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Förord 

Vi vill tacka våra handledare Göran Hed och Mia Björk. Ett stort tack till Thomas Carlsson och hans 

medarbetare på högskolans labb för hjälpen att utföra laborationen.  

Vi vill även tacka Myrby mekaniska AB för att de tillhandahöll material som vi kunde utföra våra 

tester på.  
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Sammanfattning  
  

Detta examensarbete handlar främst om hållfasthet hos boxmaterial men också om planeringen av 

boxar i stall. Bakgrunden till arbetet ligger i att ridsporten är en stor sport i Sverige vilket gör att det 

även finns många stall med varierande kvalitet. I många av dessa behöver materialet i boxarna bytas 

och boxarna behöver planeras om för att bli större. Fyra olika material har undersökts och jämförts 

med avseende på deras hållfasthet, kostnad och underhåll. Hållfasthetstest utfördes på de fyra 

materialen genom att energinivån för hästspark undersöktes. Sedan simulerades detta i en laboration 

där också brottgränsen på materialen testades.  En informationsundersökning av de fyra materialen 

har också gjorts för att kunna jämföra dem med avseende på underhåll. Materialen har efter 

hållfasthetstesterna och undersökningen poängsatts. Detta för att visa vilket av materialen som ur 

dessa aspekter bäst lämpar sig som boxvägg.  Ett illustreringsförslag där boxarna i ett befintligt stall 

ändrats för att klara dagens krav presenteras i arbetet. För illustreringsförslaget beräknades vilken 

mängd av det bäst lämpade materialet som skulle behövas och vilken kostnad det då skulle få.   

 

  



4 

 

Abstract 
 
This thesis is mainly about the strength of box stall materials but also about the planning of box stalls 

in stables. The background of this thesis is that the equestrian sport in Sweden is big and because of 

that there are a lot of stables with different qualities. In many of these, the materials in the box stalls 

need to be replaced and the box stalls need re-planning to get bigger. Four different materials have 

been studied and compared for their strength, cost and maintenance. A strength test was performed 

on each of the four materials. That was done by examining the energy level at a horse kick. Then the 

kick was simulated in a lab. The tensile strength was also tested for all the materials. An information 

search on the materials where done so they could be compared in view of maintenance and cost. 

After the strength tests and the information search, the materials were given points so it could be 

determined which of them are best suited to be a wall in a box stall. An illustration of an existing 

stable was made where the box stalls have been re-planned to meet today’s requirements. From the 

illustration, the amount of the material with the highest points was calculated and the cost estimated.           
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Begreppsförklaringar på några hästhållningstermer 

 Box: Mindre inhägnad i stall där hästar bor, när de inte rids eller vistas ute i sin hage. 

Vanligtvis fyrkantig med en dörr på ena sidan.  

 

 Spilta: Samma som box fast med en öppen sida istället för dörr. Hästen står uppbunden 

med baken mot den öppna delen i en spilta. 

 

 Uppbindningsplats: Detta är en spilta där hästen står uppbunden med huvudet mot den 

öppna delen när den borstas före och efter ritt eller på annat sätt behöver skötas om.     
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1. Inledning 
Ridsporten i Sverige är väldigt stor, det finns många utövare på olika nivåer. Många av dessa har 

äldre stall som är byggda i ladugårdar vilka inte är anpassade efter dagens hästhållning och standard. 

Dessa stall är byggda i en tid när det var en annan syn på hästhållning. I detta arbetet visas hur 

förändringen över tiden har påverkat standarden på stallet. Eftersom många av boxarna i dessa äldre 

stall i Sverige är i behov av renovering men kunskap och ekonomi saknas, ska arbetet belysa några av 

de problem som finns med boxarna i dessa äldre stall och hur dessa kan åtgärdas på ett bra sätt. 

Hästar är levande varelser som kan sparka och leva om i sin box. Det är därför viktigt vid renovering 

av stall att välja material till boxarna som håller för sparkar och annan påfrestning från hästen. 

 

1.1.  Bakgrund 
För att tydliggöra hur synen på hästhållning förändrats har två stall från olika tidsskeden jämförts 

med avseende på storlek och boxarnas mängd, storlek och material.  

 

Stall 1, Det ena stallet ligger i Åmot på 

Katrinebergsvägen 4 på gården Furbo, detta stall är 

över hundra år gammalt och 4,3 x 3,2 m stort med en 

takhöjd på 2,1 m. Detta stall har använts till 

jordbrukshästar som är stora arbetshästar. Stallet 

innehåller 1 spilta, det är en box som bara har tre 

väggar och istället för dörr har en öppen sida. Denna 

spilta är 1,6 x 2,2 m stor. Det finns  

två fönster i detta stall som är 0,9 x 0,7 m vardera. 

Materialet i spiltväggen består av träplank som var 

1,30 m höga och förmodligen gran. Se bild 1. 

  

 

 

Stall2, Det andra stallet ligger i Sandviken på 

Fårbacksstigen 102 och byggdes 2012. Storleken är 

13,5 x 9 m med en takhöjd på 2,6 m och stallet 

innehåller 6 boxar. Hästverksamheten som 

förkommer i stallet är tävlingshästar, unghästar och 

avelshästar. Boxarnas storlek är 3,0 x 3,5 m och har 

mellanväggar av murat tegel och fronter av plank i 

återvunnen plast. Det finns också en spolspilta på 

3,0 x 3,0 m. Stallgången är 3 m bred vilket gjorde 

det möjligt att använda slagdörrar till boxarna. Om 

stallgången varit smalare hade skjutdörrar kunna 

användas eftersom de inte tar upp någon del av 

stallgången när de är öppna. I detta stall finns 3 

fönster som är 0,9 x 0,5 m vardera. Se bild 2. 

 

 

  

Bild 1: Spilta i stallet i Åmot 

Foto av: Gilnaz Mirzajee 

  

Bild 2: Boxar i stallet i Sandviken 

Foto av: Antonia Jäderberg  
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 Jämförelse, Eftersom hela det äldre stallet är lika stort som 1 box i det nya och eftersom hästen som 

stod i det äldre stallet är ungefär lika stor som de hästarna som står i det nya, visar detta att storleken 

på boxarna skiljer sig de olika stallen emellan. Andelen golvyta per häst skiljer sig också i stallen. 

Det äldre stallet är ca 13,8 m
2
 och byggdes för 1 häst, det nya stallet som är 121,5 m

2
 byggdes för 6 

hästar vilket ger 20,3 m
2
 per häst. Det är en skillnad med nästan 7 m

2
 per häst. Boxarna i det nya 

stallet är 10,5 m
2
 vardera och spiltan i det äldre stallet är 3,36 m

2
, även här skiljer det ungefär 7 m

2
. 

Skillnaden på takhöjden är nästan en halvmeter vilket ger 29,4 m
3
 per häst i det gamla stallet och 

53,6 m
3 

per häst i det nya stallet, detta ger en skillnad på 24,2 m
3 

per häst. För hundra år sedan kunde 

alltså hästar stå i stall med nästan hälften av den luftvolym de har i dag.                                 

 

 Materialen i boxarna i det nya stallet skiljer sig också 

från materialet i spiltan i det äldre stallet. För hundra 

år sedan låg vikten i att materialet skulle hålla för 

sitt ändamål och vara lättillgängligt. Självklart ska 

materialen hålla och vara tillgängliga även i det nya 

stallet, men här spelar andra saker in i materialval 

såsom den estetiska aspekten. Detta kan man se 

genom att plastplankets färg snyggt passar ihop med 

den svarta metallramen och de murade 

tegelmellanväggarna, samt att guldknopparna på 

boxfronterna inte har någon speciell användning 

mer än att de gör stallet mer estetiskt tilltalande. 

Båda stallen har stora fönster men det äldre stallet 

har fler och större fönster per häst än det nya. Detta 

kan bero på att man för hundra år sedan hade 

begränsad belysning och ville få in så mycket dagsljus 

som möjligt. I det nya stallet finns ordentlig belysning 

i form av lysrör i taket, vilket minskar behovet av dagsljus och därigenom behovet av fönster. I 

jämförelsen visas tydligt att standarden på stall har blivit högre och att storleken på stall och boxarna 

ökat. 

Något annat som också ökat med tiden är mängden av olika typer av boxmaterial; idag finns det 

många olika material att välja mellan när man ska bygga boxar. Svårigheten kan då vara att veta 

vilket material som bäst håller mot påfrestningarna från en häst. Att ändra boxar i äldre stall medför 

vissa svårigheter. Om man exempelvis skulle ändra spiltan i det äldre stallet i jämförelsen ovan så att 

den håller en standard som är godtagbar för dagens hästhållning, skulle man bland annat behöva 

beakta storleken, placeringen och materialet till den ändrade spiltan. Dessa aspekter kan leda till att 

detta äldre stall behöver byggas ut. 

