
Ydre-Grinden AB • Rydsnäs industriområde 3 
573 75 Ydre • www.ydre-grinden.se

UTEBOXAR
ENKELRAD OCH ENKELRAD MED GÅNG

MONTERING
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Uteboxarna placeras på en jämn yta och vi rekommenderar en gjuten betongplatta. 
Betongplattan ska gå utanför profiler och stolpar. Mått på plattan framgår av ritning till 
respektive variant av utebox.

OBS! Rådgör med din elinstallatör angående PUS. (potentialutjämnande system)

MARKBEREDNING

Läs noga igenom monteringsanvisningen innan ni börjar montera.

Placera sedan ut alla boxdelar på rätt plats. Se till att nödvändiga verktyg och maskiner finns 
till hands. För att underlätta monteringen är följande verktyg bra att ha

• Hylsnycklar • Blocknycklar • Stjärnmejsel • Vattenpass/laserpass
• Skruvdragare • Cirkelsåg • Måttband/tumstock• Hammare/slägga
• Vinkelkap • Slagborrmaskin • Betongborr 12 mm • Kofot
• Plåtnibblare • Plåtsax • Snörslå

MONTERINGSSTART
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STOLPAR
Var uppmärksam på att det finns höger och vänster hörnstolpar, mellanstolpar samt bakre 
och främre stolpar det är nämligen olika borrbilder på stolparna beroende på var de står. 
På ritning för respektive uteboxvariant framgår var stolpar placeras.

Bakre stolpar L= 2675 mm, främre stolpar L=2745 mm, dörrstolpar L=2745 mm

PROFILER
Gavelväggar och bakväggar består av:
1 st Bottenprofil som är utskuren i ett fläns för plank
1 st Mellanprofil (dubbla profil sammansvetsade) som är utskuren i ett fläns (vänds uppåt)
1 st Topprofil (utan utskuret fläns)

Under bottenprofilen läggs en gummilist, därefter bultas profilen fast i betongplattan.

LIMTRÄ
Limträbalkarna har olika dimensioner beroende på placering. 

Bakkant 90x225 • Framkant 90x315

Limträbalkarna levereras i färdiga längder och behöver inte kapas.

3.0 meter boxbredd 3.5 meter boxbredd
Mellanbalk 3070 mm Mellanbalk 3570 mm
Gavelbalk 3605 mm (box på gavel) Gavelbalk 4105 mm (box på gavel)

Skarv mellan balkar ska hamna centrerat på bultfästet i toppen på stolpen. Limträbalkarna 
bultas fast med vagnsbult längd 120 mm. 

STOLPAR, PROFILER OCH LIMTRÄ
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Mät upp på betongplattan var alla stolpar ska monteras och använd en snörslå för att få 
markeringar att följa.

Börja med att placera ut stolpar enligt ritning. Var uppmärksam på placeringen. 
Bulta inte fast stolpar nu.

Lägg ut botten, mellan och topprofiler för alla sidor. Längden på dessa kan skilja åt beroende 
på vilken uteboxstorlek man valt. 3.0x3.0, 3.0x3.5, 3.5x3.0 eller 3.5x3.5

Skruva fast U-profilerna mellan stolparna med M10x90 och mutter M10
Se till att allt blir i vinkel och rätt placerat på betongplattan. 
Efter detta kan stolpar bultas fast i betonplattan.

Den översta U-profilen (topprofil) till gavlar skruvas fast mellan den bakre och främre 
limträbalken och ska följa taklutningen.

KOM IGÅNG
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Låsplatta

Placering Nedtill Upptill
Bakväggar 1390 mm 870 mm
Gavlar 1390 mm 1720 mm (måste anpassas pga. taklutning
Innerväggar (med galler upptill) 1340 mm
Innerväggar (täta) 1340 mm 870 mm
Fronter med galler i dörren 1340 mm 1220 mm / 365 mm
Dörrar med galler upptill 1280 mm
Dörrar täta 2-delade 1280 mm 1195 mm

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 bottenprofilen och sedan rätas upp till stående. 
På så vis behöver inte varje planka skjutas i hela profilens längd. Packa ihop planken så tätt 
som möjligt.

OBS! I någon eller några plankor kan det behövas göras urtag för skruvskallar eller muttrar.

När plankfyllningen är framme vid ”urtaget” så såga/hyvla bort sponten på den plankan. Sätt 
en planka på andra sidan ”urtaget” och såga bort den synliga sponten. Kapa sedan den sista 
plankan till passande bredd. Tryck dit den sista planka och lås plankorna på plats med 
låsplattan (längd 310 mm). OBS! Trä är ett levande material som kan krympa när det torkar.

Om uteboxen förses med plastplank istället för granplank ska en förstärkningsprofil av stål 
monteras mellan var fjärde planka.

PLANKLÄNGDER

Plankorna bör ytbehandlas
Helst och lättast före montering.
Använd träolja eller lasyr.
Tänk på att ändträ kan kräva
flera behandlingar.

!



För att motverka invändigt takdropp (kondens) är plåtens undersida belagd med en 
kondensreducerande filt. Denna bör ej utsättas för väta innan montaget.

Plåtarnas täckbredd är 960 mm. Antalet plåtar som följer med i leveransen är uträknat att 
räcka till respektive variant av utebox. Däremot kan de komma att behöva justeras genom att 
överlappas i gavel/gavlar. Plåtar skruvas i limträbalkarna i fram och bakkant med 1 st skruv i 
varje vågdal (limträskruv 6,5x55 svart) och vid överlappning med skruv 4,8x22. Skruvning sker 
på c/c 300 mm i överlappningen.

