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Ska du bygga nytt, renovera, byta inredning eller foder-
system? Projekteringen är samlingsbegreppet för alla de 
bitar som tar projektet från idé till verklighet. Från första 
kontakten till leverans och montage.

Nybyggnationer och renoveringar kräver bra planering, 
noggranna ritningsunderlag samt en handfast samord-
ning och styrning. Det är ett komplicerat och ansvarsfullt 
arbete att lotsa beställare, entreprenörer och leverantörer 
genom hela processen till bästa möjliga slutresultat. 

Vi är välkända bland leverantörer och hantverkare för 
våra ritningsunderlag. Separata ritningar visar exakt hur 

gjutningar, stolpplaceringar, inredningar, utgödslingar, 
foderhantering, m.m. samspelar med byggnadens olika 
utrymmen. 

Vi besöker dig gärna men du är lika välkommen till oss 
för att titta på sortiment och olika ritningsförslag.

Ydre-Grinden har under många år arbetat som rådgivare och leverantör till gårdar i hela 
norden. Initiativförmåga och engagemang har fört företaget från att vara en lokal leve-
rantör av inredningsdetaljer till att leverera helhetslösningar för både nöt- och hästägare 
över hela landet.

Projektering efter 
dina önskemål

Vi levererar och utför allt från 
grundläggning, gjutning till 
komplett byggnation!

Vi erbjuder  
kostnadsfri  

rådgivning och  
projektering
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Vårt säljteam 
svarar på frågor 
och hjälper dig 
att beställa 

rätt.

Kontakta vår sälj- 
och projektledning
Vi är måna om att det ska bli rätt när du 
beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför 
är du mer än välkommen att kontakta vårt 
team med erfarna säljare och projektleda-
re om du har frågor eller funderingar. 

Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla 
våra produkter och vi kan därför ge dig många 
och värdefulla tips! Dessutom kan vi hjälpa dig 
med projekteringen av din nya planlösning, 
vare sig det är till nytt eller befintligt stall.

Vi hörs på tel. 0381 - 502 50

www.ydre-grinden.se
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Betongväggar

I och med att husets platta gjuts efter väggmonteringen, i 
den form som utgörs av de monterade väggarna, så sparar 
man armering, betong, formningsvirke och givetvis en hel del 
arbetstimmar.

Just den snabba byggtiden är en av de största fördelarna med 
att välja betongväggar. I de 270 mm tjocka väggarna bultar 
man utan vidare upp även mycket tunga utrustningar och 
tillbehör. Färdiga urtag i väggarna för bland annat fönster, 
portar och ventilation ger en snabb montering även av dessa 
produkter.

Som standard levereras väggarna med släta friser runt portar 
och fönster samt knut- och sockelmarkering. Många väljer en 
borstad yta på yttervägg som du sedan kan måla om du önskar. 
Invändigt är väggarna gjutna mot helt slät form och lämpar sig 
väl för målning eller kakling. 

För invändiga väggar används ofta den oisolerade tunnare  
(150 mm) homogena betongväggen. I exempelvis WC, mjölkrum 
och motorrum där det spolas mycket eller där maskiner behöver 
bultas fast, är det praktiskt att ha ordentliga väggar. 

Betongvägg ströpplad Betongvägg borstad betong

Betongvägg vit marmorkross

Kort byggtid och lång livslängd. Miljön i dagens moderna stall utsätter byggnadens samtliga material för mycket 
hårda påfrestningar. Till isolerade byggnader finns ingenting som kan jämföras med betongväggar om man tittar på 
faktorer som livslängd, slitagetålighet, fuktbeständighet och isolervärde. 
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Psst!	Väljer	du	en	plintgrund	
så	får	du	en	stabil	grund	för	
ditt	bygge	samtidigt	som	du	
sparar	tid	i	byggprocessen.	

Plintgrund

Sockelbalken är normalt ca 50 cm hög och bildar en 
ram som definierar byggnaden. Om du önskar extra 
tåliga ytor in eller utvändigt så går det bra att höja 
balken ytterligare en meter.