 

1.2. Syfte 
Med detta examensarbete är syftet att ta fram en illustration av hästboxar där placering, storlek och 

material med avseende på hållbarhet, kostnad och underhåll kommer att beaktas.  

Syftet är också att göra en laboration som skall visa vilka material som bäst lämpar sig som boxvägg 

med avseende på hållbarheten, speciellt slagtåligheten och undersöka vilka olika typer av skador som 

uppkommer på materialen.  

 

 

  

Bild 3: Boxväggar med detaljer, stallet i 

Sandviken 

Foto av: Antonia Jäderberg  
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1.3. Mål 
Målet är att visa en illustration av hur en stalländring kan genomföras med nytt boxmaterial så att 

ändringen uppfyller dagens krav för boxbygge och är anpassad för den hästhållning som förs idag. 

Målet med examensarbetet är också att visa vilket av fyra olika material som enligt undersökning och 

laborations resultat verkar lämpa sig bäst som boxvägg.  

1.4. Avgränsningar 
I undersökningen av de olika materialen beaktas huvudsakligen hållfastheten, speciellt slagtåligheten. 

Eftersom informationen om de valda materialens fuktbeständighet är bristfällig skulle det behövas 

ytterligare en laboration för att kunna jämföra materialen med avseende på fuktbeständighet. Då det 

inte var möjligt att utföra två olika laborationer har en avgränsning gjorts angående materialens 

fuktbeständighet. 

 

 

1.5. Tidigare forskning 
Det finns ingen exakt likadan tidigare forskning angående hållfasthet hos boxmaterial. Däremot har 

SLU, Sveriges Lantliga Universitet gjort en hållfasthetsundersökning på galler i hästboxar som heter 

Säkra häststall – kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner (Wachenfelt, 

Nilsson, & Ventorp, 2011). Denna undersökning har legat till grund för laborationen i detta arbete 

eftersom den visar vilken energinivå som förkommer vid hästspark. Det värdet användes för att 

utföra simuleringen i laborationen. Det finns dock ett flertal undersökningar angående luftkvaliteten i 

stall, exempelvis Air hygiene in stables 1: Effects of stable design, ventilation and management on 

the concentration of respirable dust (Department of Animal Husbandry, 1987). Ämnet till detta 

examensarbete valdes för att undersökningarna om hållfasthet hos boxmaterial är bristfällig.                                      

1.6. Krav på material 
Ett boxmaterials hållbarhet är viktig ur ett antal synvinklar. Dels ska materialet vara helt för att 

boxens funktion ska vara uppfyllt. I händelse av att materialet skadas, ska detta inte utgöra en 

skaderisk för hästen. Materialet ska även vara lätt att byta ut, vilket innebär att materialet måste 

finnas tillgängligt i butik/lager i närheten av stallet. Materialen måste också vara anpassade för den 

miljö de ska brukas i. Det betyder i detta fall att de ska klara den fuktiga miljön i ett stall. För att 

kunna göra ändringar och ombyggnader av hästboxar i stall finns lagar och regler som måste följas 

och därför kommer några av dessa som är relevanta för arbetet att beaktas. 
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1.7. Materialval 
I detta arbete har fyra olika material valts för att undersökas med avseende på hållfasthet specielt 

slagtåligheten, granplank, Muovixplank (plastplank), OSB-skiva och plyfa-skiva. 

De fyra materialen valdes ut av olika anledningar.  

 

 Granplanket valdes för att det är ett av Sveriges vanligaste boxmaterial (Ventorp & 

Michanek, 1995) och även anses prisvärt. 

  

 Muovixplanket är ett av de nyare materialen som används till boxar, det består av 100 % 

återvunnen plast (Muovix) vilket kan göra materialet bra ur miljösynpunkt då återvinning 

gynnar miljön. Detta material valdes på grund av dessa aspekter.  

 

 OSB-skivan valdes för att den är lätt att få tag på vilket kan göra den till ett naturligt val för 

hobbysnickaren. Det kan då vara intressant att veta om materialet håller för sitt ändamål som 

boxvägg. 

  

  Plyfaskivan valdes för att den är ett vanligt förekommande boxmaterial (Ventorp & 

Michanek, 1995) samt att det är skivor vilket kan underlätta hantering och installation 

gentemot plankmaterialen. 

Mer utförlig information om materialen finns i kapitel 4.1.1. 

 

 Efter laborationen och undersökningen poängsattes materialen efter ett poängsystem innehållande de 

olika kategorierna hållbarhet och typ av skada vid brott samt kostnad och underhåll. I systemet fick 

varje material sina poäng utifrån vad resultatet i laborationen visade och författarnas bedömning efter 

undersökningen av materialen.  
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2. Ändring av stall 
Här nedan redovisas relevanta lagar och regler för ändring av box, samt genomförande av 

illustrationsförslaget. 

 

2.1. Lagar och regler 
Enligt Jordbruksverket finns det allmänna krav för hästhållning. Eftersom hästarna är levande 

varelser finns det många lagar och regler som måste följas. Enligt Jordbruksverkets bestämmelser ska 

de kunna bete sig naturligt. Ljusinsläpp och belysning i stallet är lika viktigt som i andra byggnader. 

Hästarna måste kunna äta i lugn och ro och ha möjlighet till fysisk kontakt med varandra. Det finns 

regler gällande brandsäkerhet och buller i stall men då detta arbete ska begränsas till boxar tas endast 

de relevanta bestämmelserna för boxar och boxmaterial upp, samt vad som gäller angående stallgång 

och uppbindningsplats för häst. (Jordbruksverket) 

 Enligt Jordbruksverket
 
skall boxmaterial

 
inte skada hästen och boxarna ska utformas så att hästens 

sociala behov tillgodoses vilket betyder att de kan se och höra varandra. Det nämns också att 

materialens hållfasthet ska vara tillräckligt stark för att hålla emot en hästspark.  

Enligt Jordsbruksverket finns det standard mått för boxar beroende på hästens storlek och typen av 

uppstallning. Det finns tre typer av uppstallning: individuell, grupp och sto med föl (fölningsbox). 

För detta arbete gäller individuell uppstallning alltså en häst per box. Dessa mått visas i tabell 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns också bestämmelser för bredden på olika typer av stallgång. I detta arbete gäller stallgång 

mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg. Dessa redovisas i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästens mankhöjd (m) Boxens area (m²)* Bredd (m) 

<0,85 3 1,5 

0,86-1,07 4 1,6 

1,08-1,30 5 1,9 

1,31-1,40 6 2,1 

1,41-1,48 7 2,2 

1,49-1,60 8 2,35 

1,61-1,70 9 2,5 

>1,71 10 2,7 

Typ av stallgång Bredd (m) 

mellan två spiltrader i ridskolestall 3,5 

mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg 2,5 

mellan två boxrader när anspänning sker i 

stallgången 
3,5 

bakom hästar som hålls i spilta 3 

Tabell 1. Individuell uppstallning  

Källa: Jordbruksverket 

Tabell 2. Bredden på olika typer av stallgång 

Källa: Jordbruksverket 



12 

 

 

 

Även för uppbindningsplats finns bestämmelser för mått beroende på hästens storlek. 

I detta arbete skall det byggas för hästar med en mankhöjd över 1,70m. De olika måtten för 

uppbindningsplats redovisas i tabell 3. 

 

 

 

 

När det gäller bestämmelserna angående fuktbeständighet hos boxmaterialen har inte 

Jordsbruksverket några specifika krav därför har författarna vänt sig till Plan och Bygglagen 

(2010:900). I kapitlet Byggprodukters lämplighet 19§ gäller att ett byggnadsmaterial får användas 

endast om det är lämpligt för det avsedda ändamålet. (Plan och bygglag, 2010:900) Detta tolkas här 

att materialet skall klara den fuktigare miljön som förekommer i stall.  

