
Monteringsbeskrivning
YDRE UTEBOXAR ENKELRAD



Markberedning

Uteboxarna placeras på en jämn yta, på följande alternativa sätt:

Marksyll:  En väl avvägd tryckimpregnerad planka/syll placeras under stolparna och profilerna. 
Plankan/syllen måste markförankras väl, och marken under måste vara ordentligt packad och fast för 
att undvika sättningar. Placera även planka/syll under boxarnas mellanväggar.

Betongplatta:  En gjuten platta som går 125 mm utanför profilerna och stolparna, runt om boxarna.

Plintfundament:  Plintar gjuts ner vid varje stolpe. OBS! Bottenprofilen MÅSTE följa marklinje för att 
undvika farligt avstånd mellan bottenprofil och mark så att hästar inte riskerar att få ut hov/ben i 

mellanrummet.

OBS!  Vid eventuell gjutning, rådgör med din elinstallatör angående PUS (Potentialutjämnande 
system).

Boxarna finns i följande storlekar: 3x3 m, 3x3,5 m, 3,5x3,5 m.
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Rekommenderade mått för betongplatta.
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Antal boxar 
3000x3000

Inredning    
bredd (djup)

Inredning   
Längd

Betongplatta 
bredd (djup)

Betongplatta 
längd

1 3200 3100 3350 3350

2 3200 6150 3350 6400

3 3200 9200 3350 9450

4 3200 12250 3350 12500

Antal boxar 
3000x3500

Inredning    
bredd (djup)

Inredning   
Längd

Betongplatta 
bredd (djup)

Betongplatta 
längd

1 3700 3100 3850 3350

2 3700 6150 3850 6400

3 3700 9200 3850 9450

4 3700 12250 3850 12500

Antal boxar 
3500x3500

Inredning    
bredd (djup)

Inredning   
Längd

Betongplatta 
bredd (djup)

Betongplatta 
längd

1 3700 3600 3850 3850

2 3700 7150 3850 6900

3 3700 10700 3850 9950

4 3700 14250 3850 13000

Vid takutsprång 2000 mm framför boxar, ökas plattans bredd (djup) med 2050 mm. 
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Monteringsstart
Läs noga igenom monteringsanvisningen innan monteringen startar. Börja med att kontrollera 
mått på ritning, eller om sådan inte finns, mät upp avstånden mellan stolpar, samt stolpar och 
vägg, där fronter och boxväggar skall monteras. 

Placera sedan ut alla boxdelar på rätt plats. Se till att erforderliga verktyg och maskiner finns till 
hands. För att underlätta monteringen bör följande finnas:

• Hylsnycklar

• PU-nycklar

• Stjärnmejsel

• Vattenpass / laserpass

• Hammare / slägga

• Måttband / tumstock

• Cirkelsåg

• Vinkelkap

• Skruvdragare

• Borrmaskin med slagfunktion

• Betongborr 12mm

• Kofot

• Nibblare

• Plåtsax

• Snörslå

Stolpar, profiler och träreglar
Bakre stolpar L=2605
Främre stolpar L=2765 (med dubbel topp-platta)
Dörrstolpe L=2765 (med enkel topp-platta)

En vägg  består av: 1 st. bottenprofil som är urskuren i ett fläns för plank.
1 st. mellanprofil som är dubbelsvetsad. Det urskurna flänset vänds uppåt.
1 st.  topp profil  (utan urskärning för plank)

• Börja med att placera ut stolparna
• Skruva fast u-profilerna mellan stolparna med M10x70 och mutter M10.
• Se till att allt blir i vinkel innan stolparna skruvas fast i botten.

• Stolparna fästs i botten med franskskruv 10x65 och mot betong används plastplugg.
• Den översta u-profilen i varje gavel skruvas i bakre och främre stolparnas träreglar samt i mittenhålet

på stolparnas fästplattor.

• Träreglarna (145x45) över frontvägg och bakvägg placeras så att de
täcker hela fästplattan på gavelstolparna. Träreglarna skarvas sedan
vid varje boxhörnstolpe och skruvas fast med vagnsbult M10x65, 

bricka 11x22 och mutter M10. Träreglarna anpassas sedan efter 
takplåtens utstick. Regeln kan med fördel snedkapas.

Dörrstolpe

Mellanprofil

Topp-profil

Främre 
stolpe

Bottenprofil

Bakre 
stolpe
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Boxutförande och planklängder

Ydre Uteboxar kan fås med fronter i olika utförande t.ex. 

• Börja plocka plankfyllningen i U-profilerna från det håll av profilen som inte har ett urtag i ena 
flänset. Planket kan ställas lite diagonalt i golvprofilen och sedan rätas upp till stående. På så sätt 
behöver inte varje planka skjutas i hela profilens längd. Packa ihop planken så tätt som möjligt.