Monteringen sker oftast på en dag och du slipper den 
fördyring som ökad armering, ökad betongåtgång, 
formningsvirke och formningsarbete innebär. 

Väl utsatt är plintgrunden ett utmärkt fundament att 
ställa sin byggnad på. Plintarna som bär sockelbalkar-
na runt om byggnaden dimensioneras normalt sett för 
att kunna bära en stomme av stål eller limträ om detta 
är aktuellt. På så vis kan man i princip montera både 
väggar och tak för att sedan gjuta när förutsättningar-
na är som bäst.

Plint till  
betongvägg

Stabil grund som snabbar upp byggprocessen Plintgrunden är ett hjälpmedel vid byggnation som 
blivit allt vanligare. Den ger byggarna chans att dra nytta av samma fördelar som vid betongväggar, 
vilket snabbar upp byggprocessen betydligt.
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Plintgrund

Stommar

Limträ

Limträ är ett miljöskapande material och bidrar i hög 
grad till ett ombonat och trivsamt intryck. Många tycker 
dessutom att materialet går väl ihop med branschen 
eftersom lantbruket många gånger går hand i hand med 
skogsbruk. 

Resningstiden är något längre än för en motsvarande 

stålstomme och i montagekostnaderna ligger generellt 
sett den eventuella merkostnaden. Dock är limträstom-
men i högre grad anpassningsbar både under och efter 
montage, samt många gånger lämplig för infästning 
av annan utrustning som till exempel belysning eller 
kabelskenor.

Limträ är utan tvekan den stomme som använts mest när det gäller byggnader med något större 
spännvidd. Ofta vilar takbalkarna på yttervägg och därmed undviker man pelare innanför väggen 
som ibland kan vara i vägen för inredning eller passagegångar.

Stommen är grunden i taköverbyggnaden och en viktig komponent i det färdiga stallet. Du kan välja mellan 
Limträ, stål eller fackverk av olika modeller. Beroende på byggnadens bredd och vilken funktion man vill ha 
styr oftast valen under projekteringen mot en viss typ av stomme. Vi hjälper dig gärna med projekteringen.
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Fackverk

Traditionella takstolar sätts generellt på 1,2 m avstånd, medan de förstärkta ramarna kan sättas på upp till ca 4,0 m. Genom att dra 
isär takstolarna ges en fin och luftig miljö som många gånger blir jämförbar med den vid limträstomme. Byggnaden dimensioneras 
som en helhet och i leveransen ingår även pelare till väggar.

Stålstomme
Om du behöver ett alternativ helt utan invändiga pelare så är ofta stålstommen ett mer kostnadseffektivt val.	

Eftersom det är svårt att ändra en stålstomme i efterhand så kräver den stor noggrannhet både i planering och tillverkning. 
Våra detaljerade ritningsunderlag är därför en förutsättning för ett gott slutresultat. Till stålstommens fördelar hör att den 
ofta monteras på kort tid. Längre tid än en dag är ovanligt även för stora byggnader och kort montagetid håller givetvis 
nere totalkostnaderna. 

Till enklare byggnader där bredd och taklutning inte är alltför hög så används i många fall fackverk-
stakstolar. Både traditionella takstolar och de så kallade förstärkta fackverken. 
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Skrapgång

Klövpall

FoderbordPrefabricerade
rännsidor

För att underlätta och effektivisera byggprocessen är blocken 
förberedda med ingjutna hylsor för armeringsjärn både 
upptill och nedtill, och levereras med en medföljande botten-
platta. Färdiggjutna block är en praktiskt lösning som inte 
bara sparar arbetstid utan även på formvirke och cement. 

Blocken finns i olika höjder och längden är 2 500 mm. De 
kan även fasas på en eller två sidor om så önskas. 

Blocken kan vara en stor hjälp vid byggnation och de hjälper 
dig att uppnå en tidseffektiv byggprocess.  