Eftersom tre av de fyra material som testats kommer från företag som säljer material specifikt till 

boxar, antas att dessa tre (Gran, Muovix, och Plyfa) klarar den fuktigare miljö som förekommer i 

stall. Det fjärde materialet däremot, OSB-skivan lämpar sig inte i fuktiga miljöer och klarar troligtvis 

inte en fuktig stallmiljö särskilt bra. (Träguiden, 2013)  

 

  

Hästens mankhöjd (m) Spiltans längd (m) Spiltans bredd (m) Skiljeväggens höjd exkl. galler (m) 

<0,85 1,5 1 0,8 

0,86-1,07 1,8 1,15 0,95 

1,08-1,30 2,15 1,4 1,15 

1,31-1,40 2,35 1,5 1,25 

1,41-1,48 2,45 1,6 1,3 

1,49-1,60 2,65 1,75 1,4 

1,61-1,70 2,85 1,85 1,5 

>1,71 3 2 1,6 

Tabell 4. Mått föt uppbindningslats  

Tabell 3. Mått för uppbindningsplats 

Källa: Jordbruksverket 
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2.2. Illustrering av boxar 

2.2.1. Befintligt stall 
Stallet som ska ändras ligger i Storvik på 

Näsbyvägen 46 och är 10,4 x 5,8 m stort. För 

närvarande finns 3 hästboxar och 1 mindre 

ponnybox i stallet, dessa har en storlek på mellan 

6,5 och 9 m
2
. Önskemålet från stallägaren är att 

det ska finnas 4 boxar som minst klarar hästar 

med en mankhöjd på 1,70m och minst en 

uppbindningsplats. På utsidan av box 2 är vatten 

indraget. Detta går inte att flytta på och ett 

önskemål från stallägaren är därför att 

vattenslangen leds upp till taket. En planlösning 

på stallet i befintligt skick har ritats upp i 

dataprogrammet Revit Architecture, 

planlösningen visas på bild 4.  

  

Materialet i boxväggarna är träplank, troligtvis av 

gran. Boxväggarna är i dåligt skick och därför i 

behov av ändring. Eftersom boxväggarna är skadade 

se bild 5, och de flesta boxarna för små (därför att 

det minsta en box får vara för hästar med mankhöjd 

på 1,70m är 9m
2
) ska väggarna bytas ut och boxarna 

förstoras. I det förslag som har tagits fram har ett 

antal aspekter beaktats såsom materialens 

slagtålighet, brottgräns, underhåll och pris samt 

placering och storlek på boxarna. Detta stall är i 

dagsläget för litet för att kunna uppfylla stallägarens 

önskemål och kommer därför även att byggas ut, 

detta har dock inte tagits upp i detta examensarbete. 

Utbyggnaden av stallet kommer i illustreringen antas 

vara gjord och uppfylla gällande regler och lagar för 

utbyggnad av stall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Planlösning befintligt stall i Storvik 

Ritad av: Gilnaz Mirzajee & Antonia Jäderberg  

Bild 5: Skadad boxvägg i stallet i Storvik 

Foto av: Antonia Jäderberg  
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 2.2.2. Genomförande illustrationsförslag 
Ytterväggen med dubbeldörr i det befintliga stallet har här antagits utbyggd enligt bild 6 med 2 meter 

för att klara stallägarens önskemål. Dörr 

(1) och fönster (2) i den väggen antas 

flyttade till nytt läge.  

 De gamla boxväggarna rivs och ersätts 

med nya. De nya väggarna placeras om 

för att få större boxar samt en 

uppbindningsplats som klarar 

önskemålet från stallägaren. Här har 

mängden material som skulle behövas i 

boxväggarna beräknats. Detta genom att 

en höjd på materialet sattes till 1200mm 

som var ett önskemål från stallägaren. 

Eftersom boxväggarna hade den totala 

längden 15,14 m kunde mängden 

beräknas till 18,2 m
2
. Detta för att kunna 

jämföra de fyra materialen med 

avseende på kostnad. 

Även storleken på stallgången har beaktats. Genom den nya placeringen av boxväggarna erhölls en 

stallgång som uppfyller jordbruksverkets krav. Pelaren (3) har placerats i stallgången för att den 

vattenledning som är indragen där skall ha något att följa upp till taket.          

 

I bild 6 som ritats i Revit Architecture redovisas ändringen i stallet. De streckade boxväggarna rivs 

och de skrafferade visar placeringen av de nya. Färdigt illustrationsförslag visas i kapitel 5.6. 

För mer detaljerade ritningar se bilaga 1.   

  

Bild 6: Ändringsillustration,  stall i Storvik 

Ritad av: Gilnaz Mirzajee & Antonia Jäderberg  
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3. Teori 
 

Här redovisas teorin som ligger till grund för utförandet av laborationen.    

3.1. Laboration 
För att genomföra laborationen i arbetet undersöktes vilken energinivå som förekommer vid en 

hästspark. I  rapporten Säkra häststall – kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och 

byggnadskonstruktione (Wachenfelt, Nilsson, & Ventorp, 2011) från Sveriges Lantbruksuniversitet 

fanns framtagna värden för energinivå för hästspark. En hästspark från en normalstor häst som väger 

ca 600 kg motsvarar ca 300 J.  

 För att kunna beräkna vilken höjd den provkula som skall motsvara hästsparken skall släppas ifrån 

används sambandet för läges och rörelse energi (Ekholm, Fraenka, Hörbeck, Ivarsson, & Schale, 

2004): 

             =         

               = 
    

 
  

 

Där m är massan på provkulan, g är jordens 

gravitation (9,82), h är höjden från underkanten på 

provkulan till provmaterialets yta, detta visas i bild 

7 och v är hastigheten i detta fall på provkulan när 

den faller.  

Eftersom lutfmoståndet bortses antas lägesenergin = 

rörelseenergin.   

      = 
    

 
 

 

För att beräkna höjden gjordes en omskrivning av 

ovanstående samband till: 

h= 
            

   
  

Höjden beräknades genom att en hanterbar massa antogs. Denna massa sattes till 20 kg.  

Eftersom det skall göras försök för spark från större respektive mindre häst vilka har sparkar med en 

energinivå på 250 J respektive 350 J gjordes samma beräkning som ovan för dessa energinivåer:  

För att beräkna hastigheten på provkulan för olika energinivåer omvandlades sambandet för 

Erörelseenergi till:  

 v=  
   

 
   

samtliga värden redovisas i tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom den maximala höjden som kunde uppnås vid laborationen var 2,13 m, samt att den 

maximala vikten som kulan kunde ha var 33kg gjorde det att en begränsning för max energinivå på 

m (kg) h (m) EL  (J) v (m/s) g (m/s2) 
20 1,27291242 250 5 9,82 

20 1,52749491 300 5,47722558 9,82 

20 1,78207739 350 5,91607978 9,82 

Bild 7:  Illustration av laborationsutförandet 

Ritad av: Gilnaz Mirzajee 

Tabell 4. Formel beräkning  
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690 J fanns. Om materialen hade en brottgräns över denna nivå och brott inte uppkom efter flera 

försök med denna energinivå gjordes ett specialtest med en hållfasthetsmaskin. Denna maskin mäter 

vilken nedböjning materialet har vid belastning med en viss kraft. Samt vilken kraft som behövd vid 

brott.  

När detta test gjorts på de material som inte gått sönder i laborationen gjordes en beräkning för att 

uppskatta materialets elasticitetsmodul samt böjspänningen vid brott. Dessa beräkningar gjordes för 

att det blir intressant att veta om den höga brottgränsen beror på hög elasticitet, alltså låg 

elasticitetsmodul. Samt att det är intressant att jämföra elasticitetsmodulen och böjspänningen vid 

brott med exempelvis trä som är ett material det finns mycket kunskap om.        

För att göra dessa uppskattningar användes följande samband (Johannesson & Vretblad, 2008): 

För elasticitetsmodul 

beräknades först 

yttröghetsmomentet:  

  
    

  
    

 Där b är bredden på 

materialet och h är 

tjockleken se bild 8.   

Sedan användes följande 

samband för att beräkna E 

= elasticitetsmodul: 

  
    

    
 vilken skrivs om till:  

  
    

    
     

Där P är kraften som 

behövs för att böja ned 

materialet till 

nedböjningen δ.  L är 

avståndet mellan de stöd 

som materialet var upplagt 

på se bild 9. I är 

yttröghetsmomentet. 

 

 

 

Bild 8: Bredd (b) och tjocklek (h) på provmaterial sett i genomskärning. 

Ritad av: Antonia Jäderberg 

Bild 9: Provmaterial som ligger på stöd med avståndet L i mellan sig 

belastas med kraften P och får nedböjningen δ. 

Ritad av: Antonia Jäderberg 
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För att beräkna böjspänning   vid brott användes följande samband: 

  
 

 
  Där M är momentet och W är böjmotståndet. 

  
   

 
  Där P är den maximala kraften i försöket när brott uppkom och L är längden mellan 

stöden. 