• Trä är ett levande material som kan krympa när det torkar.
• OBS! I någon eller några plankändar kan det behövas göras urtag för skruvskallar eller muttrar.

• När plankfyllningen är framme vid ”urtaget”. Såga/hyvla bort sponten på den plankan. Sätt en planka 
på andra sidan av ”urtaget” och såga/hyvla bort den synliga sponten. Kapa sedan den sista plankan 
till passande bredd, så att också sponten på den avlägsnas.

• Tryck i sista plankan och lås den med låsplattan. L=310 mm

• Täta fronter

• Skjutdörr

• Slagdörr

• Delvis täta fronter

• 2-delad slagdörr med v-galler

Planket som har tjocklek 42 mm är spontat har följande längder:

Nedtill Upptill

Bakväggar: 1390 870

Gavlar: 1390 1520 (detta får kapas vid montering. pga. taklutning.)

Innerväggar täta: 1340 870

Innerväggar med galler upptill: 1340

Fronter med galler i dörren: 1340 1220/365

Dörrar med galler upptill: 1280

Dörrar täta 2-delade: 1280 1195

Låsplatta

Plankorna bör ytbehandlas.

Helst och lättast före monteringen.
Använd träolja eller lasyr i önskad kulör.
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Olika utföranden på Ydreboxar

Låsplatta
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Takplåt

Låsplatta

För att förhindra invändigt takdropp är plåtens 
undersida belagd med kondensskydd.
Denna bör ej utsättas för väta innan  montage.

Plåtarnas täckbredd är 735 mm.

Räkna ut total plåtbredd  (735mm x antal plåtar). 
Montera takplåten centrerat över boxen. Såga 
sedan av träregeln i efterhand. 

Överhänget i boxens framkant skall vara ca 1000 
mm och i bakkant ca 300 mm (ex. för box 3x3m 
enkelrad)

Sista plåten överlappas så att utsticket blir lika stort 
i båda boxgavlarna. Varje plåt skruvas i träreglarna i 
fram- och bakkant med 1 st. skruv 4,8x64 i varje 
vågdal.

Vid förlängt tak (med en gång framför boxarna) ökas 
plåtarna överhäng till ca 2000 mm.
Vid överlapp av plåtarna används plåtskruv 4,8x19 p 
c/c 300 mm.

Plåtskruv

VindskivaVindskiva

Vindnät

För att få tillräckligt med ventilation levereras 
vindnät för montering i de bakre väggarna.
Vindnätet monteras med skruv 6,3x19 mm på 
c/c 300 mm.

Vindskivorna i gavlarna skruvas fast mot 
takplåten med plåtskruv 4,8x19 mm på c/c 
300 mm.
Skruva även den nedstickande av delen av 
vindskivan mot  träreglarna i boxarnas 
fram- och bakkant.
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Skjutdörr

Låsplatta

Skjutdörren kan användas som både vänster och högergående.

Fronter och dörrar finns som täta eller med galler.

• Två vinkelbeslag för skjutdörrsskenans upphängning bultas mot U-
profilen i dörröppningens överkant med M10x65. (Bild 1)

• För att fästa det tredje vinkelbeslaget används en fästplatta mot    
planket. (Bild 2)

• Skenans upphängnings-konsoler bultas under vinklarna med försänkt 
skruv 10x25 och mutter. (Bild 1)

• Skjut in skjutdörrskenan i konsolerna och lås fast den. (Bild 3)

• Montera 2 st. bultar, helgängade M10x40, i skjutdörrens överkant och 
lås fast dem med lågmutter M10. Skruva sedan  2 st. lågmuttrar M10 
lite löst på  varje bult. Placera också 2 st. brickor 11x22 mellan 
muttrarna. (Bild 4)

Plåtskruv

VindskivaVindskiva

• Prova ut var dörren skall stanna när 
den öppnas och skruva  där fast 
dörrstoppet mot skenan. (Bild 5)

• Trä in de två åkvagnarna i skenan så att den öppna 
delen (gaffeln) blir vänd in mot boxen.

• Häng sedan på dörren från boxsidan, så att            
åkvagnarnas gafflar hamnar mellan de två 
muttrarna   och brickorna. Justera dörren till rätt 
höjd med hjälp av   de två muttrarna. (Bild 4)

• Fritt avstånd mellan dörrens underkant och golvet 
bör vara 25 mm. 

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4Bild 5
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Låsplatta

• Prova ut var dörren ska stanna i låst läge och skruva där 
fast stoppklacken mot skenan med 2 st vagnsbult 8x25, 
bricka 30x30  och mutter. (Bild6)

• Montera skjutdörrens båda styrdubbar av plast. De fästs 
med franskskruv 10,65, bricka 11x22 . Mot betong 
används plastplugg. (Bild 7)

Plåtskruv

VindskivaVindskiva

• I stängt läge får dörren inte lämna 
någon av styrdubbarna.