Färdiggjutna block som underlättar bygget. Vi har praktiska färdiggjutna block i flera olika höjder och 
användningsormådena är många. De kan bl. a. användas som rännsidor, kulvertsidor eller foderbordskanter.
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Snickerier

Fönster
Ett fönster kan vara så mycket mer än  bara ett ljusinsläpp.  Vi har ett stort utbud av olika 
sorters fönster, allt för att kunna möta upp olika behov. 

Portar
Gemensamt för alla porttyper är fabrikat som står för gediget kunnande och kvalitetsnivå som motsvarar även 
högt ställda krav. Vi har ett brett urval av innerdörrar, ståldörrar, branddörrar etc.

Gavelfönster
Ett gavelfönster gör mycket för helhetsintrycket och kan till exempel få en helt ny byggnad att vack-
ert smälta in i en äldre miljö. Prata med oss - det allra mesta är lösbart!

SNICKERIER FÖR  
JUST DIN BYGGNAD!
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Ydre vindskydd

Materialspecifikation  Ydre vindskydd
• Väggar av granplank 42 mm hyvlat spontat.

• Takplåt med kondensskydd.

• Hörnstolpar 50x50x3 mm.

• Varmgalvaniserade stålprofiler.

• Ventilationsöppning med vindnät på bakväggar.

• Vindskyddet monteras på plintar, marksyll eller betongplatta (ingår ej).

Ydre vindskydd är ett enkelt och billigt system. 
Finns i längdsektioner om tre meter och med två 
olika djup (3 eller 5 meter).
Våra vindskydd är självklart utrustade med god-

känd tilluftsventilation, allt enligt jordbruksver-
kets föreskrifter.
Passar även bra som vedförråd, liten maskinhall, 

garage m.m. Möjligheterna är många!

Våra	vindskydd	

har		godkänd	

tilluftsventilation,	

allt enligt jordbruks- 

verkets föreskrifter.

 YTA MÅTT

30 m2  6 150 x 5 000 mm

46 m2 9 200 x 5 000 mm

61 m2  12 250 x 5 000 mm

76 m2  15 300 x 5 000 mm

19 m2  6 150 x 3 100 mm 

28 m2 9 200 x 3 100 mm

37 m2  12 250 x 3 100 mm

47 m2  15 300 x 3 100 mm

Praktiskt & ekonomiskt. Lösdrift blir en allt populärare form av djurhållning. När djuren vistas 
ute hela dagarna måste det finnas tillgång till bra vindskydd. Med Ydre vindskydd får du en ekono-
miskt fördelaktig lösning som både du och dina djur kommer att ha stor glädje av.
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Vi hörs på tel. 0381 - 502 50

Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. 
Därför är du mer än välkommen att kontakta vårt team med erfarna säljare och 
projektledare om du har frågor eller funderingar. 

Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter och vi kan därför ge dig 
många och värdefulla tips! Dessutom kan vi hjälpa dig med projekteringen av din nya 
planlösning, vare sig det är till nytt eller befintligt stall.

Kontakta vår sälj- 
och projektledning

Beställ  
enkelt  i vår 
webbshop
På 1940-talet började vi förse 
svenska lantbrukare med egentill-
verkade produkter av hög kvalitet. 
Mycket har hänt sedan dess, och 
sedan några år tillbaka har du 
möjlighet att beställa tillbehör och 
komponenter till ditt stall i vår 
webbshop. 

Kika in på ydre-grinden.se och gör din 
beställning redan idag. Du beställer, 
vi levererar - enklare än så blir det 
inte. Tekniken är förvisso ny, men 
grunden för oss på Ydre-Grinden är 
alltid den samma. Svensktillverkade 
produkter av hög kvalitet - en affär-
sidé som håller, trots att omvärlden 
ständigt förändras. 

Vårt säljteam 
svarar på frågor 
och hjälper dig 
att beställa 

rätt.

www.ydre-grinden.se