  
    

 
 Där b är bredden på materialet och h är tjockleken materialet hade vid testet när brott 

uppkom.   
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4. Metod 
 

4.1. Laboration 
I detta arbete har hållfasthetstester utförts på de fyra materialen som nämnts i inledningen. Dessa 

hållfasthetstester utfördes genom en laboration där slagtåligheten på respektive material undersöktes. 

4.1.1 Materialen 
Här nedan följer en kort beskrivning av de fyra material som hålfasthetstesterna utförts på.  

4.1.1.1. Granplank 
Det granplank som undersöktes i detta arbete kommer från 

Myrby mekaniska, vilket är ett företag som säljer 

boxmaterial. Varje planka var hyvlad och spontad med fasad 

kant och hade en storlek på (b x d) 120 x 43 mm. I detta fall 

var plankorna 1200mm långa för att de skulle passa i ramen 

som material proverna låg på under hållfasthetstesterna. Efter 

kontakt med personalen på Myrby framgick att eftersom 

granplanket är ett levande material förändras det konstant och 

det finns risk för att plankorna torkar och krymper. Om 

granplanket utsätts för mycket fukt kan det mögla. Granplank 

är mjuka vilket kan leda till att hästen vid dålig stimulans 

tuggar på dem. Planket måste också ytbehandlas ungefär 1 

gång om året och kan målas i valfri färg. Enligt personal på 

Myrby brukar granplank få bytas efter ca 2 år på grund av 

slitage.  

4.1.1.2. Muovix 
Muovixplanket är ett material i form av plastplankor som 

tillverkas av återvunnen plast, främst polyolefiner och 

konstruktionsplast. Förenklat beskrivet tillverkas planket 

igenom en process där avfallsplasten först renas och sedan 

krossas till pulver. Därefter smälts pulvret och blandas med 

färg för att sedan gjutas till önskad form och kyls sedan ned. 

Plastavfallet som används för att tillverka planket får inte 

innehålla något av följande föroreningar: livsmedel, trä, 

metaller, glasfiber samt sand eller grus. (Muovix) De säljs av 

Myrby mekaniska men tillverkas i Finland av företaget 

Muovix. Hästar vill inte äta plast vilket gör att plankorna 

håller längre och inte behöver bytas ofta. Plankorna finns i 

olika längder med (b x d)145 x 32 mm.  

De kan lätt sågas, borras, skruvas eller spikas i. En nackdel 

kan vara färgen då det inte går att måla och materialet finns i fyra olika färger grå, grön, brun och 

vinröd (Ej med på bild 11) vilket betyder en begränsning i färg val. Enligt personalen på Myrby 

mekaniska är materialet helt fuktbeständigt och kan tvättas med högtryckstvätt utan att riskera 

fuktskada.  

Muovix ger, enligt personalen på Myrby mekaniska, mindre ljud vid hästsparkar. Detta ger en 

lugnare stallmiljö med mindre störande ljud vilket är bra för hästarnas hälsa.  

 

Bild 10: Granplank från Myrby 

Foto: Myrby Mekaniska 

Bild 11: Muovix från Myrby 

Foto: Myrby Mekaniska 
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4.1.1.3. OSB 

OSB-skivan (oriented strand board) som undersöktes var en 

skiva som man kan hitta i vanliga byggbutiker, exempelvis 

Byggmax. OSB-skivor är tillverkade av långa träspån och lim 

som sammanpressats under högt tryck och hög värme. Nära 

ytan ligger spånen i skivans längdriktning och i mittdelen 

ligger de vinkelrätt mot längdriktningen. Spånen som används 

kan vara av både barrträ och lövträ. Det lim som används kan 

vara PF, fenollim (fenol-formaldehyd-lim) eller MUPF, 

melamin-urealim (melamin-urea-formaldehyd-lim). 

(Träguiden, 2013) Eftersom anledningen till att detta material 

var med i undersköningen var att det är lättillgängligt och ett 

vanligt förkommande material i många användnngsområden 

valdes den vanligaste tjockleken på 11mm. Skivorna som 

användes i denna undersökning  

hade måtten 11x2440x1200 och dessa sågades till 1200  

x 1200 mm bitar för att passa i den tidigare nämnda ramen.  

För detta material användes dubbla skivor vid hållfasthetsproverna  

eftersom en enkel skiva är för tunn för att rimligen hålla för det  

tänkta ändamålet. Personal på Byggmax har inga rekommendationer 

angående användande av OSB i stall. Undersökningen fick istället helt  

visa huruvida detta material var lämpligt som boxmaterial.      
 

4.1.1.4. Plyfa 
Plyfa-skivan som användes till denna laboration var en form 

av fenolfilmsbelagd kombiplywood. Fenolfilmen ökar 

motståndskraften mot slitage och fukt samt minskar 

sprickbildning. Plywood tillverkas genom att ett ojämnt 

antal fanerlager limmas och pressas samman under högt 

tryck och hög värme. Fanerlagren kan variera i mängd och 

storlek samt bestå av olika träslag. I Sverige är dock gran 

och furu vanligast samt björk, bok och ek till ytfaner. 

(Träguide, 2013) Skivorna finns i olika storlekar och den 

skiva som användes till denna laboration hade storleken 21 x 

1200 x 2400 mm. Den sågades till 1200 x 1200 mm för att 

passa ramen som användes i laborationen. Plastytan på 

materialet gör det lättvättat och så länge ytan är oskadad 

fårsvåras gnagning. Om ytan  

blir skadad kan det ljusare träet irritera hästen som då kan  

börja gnaga på materialet. (Ventorp & Michanek, 1995)  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12: OSB- skiva från Byggmax 

Foto: Byggmax 

Bild 13: Plyfa skiva från Hammars verkstad 

AB 

Foto av: Gilnaz Mirzajee 
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4.1.2. Genomförande av laboration 
För denna laboration användes en metallkropp med rundad 

botten och en utvändigt gängad stång fastskruvad på ovansidan. 

Se bild 14. Denna hissades för hand upp i taket med hjälp av en 

talja som hade knutits fast där med rep. Samma typ av rep 

träddes igenom taljan och knöts fast i metallkroppen. Sedan 

mättes de tre olika höjderna 1,27m, 1,53m och 1,78m för de 

olika energinivåerna ut. Detta gjordes genom att metallföremålet 

drogs upp till respektive höjd och en bit tejp sattes fast på repet 

precis under taljan.  

 Metallföremålet hade dock endast en vikt på 5,27 kg vilket 

gjorde att extra vikter fick monteras på för att metallkroppen 

skulle väga de 20 kg som höjderna var beräknade utifrån. 

Vikterna träddes runt den gängade stången och skruvades fast med de två muttrarna som satt på 

stången.  

  

På golvet under metallföremålet stod en träram som 

var 200 mm hög och 1200 mm x 1200 mm lång i 

sidorna. Se bild 15. På ramens hörn satt kantbrädor 

som höll provmaterialen som lades på ramen på 

plats. I ramen lades en bit isolering med en 

spånskiva över för att skydda golvet. För de båda 

plankmaterialen fick ramen minskas ned eftersom 

det fanns fem plankor av respektive material att 

testa. En Muovixplanka var 145mm vilket gjorde att 

ramens bredd justerades till 145*5 = 725 mm. Se 

bild 15. För granplankorna som hade bredden 

120mm justerades ramen till 120*5 = 600 mm. 

Justeringen gjordes genom att en extra kant till 

ramen skruvades fast på respektive längd för de 

båda materialen. Det upptäcktes också att 

plankmaterialen behövde hållas fast lite mer än 

skivmaterialen. Detta löstes genom att nittiogradiga 

metallfästen sattes över skarvarna på plankorna och 

på ena långsidan, se bild 16. Dessa skruvades fast 

endast i ramen -inte i materialet. På den andra 

långsidan sattes en planka längs hela materialet som 

fästes i ramen och sedan sattes kilar fast mellan 

materialet och plankan. Detta för att få 

plankmaterialen i spänn för att sponten på brädorna 

inte skulle glida isär vid testerna.      

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14: Metallkropp till laborationen 

Foto av: Antonia Jäderberg 

Bild 15: Ramen till laborationen 

Foto av: Gilnaz Mirzajee 

Bild 16: Muovixplank upplagt på ramen 

Foto av: Antonia Jäderberg 
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Provmaterialen lades löst på ramen och 

metallföremålet släpptes sedan ned fem gånger från 

respektive höjd, se bild 17. Sammanlagt gjordes 15 

försök per material. Efter varje nedsläpp 

dokumenterades skadan på materialet och 

avtrycksdjupet uppmättes med skjutmått. 