Plåtens överhäng  X (takutsprång) i uteboxarnas framkant bör vara mellan 800 till 1000 mm 
på utebox enkelrad. På utbox enkelrad med gång bör överhänget (takutsprånget) vara 
motsvarande.

TAKPLÅT

X

X
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Bild 5
Låsmutter M12

Bricka 12x22

Lågmutter M12

Bult M12x45
Bricka 12x22

Bricka 12x22

Länkskruv M12x60

Bricka 12x22

Låsmutter M12

Montera länkskruvar M12x60 på 
dörrstolpens fästen upptill och 
nedtill. Använd bultar M12x45, 
bricka 12x22 och mutter M12.

Gänga sedan på en M12 lågmutter 
på varje länkskruv. Montera sedan 
dörren med dess fästjärn på 
länkskruvarna och fäst fast dörren 
med först bricka 12x22 och sedan 
mutter M12.

Dörren justeras sedan i sid- och 
höjdled så att det blir cirka 10 mm 
spelrum på vardera sida om 
dörren. Fritt utrymme under 
dörren ned till golv ska vara cirka 
25 mm.

Kontrollera så att dörren kan 
öppnas helt utan att skrapa mot 
golvet.

Låset till dörren monteras i dörrens 
ram med 2 st självgängande 
skruvar 6,3x25. Hål för låskolven 
måste borras i stolpen.

Galler i dörren (se montering 
skjutdörr) 

SLAGDÖRR
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Skjutdörren kan monteras som både vänster och 
högergående.

Två vinkelbeslag för skjutdörrskenans upphängning 
bultas mot U-profilen i dörröppningens överkant. 
Använd M10x65 (bild 1) se samtidigt till att montera 
distansröret inuti profilen (bild 1A).

Det tredje vinkelbeslaget monteras i planket. Använd 
fästplatta enligt bild 2.

Skenas upphängningskonsoler bultas under vinklarna 
med försänkt skruv M10x25 (bild 1)

Skjut in skenan 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 med två 
brickor 11x22 mellan muttrarna. (bild 4)

Trä in de två åkvagnarna i skenan, se till 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 muttrarna. (bild 4)

Fritt avstånd mellan dörrens underkant och golv bör vara 
25 mm

Prova ut var dörren ska stanna när den öppnas och 
skruva där fast dörrstoppet mot skenan (bild 5).

SKJUTDÖRR

Dörrmontage

Bild 1A
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Bild 6

Bild 7 A

Prova ut var dörren ska stanna i låst läge och skruva där 
fast stoppklacken mot skenan med 2 st vagnsbult 
M8x25, bricka 30x30 samt M8 mutter (bild 6)

Montera skjutdörrens båda styrdubbar av plast. De fästs 
med franskskruv 10x65 samt plugg och bricka 11x22.
Bild 7

I stängt läge får dörren inte lämna någon av dubbarna.

I öppet läge bör inte dörren lämna styrdubben närmast 
dörrstolpen. 

Om dörren förses med öppningsbart galler
Lägg ankarprofil 50x30 Längd 1125 mm på golvet. Ställ 
sedan gallren på var sitt spår av profilen. Lyft 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. Ett av gallren bör låsas fast. Bestäm vilket du 
vill ha öppningsbart och skruva sedan fast det andra.

Bild 7 B

Bild 7 C
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Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling. I 
varmförzinkningsstandarden SS-EN ISO 1461 finns specificerat hur provtagning för 
skikttjockleken ska utföras. Kontrollmätning görs innan godset lämnar 
varmförzinkningsanläggningen.

Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 
korrosionsskyddet. Exempelvis kan så kallad vitblemma (vitrost) uppträda på zinkutan 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 
om man vill.

Minst en gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador på ytbehandlingen 
bättras. Speciellt viktigt om inredningen är pulverlackerad då det inte är ett fullgott rostskydd. 
Utsatta delar ex.vis där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin bör ses över särskilt 
noga. Rörliga delar bör funktionskontrolleras regelbundet och smörjas vid behov. Se också 
över inredningen och efterdra bultar och muttar. 

Trä är ett levande material som kan röra sig och krympa något beroende på fukthalten i 
stallet. Ompackning av plank kan därför behövas. När planken packas om kan ny passbit 
behövas. Ibland kan ändsprickor även förekomma. Efterbehandla trä vid behov.

Plastplank är tillverkat av returplast som är underhållsfritt och behöver ingen ytbehandling. 
Beroende på vilken sorts returplast som använts kan vissa nyansskiftningar ibland förekomma.

HÄSTAR ÄR NYFIKNA!

Täckeshängare
Det finns risk för att hästen kan få ned käken mellan täckeshängaren och boxens plank. 
Undvik därför att montera täckeshängare på boxdörren eller på sådant ställe som hästen 
kommer åt den.

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

Vik- svängbar krubba
Kontrollera att krubban alltid är i låst läge.

När ni lämnar stallet
Kontrollera att boxar med hästar i har dörren i stängt läge

SKÖTSELRÅD
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När montaget är klart, kontrollera att ej farliga mått uppkommit mellan inredningens överkant 
och mot tak osv.

Se särskilda bestämmelser på

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar

EFTER FÄRDIGT MONTAGE