• I öppet läge bör inte dörren lämna 

styrdubben vid dörrstolpen. (Bild 7)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4Bild 5

Bild 6

Bild 7

Om dörren skall förses med galler, kan det vara fast eller 

öppningsbart och monteras enligt följande:

• Lägg ankarprofilen 50x30 L=1125 på golvet.
Ställ sedan gallren på var sitt spår på ankarprofilen.
Lyft upp hela ”paketet” och ställ det på skjutdörrens C-profil, samtidigt som gallrens 
överdel förs på motsvarande spår i dörrens överkant.
Fäst ankarprofilen i de två förborrade hålen med självgängande skruv 6,3x25
tillsammans med låsblecken.
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Slagdörr

Låsplatta

Slagdörren finns i höger- alt. vänsterutförande och kan vara 2-

delad.

Fronter och dörrar finns som täta eller med galler.

• Montera länkskruvar M12x60 på dörrstolpens fästen, upptill och nedtill. 
Använd bultar M12x45, bricka 12x22 och mutter.

• Gänga sedan på en M12, lågmutter och bricka 12x22 på vardera länkskruv.
Måtta därefter in dörrens fästjärn mot länkskruvarna  och lås fast dörren 
med bricka 12x22 och mutter M12.

• Justera sedan dörren i sidled med muttrarna, så att det 
blir 10 mm spelrum på vardera sida om dörren.
Justera även i höjdled så att det blir ca 25 mm

fritt utrymme under dörren. Kontrollera 
samtidigt att dörren kan svängas
runt 180 grader utan att skrapa 

mot golvet.

• Låset monteras mot dörr ramen

med två självgängande skruvar 6,3x25.
Hål borras för låskolven i stolpen.

• Gallren i dörren monteras på
samma sätt som för skjutdörren.

Plåtskruv

VindskivaVindskiva

Bild 1

Bild 2

Bild 4Bild 5
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Låsmutter M12

Bricka 12x22

Lågmutter M12

Bult M12x45
Bricka 12x22

Bricka 12x22

Länkskruv M12x60

Bricka 12x22

Låsmutter M12



Viktigt

Skötselråd
• Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling. I 

varmförzinkningsstandarden SS- EN ISO 1461 finns en specificerat hur provtagning för 
skikttjockleken skall utföras. Kontrollmätning görs innan godset lämnar 
varmförzinkningsanläggningen.

• Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 
korrosionsskyddet.  T.ex. kan så kallad vitblemma (vitrost) uppträda på zinkytan vid fuktig 
väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen. 
Vitblemman ser ut som ett vitt pulver på ytan, som lätt kan tvättas bort med avfettningsmedel.

• Minst en gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador på ytbehandlingen 
bättras. Speciellt viktig om inredningen är pulverlackerad då det inte är ett fullgott rostskydd.
Utsatta delar, t.ex. där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin, bör ses över särskilt 
noga.

• Rörliga delar, t.ex. dörrar, öppningsbart galler, svängbara och vikbara krubbor bör funktions-
kontrolleras regelbundet. Se också över hela inredningen och efterdra bultar och muttrar.

• Träplank bör ytbehandlas, helst och lättast före monteringen.
Gran: Träolja eller lasyr
Ek: Träolja
Granplank och Ekplank är levande material som kan röra sig/krympa något beroende på fukt-
halten i stallet. Ompackning av planken kan därför erfordras. När planken packas ihop kan en ny 
passbit behövas. Ibland kan ändsprickor förekomma.

• Plastplank är tillverkat av returplast, som är underhållsfritt och behöver ingen ytbehandling. 
Beroende på returplasten kan vissa nyansskiftningar ibland förekomma.
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Hästar är nyfikna och kommer ofta på idén att testa saker och ting i och utanför boxen.

Täckeshängare: Det finns risk för att hästen kan få ned käken mellan täckeshängaren och boxens 
plank. Undvik att monteras täckeshängaren på boxdörren eller så hästen kommer åt den.

Krokar och upphängningsdon: Om hästen har grimma, var uppmärksam på att grimman inte fastnar i 
dessa. Undvik grimma i box.

Vikbar/svängbar krubba: Kontrollera att krubban alltid är i låst läge.

När ni lämnar stallet – kontrollera att boxar med hästar i, har dörrarna i stängt läge.

OBS: Vid färdigmontage: Kontrollera att ej farliga mått uppkommit mellan inredningens överkant och 
mot tak. Se särskilda bestämmelser enligt jordbruksverket.
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Telefon: 0381-502 50

info@ydre-grinden.se

www.ydre-grinden.se