När de 15 första försöken på respektive material var 

slutförda testades brottgränsen. Metallkroppen 

hissades upp till max höjd på 2130 mm och släpptes 

en gång på materialen. Om brott inte uppnåtts 

monterades vikter tills metallkroppen hade en vikt på 

33 kg vilket var den maximala vikten som kunde 

uppnås. Sedan släpptes metallkroppen ned en gång på 

materialet. Hade brott fortfarande inte uppkommit 

släpptes metallkroppen flera gånger från max höjd 

med max vikt. Eftersom en begränsning fanns 

angående max energinivå ca 690 J på grund av max 

höjd och max vikt var det möjligt att brott inte 

uppnåddes på samtliga material.  

 

 

 

När detta blev fallet testades materialet i en 

hållfasthetsmaskin. Provbiten lades på en avlång 

metallkloss med två stöd. Se bild 18. Dessa stöd hade 

ett avstånd från varandra på 600mm. När sedan 

materialet lagts i maskinen pressades materialet ned 

med en konstant hastighet på 15mm/min tills brott 

uppkom i materialet. Om brott inte gick att erhålla i 

detta försök gjordes en repa i undersidan vinkelrät 

mot långsidan på materialet vid 

nedtryckningspunkten. Djupet på repan blev beroende 

av vilket material som testades. Försöket gjordes 

sedan om med det repade materialet som pressades 

tills brott erhölls.   

      

 

  

Bild 18 Muovixplank i hållfasthetsmaskinen 

Foto av: Gilnaz Mirzajee 

Bild 17: Utförande av laboration med upphissad 

metallkropp och ramen under 

Foto av: Antonia Jäderberg 
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4.2. Poängkriterier      
Samtliga material har poängsatts enligt ett antal kriterier. Dessa presenteras nedan. 

4.2.1. Hållfasthet 
Poängfördelning efter fem materialtest för varje energinivå på respektive material har bedömts enligt 

följande: 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 

Brott i 

materialet 
Stora skador 

på materialet 

med ett 

avtrycksdjup 

på mer än 

5mm 

Skador på ytan 

och ett 

avtrycksdjup 

mellan 2mm 

och 5mm 

Små skador på 

ytan och ett 

avtrycksdjup 

mellan 1mm 

och 2mm 

Materialets 

hållfasthet 

opåverkad, 

avtrycksdjup ≤ 

1mm 

 

När materialen testades för brott poängsattes de beroende på hur kanterna vid brottytan såg ut och vid 

vilken energinivå det uppstår brott i materialet. Detta visas i tabellerna nedan. 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

Vassa kanter stor 

skaderisk 
Vassa kanter mindre 

skaderisk 
Trubbigare kanter 

mindre skaderisk  
Fin brottyta, ingen 

skaderisk 

 

 

 
1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

Lägst hållbarhet = 

Brott vid lägsta 

energinivå 

Näst lägst hållbarhet  Näst högst hållbarhet  Högst hållbarhet = 

Brott vid högst 

energi 

 

4.2.2. Kostnad 

Materialen poängsättes också efter hur mycket de kostar. Pris per m
2
 för samtliga material har 

beräknats. Detta för att kunna göra en uppskattning av kostnaden för den mängd material som behövs 

till exempelstallet. Poängen 1-4 fördelades ut på materialen där det billigaste fick 4 poäng, det näst 

billigaste 3 poäng, det näst dyraste 2 poäng och det dyraste 1 poäng.  

 

  

Tabell 5. Poäng fördelning för hållfasthetstest 

Tabell 6. Poängfördelning för brottytan 

Tabell 7. Poängfördelning för brottgräns 
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4.2.3. Underhåll 
Det sista poängkriteriet är underhåll, detta bedömdes enligt tabellen nedan. Materialen bedömdes 

efter hur ofta de behövde bytas, hur lätta de var att få tag i och hur ofta de behövde rengöras och 

underhållas. De poängsattes enligt följande system: dålig = 1, acceptabel = 2, bra = 3 och utmärkt = 

4. I tabellen nedan sattes poängen in för respektive material och detta redovisas i resultatet för varje 

material. 

 

 Underhåll Material 

Hur ofta behövs byte    

Tillgänglighet   

Rengöring/underhåll   

Summa   

 
Samtliga material kommer att få en sammanlagd totalpoäng där alla kriterierna räknas in, detta 

redovisas i resultatdelen under respektive material. 

  

Tabell 8. Poängfördelning för underhållning 
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5. Resultat 
 

5.1. Gran 

5.1.1. Hållfasthet 
 

Hållfasthetstest för granplanket redovisas i tabellerna 

nedan. Gran klarade de fem första försöken med 

energinivå på 250J vilket redovisas i tabell 9. I första 

försöket uppmättes avtrycksdjupet till 2,6mm se bild 

19. Vid andra föröket var dock djupet 1,4mm och 

sedan ökade det konstant vid varje försök. Denna 

avvikelse antas bero på mätfel då alla uppmätningar 

skett manuellt med skjutmått. 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 Avtrycksdjup 2,6mm 1,4mm 1,7mm 2,2mm 2,7mm 

          
 

Typ av skada 

Fördjupning + 
små sprickor + 
repor 

Fördjupning+ 
större spricka+ 
repor 

Fördjupning + 
sprickor i brädorna+ 
repor 

 Fördjupning + 
sprickor + 
repor 

Fördjupning + 
sprickor + 
repor 

 

 

 

 

 

Vid femte försöket med energinivå på 250J blev det 

större sprickor i brädan se bild 20 och även sponterna 

på brädorna bredvid sprack. Detta gjorde att byte av 

planket ur underhållssynpunkt skulle ha varit 

önskvärt dock inte nödvändigt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild 19: Fördjupning i Gran vid första försöket 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 20: Sprickor  i Gran vid femte försöket 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 9: Resultat av Gran 250J 
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Resultatet av hållfasthetstest på granplank vid 

energinivån 300J redovisas nedan. På grund av 

tillgången på material byttes  platsen på brädorna 

för att få nytt material till testet. Provbrädan klarade 

de tre första försöken utan större skador men med 

vissa sprickor på ytan. Se bild 21. Vid det fjärde och 

femte försöket fick materialet större sprickor i 

längdledden. Se bild 22. Det blev även små sprickor 

på bredden.  Här upmärksammades också att 

eftersom tillgången på material gjorde att plankorna 

fick byta plats istället för att bytas ut  kunde inte 

sponterna hålla fast materialet lika bra eftersom de 

var skadade sedan försöken på 250 J.  

 

 

 
Gran Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 

      Avtrycksdjup 1,7 2,2 2,4 1,7 2,5 

      

typ av skada 
 
 
 
 
 

Fördjupning 
+ spricka i 
brädan + 
repor 
 
 
 

Fördjupning 
+ repor + 
samma 
spricka blev 
större 
 
 
 

Fördjupning + 

flera sprickor 

i längdledden 

+ små 

sprickor på 

bredden + 

repor 

 

Ny fördjupning på grund 
av att kulan inte träffade 
samma ställe + samma 
sprickor + sponten gick 
sönder vilket gjorde att 
kulan studsade mer och 
gjorde större repor på 
ytan.  

Fördjupning + 
sprickor +  
sponten gick helt av 
så att den inte höll 
lika hårt längre 
vilket gjorde att 
provkulan studsade 
betydligt mer än 
föregående försök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21: Fördjupning i Gran vid första  försöket 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 10: Resultat av Gran 300J 

Bild 22: Fördjupning i Gran vid femte försöket 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg  
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Vid energinivån 350J fick plankorna större skador 

och redan vid andra försöket blev materialet så 

skadat att byte skulle behövas. Se bild 23. Vid 

tredje försöket blev det brott i materialet och det 

blev obrukbart. Se bild 24. Här måste dock 

sponternas skador från föregående försök beaktas. 

Även här byttes det till en hel planka men 

sponterna på de övriga plankorna var skadade 

vilket kan ha lett till tidigare brott. Dock var brottet 

vid tredje försöket även tvärs över brädan och inte 

bara längs sponterna. I försök 1 var avtrycksdjupet 

4,1 mm och i försök två 2,5 mm. Detta tros bero på 

att sponterna och brädan var skadade vid det andra 

försöket och brädan hade börjat böja ned sig. Detta 

gjorde att uppmätningen av avtrycksdjupet 

försvårades och ledde till avvikelsen.         

