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Til det professionelle kvæg- og svinebrug
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Det er her alle de store valg skal træffes, og det er en vigtig fase. 

Der er mange spørgsmål og indretningsmuligheder der skal af-

prøves og gennemtænkes. 

Det er her den fremtidige strategi skal tænkes ind i projektet, så 

man ikke får opført et prodtuktionsanlæg, der senere viser sig at 

være fejlplaceret eller være en fejlinvestering. Det er her grundla-

get for dit fremtidige produktionsanlæg fastlægges.

Som bygherre er det vigtigt at have overblik over hvordan bygge-

riet skal udføres. Når man har et godt overblik fra starten, undgår 

SKITSEFORSLAG

man at skulle lave om senere i byggeforløbet. Det betyder, at 

byggeriets omkostninger minimeres, fordi man er foran.

Hos Byggeri & Teknik udarbejder vi skitseforslag til dit staldbyg-

geri, hvor der tages højde for produktion, økonomi og miljø. Ud 

fra skitseforslaget tilbyder vi at beregne et prisoverslag på dit 

staldbyggeri, som kan forelægges kreditgiverne, før der tages 

endelig stilling til byggeriets omfang og rentabilitet.

Skitsen skal afklare den daglige logistik og rutiner,  
samt være grundlag for et beregnet prisoverslag

MURERMESTER
STEEN FLØJGAARD A/S
Ulvedalsvej 1A, Frederiks  ·  7470 Karup
86 66 22 15  ·  www.floejgaard.dk

Moderne og effektivt landbrugsbyggeri, så kontakt os:

Landbrugets bedste byggepartner
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En visualisering kan være et godt redskab til at vise dig selv, 

dine medarbejdere, naboer og myndighederne, hvordan stald-

byggeriet kommer til at se ud, når det står færdigt. Samtidig er 

en visualisering af det færdige byggeri et godt støtteredskab til 

myndighedsbehandlingen.  

VISUALISERING

Vi udarbejder visualiseringer af dit staldbyggeri, så du kan se, 

hvordan din idé vil komme til at se ud.

Vil du gerne på forhånd kunne se, hvordan dit byggeri  
kommer til at se ud i landskabet?

Vi udfører: Boring og skæring • Tømrerarbejde • Murerarbejde • Malerarbejde • Betonarbejde

TLF. +45 70 22 04 19 • www.weisnybo.dk
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Som kommende bygherre, kan vi hjælpe dig i alle faserne, som et 

byggeri fører dig igennem. 

Vi har konsulenter med specialviden om indretning af kostalde, 

ungdyrstalde, kalvestalde, foderopbevaring og gødningsopbeva-

ring – kort sagt alt, hvad der skal bygges på en kvægejendom.

KVÆGSTALDE

Vi er en del af DLBR Kvægstalde
DLBR Kvægstalde er et forum for bygningsrådgivere, der arbejder 

med kvægstalde i Dansk Landbrugsrådgivning. Deltagelse heri 

sikrer, at vi ikke kun trækker på vores egen erfaring, men erfarin-

ger fra hele landet. Gruppen opdateres løbende om nyeste viden 

og regler.

Uvildig og professionel rådgivning 
indenfor byggeri af kvægstalde

STALDBYGGERI
Topkvalitet til aftalt pris med stort udbytte  
ved planlægning fra start til slut.

Vi har opført over 500 stalde med individuelle  
løsninger og fokus på dyrevelfærd og logistik.

Hamletsvej 2-8, Skibbild  ·  7480 Vildbjerg  ·  Tlf. 97 13 73 33  ·  info@s-e.as  ·  www.s-e.as

SKIBBILD ENTREPRISEAS

– hele byggerier
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››   Hvor stor kapacitet skal din nye stald have?

››   Hvordan indrettes stalden optimalt med hensyn  

til logistik og økonomi?

››   Hvilke tilladelser og godkendelser,  

er der behov for til byggeriet?

Byggelovgivning er kompleks og flere løsninger skal indtænkes 

allerede i skitsefasen. Byggeri & Teknik yder rådgivning, når du 

skal bygge nyt staldanlæg, så du kan træffe velovervejede be-

slutninger. Vi hjælper dig med at fastlægge funktionskrav og 

udarbejde myndighedsansøgninger, skitser og planlægning samt 

økonomi i anlægget. 

Vi er din hjælpende hånd ved byggeriet. Vi forestår byggestyring 

og fører byggetilsyn, samtidig med at vi sørger for, at tidsplan og 

økonomisk budgetramme overholdes.

Vi er en del af DLBR Svinestalde
DLBR Svinestalde er et forum for bygningsrådgivere, der arbej-

der med svinestalde i VSP og DLBR. Deltagelse heri sikrer, at vi 

ikke kun trækker på vores egen erfaring, men erfaringer fra hele 

landet. Gruppen opdateres løbende om nyeste viden og regler.

SVINESTALDE
Rådgivning inden for alle staldtyper  
til svin – også renoveringer

Jupitervej 8, Rom  |  7620 Lemvig  |  Tlf. 97 89 30 45

www.svj-as.dk  |  info@svj-as.dk

Fra skitseforslag til færdigt byggeri  
– vi gør din drøm til virkelighed

Søren V. Jensen A/S
MURER – ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTERFIRMA
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I forbindelse med udvidelsen af vores produktionsapparat fra 

160 til 370 køer i nye stalde, søgte vi rådgivning ved Byggeri & 

Teknik. Rådgivningen bestod bl.a. i sparring omkring staldind-

retning og løsningsmuligheder, projektering og licitationsrunde 

samt økonomi- og byggestyring under byggeforløbet. En rådgiv-

ning og sparring, som vi blev utrolig glade for og set i bakspejlet 

ikke ville have været foruden.

EN KUNDE UDTALER
KVÆGSTALD

Vi havde en rigtig god mavefornemmelse under hele byggeforlø-

bet. Dels fordi byggeriet var lavet med fast pris, og dels fordi der 

hveranden uge blev afholdt byggemøder, hvor alle løbende ting 

blev afklaret. Særlig på byggemøderne var det meget udbytterigt 

for os, at have ingeniøren fra Byggeri & Teknik med, idet faglig-

heden til enhver tid var i højsædet og uomtvisteligt.

Laust og Peter Bendix har brugt Byggeri & Teknik I/S som  
sparringspartner, da de skulle bygge ny kvægstald 
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Den konstante opfølgning gjorde,  at alle parter hele tiden vidste, 

hvor langt byggeriet var kommet, at løbende koordinering og 

rettelser i tidsplanen kunne foretages, samt at eventuelle tvivls-

situationer kunne fanges i opløbet.

Styringen og den store faglighed fra Byggeri & Teknik, gjorde det 

muligt at fuldføre vores byggeri til mere end 22 mio. kr. uden 

økonomisk eller tidsmæssig afvigelse.

I dag kunne vi slet ikke forestille os et byggeri uden byggestyring. 

Set i kroner og ører, er pengene til byggerådgivning og byggesty-

ring utrolig godt givet ud.

Vi kan varmt anbefale Byggeri & Teknik som sparringspartner til 

ethvert større byggeri.

OPFØRSEL AF NY KVÆGSTALD  
Laust Bendix i Bryndum ved Esbjerg

Opgaven var at finde den mest optimale løsning på et  

nyt staldbyggeri – både logistisk og inventarmæssigt.

STALDINFO

››   Opført i år 2011

››   445 sengebåse til jerseykøer

››   5 malkerobotter

››   Automatisk foderanlæg

››   Kalvekøkken

››   Kombineret mælke-  
og gyllekøling

››   Naturlig ventilation  
med gardiner

Stålspær & konstruktioner mail@thyssen-staal.dk   –   www.thyssen-staal.dk
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På Munkbro er vi i øjeblikket i færd med at opføre et nyt soanlæg 

til 1100 søer på bar mark. Vores krav til anlægget har været 

store, da det skal være base for en avls- og opformeringsbesæt-

ning med både Landrace, Yorkshire og Duroc-søer. Vi var fra be-

gyndelsen af sikre på, at vi ville have professionel hjælp under 

hele forløbet.

Efter at have forhørt os hos forskellige mulige rådgivere blev Byg-

geri & Teknik valgt, og de kom med gode idéer og løsninger til 

vores specifikke ønsker. Sammen fik vi lavet et godt tegningssæt, 

der har dannet grundlag for den efterfølgende licitation.

Det gennemarbejdede licitationsmateriale som Byggeri & Teknik 

lavede, er med til at vi føler os sikre på at de priser vi har opnået, 

er de helt rigtige. Det har f.eks. også vist sig, at beslutningen om 

fagentreprise har givet os en betydelig besparelse.

Projektets størrelse stiller krav om effektiv byggestyring, da der 

er rigtig mange ender, der skal holdes styr på, og det hele hurtigt 

kan skride både tidsmæssigt og økonomisk, hvis der ikke er kon-

stant opfølgning. Vi er derfor glade for at vi under byggeproces-

sen har ingeniørens faglige styrke som sikkerhed for at alt løber 

efter planen – og bliver lavet korrekt.

Byggeri & Teknik I/S blev udvalgt som samarbejdspartner,  
da Munkbro skulle opføre nyt soanlæg 

EN KUNDE UDTALER
SVINESTALD
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Infarm A/S
Tel: +45 96 32 68 00 – Fax: +45 96 32 68 19 – Email: info@infarm.dk

LEVERANDØR 
AF SPECIALIST-

VIDEN OG 
TEKNOLOGI TIL 
LANDBRUGET

TANKOVERVÅGNING FORSURING SEPARATION

OPFØRSEL AF NY SVINESTALD 

Opgaven var at finde den mest optimale løsning på et  

nyt staldbyggeri – både logistisk og inventarmæssigt. 

STALDINFO

››    Opført 2012/2013

››    Soanlæg til 1100 søer

››    Løbe-/kontrolafdeling med bokse

››    Drægtighedsstald med gulvfodring,  
biologisk luftrenser og gyllekøling

››    Farestald med buffersektioner og  
intelligente varmelamper

››    Karantæneafsnit

››    Tørfoder i alle afsnit

››    Fodercentral med møllerianlæg

››    Servicefaciliteter  
i to etager

 

Ligeledes bliver der på byggemøderne sørget for at næste skridt i 

byggeriet hele tiden er planlagt i god tid, så alle aktører ved hvad 

det næste de skal lave er. Det giver os ro under byggeforløbet, og 

vi kan holde fokus på den eksisterende produktion – det betaler 

sig. Vi føler at vi har fået valuta for de penge der er brugt til 

tegninger, licitationsmateriale og byggestyring.

Vi har oplevet vores samarbejde med Byggeri & Teknik meget 

positivt og det har været med til at give vores projekt netop det 

udseende og den indretning vi ønsker. Derfor vil vi klart anbefale 

andre at få sparring fra Byggeri & Teknik til deres byggeri.

A V L S C E N T E R
www.munkbro.dk
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Byggeansøgning
Vi tager udgangspunkt i tegningsmaterialet fra enten skitsen el-

ler miljøgodkendelsen, og tilretter det til byggeanmeldelsen. Der-

ved sparer du tid og penge, da vi ikke starter forfra. 

Når byggeanmeldelsen indsendes til kommunen skal der normalt 

sendes følgende ind, inden man påbegynder byggeriet:

››   Ansøgningsskema

››   Relevante tegninger

››   Beskrivelse af brandforhold

››   Udledning af spildevand

Når byggeriet er færdiggjort skal følgende indsendes til kommu-

nen:

››   Plantegning

››   Snittegninger

››   Konstruktionsbeskrivelse

››   Statiske beregninger

››   Spildevandsforhold

››   Med mere

MYNDIGHEDS– 
GODKENDELSE 

Herudover kan kommunen bede om supplerende oplysninger af-

hængigt af byggeriets karakter. Alt dette kan vi hjælpe dig med 

– vi er din rådgivende samarbejdspartner.

Brandlovgivning
Landbrugets særstilling i form af lempeligere krav til brandtekni-

ske sikringsforanstaltninger blev fjernet med det nye Bygnings-

reglement 2010 (BR10). Landbruget blev dermed sidestillet med 

almindelig industri- og lagerbygninger.

Det har vist sig, at det kan få økonomiske konsekvenser for byg-

geomkostningerne. Professionel rådgivning og forhandling med 

myndighederne kan medhjælpe til at sænke disse meromkost-

ninger væsentligt.

Udledning af tagvand og spildevand
Landbrugets driftsbygninger og udenomsarealer bliver større og 

større. Det stiller krav til udledning af både regnvand og spilde-

vand fra myndighedernes side. Via vores erfaring og forhandling 

hjælper Byggeri & Teknik med at få godkendt anlægget og opnå 

myndighedernes accept.

Byggeri & Teknik I/S kan hjælpe dig med  
at få godkendt og gennemført dit byggeri
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Vi kan sikre dig, at de aftaler, som er indgået med entreprenører 

og leverandører i forbindelse med dit byggeri bliver overholdt. Vi 

kan også sikre dig, at tidsplanerne i forbindelse med dit byggeri 

overholdes, og at din byggeplads overholder loven med hensyn til  

sikkerhed og sundhed – et krav, som stilles til alle bygherrer.

Når byggeriet er i gang og alle håndværkere og montører m.fl. 

skal leve op til deres kontrakt mv., er det vigtigt, at der koor-

dineres mellem alle parter, og at tidsplanen overholdes. Det er 

vigtigt at holde styr på byggeriets samlede økonomi i forhold til 

ændringer, der bliver aftalt under byggeriet.

BYGGESTYRING 
OG TILSYN

Det er derfor fordelagtigt at have en uvildig sparringspartner, der 

fungerer, som ”tovholder” på byggeprojektet, så deadlines, pro-

jektændringer og byggeøkonomi styres og holdes inden for de 

givne rammer.

Byggeri & Teknik tilbyder at være din tovholder ved dit næste 

byggeri. Vi holder byggemøder, skriver mødereferater, udfører til-

syn og afholder afleveringsforretning med opfølgning. Opgaven 

udføres professionelt, hvor alle parter i byggeriet behandles på 

lige vilkår og efter indgåede aftaler og kontrakter.

Spar dig alle bekymringer – vælg Byggeri & Teknik I/S  
som tovholder ved dit byggeri



Lely Scandinavia A/S · Røde Banke 114 · 7000 Fredericia · Tlf.: +45 7366 1650 

www.lely.com 

20 ÅRS VIDEN OG ERFARING 
 

I 1992 introducerede Lely den første 
Astronaut malkerobot, og dette  
banebrydende produkt blev en af de 
vigtigste opfindelser for  
mælkeproducenter i det 20. århundrede.  
 
Siden har Lely udvidet sine  
robotløsninger, og tilbyder således også 
Lely Discovery spalteskraber, Lely Juno  
foderskubber og Lely Vector  
fodringssystem. 

Mads Eg Damgaards Vej 50      7400 Herning      Fax: 9712 9454      Tlf.: 9626 9444      post@jfp.dk      jfp.dk 

Vi holder, hvad vi lover
Det er fundamentet, vi bygger på
Jørgen Friis Poulsen a/s udfører alle byggeopgaver til det moderne landbrug i del- og 

totalentreprise. Kvalitet, fleksibilitet og levering til aftalt tid er en selvfølge for os, og det 

har gjort os kendt for at holde, hvad vi lover. Det ry værner vi om, for det er fundamentet, 

vi bygger vores vækst og succes på. Skal vi bygge videre sammen?

Svineproduktion

Ridehal

Kvægstald

Hestestald

Møllefundamenter

Ring til Jens Hedevang
på telefon +45 4091 0283

T 97 13 12 11   |   www.byggeri-teknik.dk
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