I denna presentation fördjupar vi oss i 

Familjestallet. Familjestallet har en mycket genomtänkt funktion. Familjestallet kan i princip byggas hur långt 

som helst och kan anpassas till travverksamheten och till ridskolans speciella behov om så önskas. Stallet består 

av minimum 4 boxar/utrymmen och kompletteras sedan med de behov man har utöver boxarna, exempelvis 

sadelkammare, spolspilta, foderkammare, samlingsrum, torkrum, toalett, kontor etc. Ofta förlänger vi byggnaden 

med ett oisolerat förråd som kan användas till foder, lösdrift, carport, verkstad mm. Djupet på boxar och övriga 

utrymmen är som standard 3 meter. Bredden är 3, 3,5 eller 4 meter. Detta ger boxstorlekar på 9, 10,5 eller 12m², 

Har du behov av större boxar eller utrymmen så diskuterar vi utformning och placering av dessa. 

 

 

 

Privatstall med 8 boxar, sadelkammare, spolspilta, förråd och övernattningsrum. Vita fabriksmålade fönster och grundmålad ytterpanel 

vid leverans. 

http://www.bruksbalken.se/


 
 

Konstruktion 

 

Bruksstallet byggs i en egentillverkad limträkonstruktion som sätts samman med exaktkapade reglar och takåsar. 

Populärast är våra isolerade stall. Här byggs innertaket som ett parallelltak dvs. det följer yttertakets lutning på 15 

grader. Stallets höjd vid takfot är 2,7 m och vid taknock ca 4 meter invändigt. Stallgången är 2,5, 3 eller 3,5 meter. 

Stallets totalbredd blir som standard 9, 9,5 eller 10 meter. 

Isolering och ventilation 

Bruksbalken säljs i lättisolerat och oisolerat utförande.  Kraven på god luftkavitet tillgodoses i bägge alternatien 

med en väl fungerande självdragsventilation med intag av friskluft  genom väl tilltagna ventilationsluckor vid 

takfot och utsläpp vid nock. En mycket välfungerande ventilation, välanpassad för våra stallmått. Innertaket byggs 

som ett paralelltak för att inte förstöra den naturliga ventilationen och för att ge samma luftvolym både i isolerade 

och oisolerade stallar. Dessutom ger det en känsla av rymd. Vi rekommenderar isolerat stall även för kallstall. 

Isoleringen hjälper till att jämna ut temperaturen – du får ett varmare stall än utomhus på vintern och ett kallare 

stall än utomhus på sommaren. Du har även möjlighet att värma upp stallet tillfälligt – om du skulle vilja . För 

varje stall som kräver Förprövning hos Länsstyrelsen gör vi en 

beräkning av dess ventilationsbehov.  

 
Med en konstruktion som går upp i nock, även vid isolerade stall blir stallet högt och luftigt och en naturlig ventilation möjlig. Många kunder ger mycket 

bra feedback för den goda luftkvalitén i Bruksbalkens stall. 

Stall förlängt med förråd och dubbel skjutport på baksidan. 



 
 

Material 

För att tillgodose hästens ljudkänslighet använder vi ”mjuka” material i stallet, i första hand trä. Vi har vår egen 

tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Vi jobbar med noga utvalda underleverantörer för fönster, dörrar, 

tak och vattenavrinning för att säkerställa den totala upplevelsen av kvalitet rakt igenom. Isolerade stall har 

vanligen plåttak. Oisolerade fibercement. 

 

 

Röda stall kan varieras i det oändliga. Jag gillar t.ex. silverfärgade rännor och silverfärgat plåttak för en modern känsla. Vi kan 

grundmåla i alla slamfärger innan leverans. Det lilla nockfönstret ingår alltid i Bruksbalkens stall. 

Travhäststall i Dalarna med valvade fabriksmålade fönster. Här målar man även knutbrädorna och vindskivorna i Falurött. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kontaktinformation 

Hörle, SE 33192 Värnamo 0370-303730, bruks@bruksbalken.se  

 

Magnus Böhn 

VD, produktion, inköp och försäljning maskin- och lagerhallar  

Telefon + 46 (0)370-303731 

Magnus.bohn@bruksbalken.se 

 

Anna Ryber 

Försäljning stall, stallinredning för häst, färg. Marknadsföring och informationsmaterial.  

+46 (0)370-303733 

Anna.ryber@bruksbalken.se  

 

Rolf Böhn 

Försäljning stall för nöt och får samt övriga typer hallar.  Förvaltning av Hörle Bruk 

+46 (0)370- 303737 

Rolf.bohn@bruksbalken.se  
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