 

 

  

Gran Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
            
Avtrycksdjup 4,1 2,5 Brott x x 
            

Typ av skada 
 
 

fördjupning+stor spricka 
längs brädan i längd 
ledden 
 

små fördjupning+ 
större sprickor i både 
längd ledden och 
bredden, Brott i vägg 
brott i väggen 

Brott 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 

 

Vid de två första energinivåerna var 

fördjupningarna efter fem försök mellan 2mm och 

5mm. Därför får gran enligt poängkriterierna tre 

poäng vardera för de två första energinivåerna. Vid 

den tredje energinivån uppkom brott och materialet 

fick därför där en poäng. Summan blir sju poäng 

för de tre försökena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 23: Fördjupning i Gran vid första försök 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 24: Fördjupning i Gran vid andra försök 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 11. Resultat av Gran 350J 
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Brottets kanter var vassa men det blev inga hål 

för en hästhov att fastna i. Se bild 25. Därför 

bedömdes en tvåa till gran i detta kriterie. 

Efter laborationen visade det sig att 

granplankorna klarade den näst minsta 

energinivån vid brott därför gavs här två poäng 

till materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Kostnad 
Granplankor kostar ca 209 kr per m

2
 (Myrby, 2013) och det behövs ca 18,2 m

2 
material i 

exempelstallet. Det betyder att kostnaden för den mängd granplankor som skulle behövas blir ca 

3 805 kr. Med denna kostnad blir granplankorna det näst billigaste materialet av de fyra som 

undersökts, vilket gav materialet tre poäng för kostnad. 

 

5.1.3. Underhåll 
Poängsättnigen för underhåll har följande motiveringar:  

Granplankorna gick av i sponten vid de första försöken och de kan behöva bytas ganska ofta. Enligt 

personal på Myrby behöver granplank bytas efter ca två år, detta kan leda till höga kostnader i 

längden för materialet. 

  

Granplank av den kvalitet som behövs för ändamålet beställs från olika hästboxförsäljare vilket 

minskar poängen för tillgängligheten. Detta på grund av att byte/installation av materialet blir 

beroende av leveranstid. 

 

Materialet behöver ytbehandlas innan det används. Granplankorna kan målas i vilket färg som 

önskas. Granplankorna är ljusa och kan lätt bli smutsiga, eftersom de enligt personal på Myrby är 

känsliga för fukt försvårar det rengöring av materialet. 

   

Här nedan redovisas poängsättningen för materialet i denna del. Kriterierna finns i avsnittet 

poängkriterier i metoddelen.      

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 Underhåll Gran 

Hur ofta behövs byte  3 

Tillgänglighet 3 

Rengöring/underhåll 3 

Summa 9 

Tabel 12: Underhåll resultat Gran  

Bild 25: Brott i Gran vid tredje försöket 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg  
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5.1.4. Sammaställning 
Den totala poängsumman för materialet redovisas i tabellen nedan. 

 

 
Hållfasthetstest 15 försök  Brottgräns Brottkanter Kostnad  Underhåll Totalt 

7 2 2 3 9 23 

 

 

Den totala slutpoängen för granplankor blev 23 poäng. 

 

5.2. Muovix 

5.2.1. Hållfasthet 
I tabell 14 nedan redovisas resultatet på hållfasthetstestet för materialet Muovix på energinivån 250J. 

Vid energinivån 250J klarade materialet de fem försöken utan någon fördjupning. Se bilder 26 och 

27. Dock fick materialet små skador på grund av att kulan studsade och kanterna på vikterna träffade 

ytan. Skadorna var obetydliga, knappt märkbara och hade ingen påverkan på materialets hållfasthet. 

 

 

Muovix (plastplank) Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
            

Avtrycksdjup 
Materialet 
oberört 

Ingen 
fördjupning 

Fortfarande ingen 
fördjupning 

Ingen 
försdjupning 

Ingen 
fördjupning 

            

Typ av skada Inga skador 
Liten repa 
på ytan Små repor 

Små repor på 
ytan 

Små repor 
på ytan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 26: Första försöket Muovix 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg 

Bild 27: Femte försöket Muovix 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg 

Tabell 13: Slut resultat Gran  

Tabell 14: Resultat Muovix 250 J 
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Materialet klarade hållfasthetstestet med energinivå på 300J utan fördjupning eller andra skador. 

Resultatet på detta test redovisas i tabell 15 nedan. 

 

 

Muovix (plastplank) Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 
Avtrycksdjup 

Materialen 
oberort 

Materialen 
oberort 

lite repa på 
ytan 

fortfarande inga 
fördjupning 

Ingen 
försdjupnin 

          
 

Typ av skada 
 
 

Inga skador 
 
 

Ingen skada 
 
 

Metallfästena 
ger sig upp 
 

Inga skador på ytan, 
men eftersom kulan 
hade studsads blev 
repor och kossar på 
ytan 

Inga skador, men 
mindre repor på 
grund av studsen 

 

 

 

På bilderna 28 och 29 syns det oberörda materialet efter första och femte försöket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 28: Första försöket Muovix 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg 
Tabel 29: Oberörd  yta efter femte försöket Muovix 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg 

Tabel 15: Resultat 300 J Mouvix  
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Muovix klarade även fem försök med energinivå på 350J utan betydande skador. Resultatet redovisas 

i tabell 16. 

 

 

Muovix (plastplank) Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 

Avtrycksdjup 
 
 
 

Materialen 
oberort 
 
 

Ytan känns slätare 
vid beröring men 
avtrycket är så litet 
att det inte kan 
mätas med 
skjuttmått 

Samma som 
försök 2 
 
 

Samma som 
försök 2 
 
 

Fortfarande 
ingen mättbar 
fördjupning 
 

          
 

Typ av skada 
 
 
 

inga skador 
 
 
 

ytan fortfarande 
oskadad dock lite 
slätare vid 
anträffsyta 

Små repor på 
grund av 
studsen vilka 
kan likna 
hästspark 

Små repor på 
grund av 
studsen vilka 
kan likna 
hästspark 

Slät yta med 
små skador på 
grund av 
provkulans 
kanter 

 

 

 

Vid denna energinivå kunde en släthet anas på ytan. På bilderna 30 och 31 nedan visas materialet 

efter första respektive femte försöket.  Materialet hade fortfarande inga betydande skador. Därför fick 

materialet fem poäng för respektive energi nivå på hållfasthetstesterna. Sammanlagt 15 poäng för 

denna del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 30: Första försöket Muovix 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg 

Tabel 16. Resultat Muovix 350 J  

Tabel 31:Femte försöket Muovix 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg 



31 

 

Eftersom detta material klarade alla energinivåer med minimal påverkan, testades även den högsta 

energinivån ca.690J för att få brott i materialet. 

Materialet testades fem gånger med max energinivå, 

dock uppkom inte brott på materialet utan 

omgivande utrustning såsom ram och fästen började 

gå sönder. Därför gjordes ett specialtest med en 

hållfasthetsmaskin för få till ett brott i materialet. 

Planket lades in i maskinen på stöden som hade ett 

avstånd på 600 mm ifrån varandra och belastades 

med en punktlast.  Även i detta försök var det svårt 

att få till ett brott och under försöket märktes att 

materialet förmodligen hade en låg elasticitetmodul. 

Detta betyder att materialet var väldigt elastiskt och 

istället för att gå av böjde sig.  

 

En uppskattning av elasticitetsmodulen för 

materialet gjordes genom en beräkning som 

redovisas i bilaga 2. Beräkningen visade att 

materialets elasticitetsmodul var ca 230 MPa, vilket 

är väldigt lågt. Trä har jämförelsevis en 

elasticitetsmodul parallellt med fibrerna på ca 

11000 MPa. (Burström, 2007) Materialet belastades 

maximalt med en kraft på ca 2,5 kN. Brott uppkom 

inte i materialet vid denna kraft utan det enda som 

hände var en nedböjning med ca 118mm.  

För att få till brott gjordes det sista försöket med 

materialet genom att en repa kapades med ca 8mm 

djup. Se bild 32. 

I detta försök uppkom brott i materialet genom 

fördjupningen. Materialet bröts dock inte helt. Se bild 

33. Böjspänningen vid brott uppskattades med en 

beräkning som visas i bilaga 2. Den var ca 11,5 

MPa. (Johannesson & Vretblad, 2008) 

Jämförelsevis är böjspänning vid brott för trä 

parallellt med fibrerna 12 Mpa. 

 

Med den fina kanten vid brottet se bild 34, samt att 

det är föga troligt att en häst skall kunna sparka av 

detta material får det fyra poäng för brottytan. Det 

klarade också den högsta energinivån av det fyra 

materialen därför får det fyra poäng i denna del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32: 8mm repa på Muovix   

Foro av: Gilnaz Mirzajee 

Bild 33: Sista försöket brott i Muovix   

Foto av: Gilnaz Mirzajee 

Bild 34: Brott i Muovixplank 

Foto av: Gilnaz Mirzajee 



32 

 

 

5.2.2. Kostnad 
Kostnaden för Muovixplankorna är ca 534 kr per m

2
 (Myrby, 2013) och kostnaden för den mängd 

som behövs för att bygga boxarna i illustrationen med dessa plankor blir ca 9 696 kr vilket är dyrast 

jämfört med de andra materialen. Därför blir det här en poäng till Muovix. 

 

5.2.3. Underhåll 
Poängsättningen för underhåll motiveras nedan: 

Muovix är ett hållbart material som klarade alla tester med minimala skador. Även om materialet är 

dyrast av de fyra undersökta blir det troligtvis lönsamt på långsikt då materialet enligt personal på 

Myrby håller minst 10 år. 

 

Materialet kan beställas endast från Myrby och de köper sina plastplankor från Finland. Detta betyder 

att tillgängligheten för materialet är sämre jämfört med de andra materialen. 

 

Eftersom materialet är tillverkat av plast kan det högtryckstvättas vilket underlättar rengöring. Därför 

blir det bra poäng för materialets underhåll. Muovix kan dock inte målas utan finns i ett antal färger. 

I tabellen nedan redovisas poängen för materialet i delen underhåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

5.2.4.  Sammanställning 
Den totala poängsumman för materialet Muovix redovisas nedan.  

 

 
Hållfasthetstest 15 försök  Brottgräns Brottkanter Kostnad  Underhåll Totalt 

15 4 4 1 10 34 

 

 

Den totala slutpoängen för materialet Muovix blev 34 poäng 

  

 Underhåll Muovix 

Hur ofta behövs byte  4 

Tillgänglighet 2 

Rengöring/underhåll 4 

Summa 10 

Tabel 17. Underhåll resultat Muovix  

Tabel 18. Slut resultatMuovix  
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5.3. OSB 

5.3.1. Hållfasthet 
Resultatet för hållfasthetstest på OSB-skiva redovisas nedan. Eftersom det blev brott i materialet 

redan efter tre försök vid den lägsta energinivån gjordes inga försök med högre energi. Det skulle 

rimligtvis bli brott i materialet för de högre energinivåerna också.  

 

 

OSB-skiva Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 

      Avtrycksdjup 5,9mm 11mm brott i material X X 

      
Typ av skada 
 
 
 
 

Fördjupning 
men inga skador 
på ytan 
 
 

spricka i ytan 
+fördjupning och 
även eftersom 
materian ligger 
löst har kanterna 
tryckts upp 

vassa kanter och 
små splitter  
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 

 

 

Redan i första försöket var det en ordentlig 

fördjupning, se bild 35, i OSB-skivan som har 

tilldelats en poäng efter fem försök för respektive 

energinivå. Detta eftersom brott erhölls redan vid den 

lägsta energinivå och antogs i de övriga. Det ger här 

OSB-skivan tre poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom brottgränsen var den lägsta av samtliga 

material fick OSB-skivan här en poäng.  

När brott hade uppkommit i materialet undersöktes 

brottets kanter. De var vassa men materialet sprack 

rakt över vilket inte lämnade något hål där hästens ben 

skulle kunna fastna. Se bild 36. OSB-skivan fick 

därför två poäng i bedömningen av brottets kanter.  

  

Bild 35: Fördjupning i OSB vid första försök 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 36: Brott i OSB vid tredje försök 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 19. Resultat av OSB 250J 
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5.3.2. Kostnad 
OSB-skivan kostar 45,08 kr per m

2
 (Byggmax) och det behövs 18,17 m

2
 material i exempelstallet. 

Eftersom testerna gjorts på dubbla OSB-skivor skulle det behövas 36,34 m
2
 av detta material. 

Kostnaden den mängden av detta material är ca.1 640 kr. Detta gör OSB skivan till det billigaste 

materalet av de fyra som undersökts. Detta gav OSB skivan fyra poäng. 

 

5.3.3. Underhåll 
Poängsättningen för underhåll har följande motiveringar:  

Eftersom OSB skivan inte klara mer än tre sparkar från en liten häst antas att den måste bytas ut ofta 

vilket gör att den skulle bli väldigt dyr i längden.  

 

OSB-skivor går dock att få tag på i de flesta vanliga byggvaruhus. Detta gör byten av materialet 

smidigare eftersom det inte blir några väntetider på leveranser. Det är bara att koppla på släpvagnen 

och åka och hämta de material som behövs. 

 

Materialet kan vara svårt att måla och få snyggt eftersom ytan är ojämn. Om det skall målas är det 

rekommenderat att fullspackla det först. En målad yta kan lätt bli skadad och repig av slitaget i ett 

stall.  

  

Här nedan redovisas poängsättningen för materialet i denna del. Kriterierna finns i avsnittet 

poängkriterier i metoddelen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Sammanställning 
Den totala poängsumman för materialet redovisas nedan. 

 

 
Hållfasthetstest 15försök  Brottgräns Brottkanter Kostnad  Underhåll Totalt 

3 1 2 4 7 17 

 

 

Den totala poängsumman för OSB blev 17 poäng.   

  Underhåll OSB 

Hur ofta behövs byte  1 

Tillgänglighet 4 

Rengöring/underhåll 2 

Summa 7 

Tabel 20. Underhåll resultat OSB  

Tabel 21. Slut resultat OSB 
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5.4. Plyfa 

5.4.1. Hållfasthet 
Efter fem försök vid energinivån 250J fick materialet fördjupning och skada som redovisas i tabellen 

nedan. Efter första försöket uppkom en liten fördjupning se bild 37. Efter femte försöket hade ytan 

blivit skadad se bild 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plyfa-skiva Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 Avtrycksdjup 1mm 1,5mm 1,6mm 1,9mm 2mm 
          

 
Typ av skada 
 

Fördjupning 
+enstaka repor på 
ytan 

Fördjupning 
+flera repor på 
ytan 

fördjupning+ 
flera repor på 
ytan 

Fördjupning 
+flera repor på 
ytan 

fördjupning 
+flera repor på 
ytan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 37: Plyfa första försöket 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg  
Bild 38: Plyfa femte försöket 250J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 22. Resultat av Plyfaskiva 250J  
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Här nedan redovisas resultatet för energinivån 300 

J. Materialet klarade även fem försök på denna 

nivå utan större skador. Se bild 39 och 40. 

I detta fall i femte försöket minskades 

fördjupningen. Se bild 40. Detta kan bero på att 

provkulan inte träffade på samma ställe i varje 

försök vilket gör att ytan i fördjupningen blir 

ojämn. Eftersom avtrycksdjupet avlästes med ett 

skjutmått manuellt kan avvikelsen bero på den 

mänskliga faktorn, att måttet inte sattes exakt i den 

djupaste delen av avtrycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plyfa-skiva Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 Avtrycksdjup 1,8mm 2,3mm 2,4mm 2,5mm 2,1mm 
          

 

Typ av skada 
 
 

Fördjupning 
+enstaka repor på 
ytan 
 

Fördjupning 
+flera repor på 
ytan 
 

Fördjupning 
+flera repor på 
ytan 
 

Fördjupning 
+flera repor på 
ytan 
 

Fördjupningen blev 
mindre detta kan 
bero på var 
provkulan träffar i 
fördjupningen 

 

 

  

Bild 40: Plyfa femte försöket 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 39: Plyfa första försöket 300J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 23.Resultat plyfa 300J 
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Vid energinivån med 350J klarade materialet försöken utan större skador. På grund av att provkulan 

studsade mer blev det mer och djupare repor på ytan som kan ses på bilderna 41 och 42. 

 

Plyfa-skiva Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök4 Försök 5 
          

 Avtrycksdjup 2,5mm 2,1mm 2,3 mm 3,2mm 3,3mm 
          

 
Typ av skada 

Fördjupning 
+repa på ytan 

Fördjupning 
+repa på ytan 

Fördjupning + 
repor på ytan 

Fördjupning 
+repa på ytan 

Fördjupning 
+repor på ytan 

 
  

Eftersom brott inte uppnåtts vid maxhöjd och maxvikt gjordes upprepade försök. Med den maximala 

energinivån på 690 J fick materialet stor skada redan efter andra försöket och blev i behov av byte. 

Efter det fjärde försöket med samma energinivå blev det brott i materialet och det kunde inte 

användas längre. Detta visade att plyfa skivan har den näst bästa hållfastheten av materialen. Det ger 

här tre poäng. På bilderna 43 och 44 nedan visas brottet i materialet sett från båda sidorna på skivan. 

Brottets kanter är aningen vassa och på motsatta sidan från där nedsläppningen gjordes sticker de 

trasiga delarna från skivan ut. Det kan medföra skaderisk. Poängen sattes därför här till två.    

Bild 41: Plyfa första försöket 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 42: Plyfa femte försöket 350J 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Bild 44:Brott i plyfa fjärde försöket 690J 

Foto av: Antonia Jäderberg  
Bild 43:Brott i plyfa fjärde försöket 690J nedsläppningsida 

Foto av: Antonia Jäderberg  

Tabell 24.Resultat plyfa 350J 
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5.4.2. Kostnad 
Kostnaden för plyfa är 310,81 kr per m2. (Hammars verkstad AB) Det blir ca.5650 kr för den mängd 

som behövs i exempelstallet vilket visar att plyfa är det näst dyraste materialet och får därför här en 

tvåa. 

5.4.3. Underhåll 
Motivering till underhållsdelen följer nedan: 

Eftersom det upptäcktes att materialets yta var lättskadad och snabbt blev ful kan detta leda till att 

byte behövs. Dock håller skivan för stora energinivåer vilket gör att byte inte blir nödvändigt men 

kanske önskvärt ganska ofta. 

Plyfaskivan kan beställas från olika försäljare, eftersom det kräver leveranstid och bytestiden blir 

beroende på andras jobb, har detta material fått tre poäng på tillgängligheten. 

Skivan behöver inte förbehandlas innan den installeras. Den kan målas med oljefärg om annan färg 

på skivan önskas. Ytan kan lätt bli ful vilket kan leda till att materialet behöver repareras ur estetisk 

synpunkt. 

   

 

 

 

 

 

5.4.4. Sammanställning 
Den totala poängsumman för materialet redovisas nedan. 

 

Hållfasthetstest 15försök  Brottgräns Brottkanter Kostnad  Underhåll Totalt 

10 3 2 2 9 26 

 

Den totala poängsumman för plyfa blev 26 poäng. 

5.5. Materialrankning  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underhåll  Plyfa 

Hur ofta behövs byte  3 

Tillgänglighet 3 

Rengöring/underhåll 3 

Summa 9 

Material Poäng 
Muovix 34 p 

Plyfa 26 p 

Gran 23 p 

OSB 17 p  

Tabell 25.  Underhålls resultat plyfa  

Tabell 26.  Slutresultat plyfa  

Tabell 27.  Materialrankning  
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5.6. Illustration 
Illustrationsförslaget redovisas i bild 45. 

Boxarna i detta förslag har alla en storlek 

på minst 9 m
2
 vilket var det minsta 

tillåtna. Det finns en uppbindningsplats 

som är 2 x 3,7 m stor vilket är större än 

det minsta tillåtna för hästar med 

mankhöjd på 1,70m vilket uppfyller 

stallägarens önskemål. Stallgången som 

är ca 3,3 m bred klarar Jordsbruksverkets 

krav som är 2,5 meter. Enligt ägarens 

önskemål planeras en ny pelare där 

vattnet är indraget. 

 

 Muovix var det material som fick bäst 

sammanlagd poäng ovan. För att kunna 

bygga boxarna i illustrationen blir kostnaden 

för mängden 18,2 m
2
 av det valda materialet ca.9 700 kr exklusive installationskostnad.   

För mer detaljerad ritning se bilaga 1 

  

Bild 45: Ändringsillustration,  stall i Storvik 

Ritad av: Gilnaz Mirzajee & Antonia Jäderberg  
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6. Diskussion 

6.1. Slutdiskussion  
Tillgången på materialet vid laborationen gjorde att granplankorna fick justeras efter varje försök. 

Vid varje energinivå användes en hel planka i mitten men resten av plankorna var skadade i 

sponterna vilket troligtvis påverkade resultatet. Det upptäcktes att provkulan kunde pendla vilket 

försämrade träffsäkerheten och gjorde avläsningen av avtrycksdjup svårare. Detta eftersom avtrycken 

inte blev helt runda när kulan träffade lite bredvid. Skjutmåttet som användes var svårt att ställa in 

när avtrycksdjupet skulle uppmätas, detta försvårade uppmätningen. Infästningen av materialen var 

för några av materialen något vek och fick efter varje försök rättas till.  

En tanke var att sätta fast en hästsko på kulan för att simulera de skador som skon orsakar på ytan. 

Det kunde dock inte genomföras eftersom provkulan hade rundad botten vilket gjorde att det blev 

omöjligt att fästa något på den. Den hade rundad botten för att få så jämna avtryck som möjligt. 

Provkulan studsade vid varje försök och detta gjorde märken på materialen. Kulan studsade i några 

fall så mycket att den gick sönder och fick lagas. Från början hade vikten på provkulan beräknats till 

30 kg detta fick dock justeras till 20 kg eftersom kulan lyftes manuellt och det blev lite i tyngsta laget 

med 30 kg.       

 

I illustrationsförslaget minskades den tänkta utbyggnaden från 3 meter till 2 meter i ett tidigt skede, 

då stallägaren tyckte att 3 meter var lite väl mycket. Dock hade ett första utkast till illustrationen 

redan tagits fram. Trots förminskningen kunde författarna arbeta om illustrationen och få in det som 

önskades från stallägaren och denne blev väldigt nöjd med resultatet.  

 

6.2. Fortsatt forskning 
Författarna anser att vidare forskning kan göras på infästningar till materialen, för att undersöka hur 

de ska sättas fast på bästa sätt. En viktig sak att forska vidare om är sponten på vissa material 

exempelvis gran, då den inte höll för många sparkar i denna laboration. Kanske man kan undersöka 

om storleken på sponten behöver ändras eller om det helt enkelt skulle vara bättre utan? Även 

materialens fuktbeständighet kan vara intressant att undersöka och jämföra, kanske kan det då hända 

att något material skulle hamna högre i rankingen. Det finns ju som tidigare nämnts en mängd olika 

boxmaterial att välja, det kunde därför vara intressant att göra denna laboration på andra material. En 

annan sak att forska vidare kring är huruvida hårda och stumma material t.ex. betong eller tegel 

skulle lämpa sig som boxvägg med tanke på exempelvis skaderisken vid spark. 

 

6.3. Rekommendationer 
Metoden i detta arbete rekommenderas av författarna till andra institut, byggherrar och försäljare som 

vill testa sina material på ett bra sätt. Metoden är enkel, billig och gav bra resultat för samtliga 

material i vår undersökning.    
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7. Slutsats 
 

Laborationen visade att Muovix var  bäst ur hållfasthetssynpunkt,  jämfört med de andra materialen. 

Det är nästan omöjligt att en häst skall kunna sparka sönder detta material. Materialet kostar mer än 

de andra per m
2 

men med hänsyn till hållfasthet och underhåll av materialet blir det troligtvis 

långsiktigt lönsammare att använda Muovix som box material. Därför anser författarna detta material 

som lämpligast till boxmaterial av de fyra som undersökts. När de båda plankmaterialen 

hållfasthetstestades märktes att varje gång metallkulan träffade materialet gick kraften ut i sidorna 

och i vissa fall till och med separerade brädorna. Därför rekomenderar författarna att 

tillfredsställande infästningar används till dessa material. 

OSB skivan är inte ett bra material i stallmiljö; det kunde knappt hålla för sparkar från mindre häst. 

Det är även svårt att underhålla materialet på grund av att byte kommer att ske frekvent. Därför 

rekommenderar inte författarna OSB-skivan som box material. 

Plyfaskivan som är ett ganska vanligt material i stall fick högre poäng jämfört med granplanket som 

är det vanligaste boxmaterialet i Sverige. Plyfa kostar också mer än OSB och gran men materialet 

håller längre med hänsyn till hållfasthet. Plastbeläggningen på materialets yta gör underhållet lättare. 

Dock var plastbeläggningen lättskadad och materialet blev väldigt fult när den skadades. Plyfa fick i 

alla fall bättre poäng än gran. Detta på grund av att hållfastheten hos plyfa var betydligt bättre än 

gran. En av anledningarna till detta var att sponten på granplankorna inte höll och försvagade 

grankonstruktionen. En annan anledning till att gran fick mindre poäng än plyfa kan bero på att gran 

måste ytbehandlas innan installation och sedan en gång vartannat år medans plyfa är relativit 

underhållsfritt med undantag av att den kan behöva bytas av estetiska skäl. 

Illustrationsförslaget togs fram med de ändringar i det befintliga stallet som ägaren önskade. 

Förslaget uppfyller ägarens önskemål utmärkt och följer även gällande regler och lagar. