
Bygga mjölkrum

cecilia.palmen@vxa.se

070-6218291

mailto:cecilia.palmen@vxa.se


Vad är Teknik på Gården?

• Uppdrag från Arla, samarbete Växa och Seges

• Bra mjölk från mjölken lämnat kon till mjölken 
lämnar gården! 

• Vi arbetar för att minimera risken att 
mjölkutrustning och hämtning av mjölk ska 
försämra mjölkens kvalitet. 

• Ta fram informationsmaterial

• Informationsspridning! 



Teknik på Gården - Hemsida

• www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-
mjolk/mjolktanksteknik/

• Informationsmaterial

• Nyhetsbrev

• Checklistor

https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/mjolktanksteknik/


• Förvaring i väntan på hämtning

– Livsmedelshygien

– När det blir fel? 

• Hämtningen 

– chaufförens  arbetsmiljö  

– lastbilen ska komma fram

Varför bygga mjölkrum?



Chaufförens miljö - Mjölkrum

• Tankutlopp mot dörren!

• Maximalt 2,5 meter från dörr till tankutlopp

• Minimalt 0,9 meter, gärna minst 1,2 meter fritt 
utrymme framför tankutlopp

• Bra belysning utanför och i mjölkrum

• Hängränna och snörasskydd

• Tvätt och tork möjlighet

• Spolslang



Minsta mått runt mjölktanken

• Rekommenderat max 30 meter mellan 
mjölkningsplats och mjölkrum

• 0,5 meter runt sidorna

• 1,2 meter framför tankutlopp

• Minst 0,6 meter mellan tank och tak. Luckan ska gå 
att öppna helt. Rekommenderat 1 meter eller mer.

• Även bufferttank!

• Stå stadigt!



• Manuell rengöring av tank. Även bufferttank!

• Rengöring av silotankar?

• Diskvatten från tank och anläggning; Var kan vi 
mäta temperaturer? Vattenmängder?

Mjölkkvalitetsarbete – vid problem



Mått runt mjölktanken



Mått runt mjölktanken



Mjölkrum



Mjölkrum



• 120-250 cm mellan tank o dörr

Mjölkrum



• Tankbil med släp upp till 22m lång ska kunna 
hämta mjölk utan att backa

• Vändradie minst 26 meter

• Max 6 meter slanglängd (2,5 inomhus)

• Väldränerad eller hårdgjord gårdsplan

• Om platta vid dörr, maximalt 1 meter bred. 

• Inte nära gödselbrunn och foderhantering

• Tankbilshöjd upp till 4,5 meter

Gårdsplan



Lastningsplats



Lastningsplats

• Ej OK ! – Bilen måste backa!
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Lastningsplats

• Ej silo i vägen på lastningsplats

• Ej OK! 
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• Bra om maximalt 2,5 meter mellan tankutlopp o dörr

mjölkrumtank

ladugård

mjölkbil

Lastningsplats











• Epoxy, polyuretan eller akrylprodukt

• Klinker med syrafast fog, klara stora 
temperaturförändingar

• Kulvert med slangar från allt diskvatten!

• Tvättbara väggar och tak

Golv mm





• Tak/vägg fläkt. Styrd på temperatur och 
fuktighet.

• Tilluftsöppning i dörr eller vägg

• Golvvärme

• Hur planerar ni? 

Ventilation 


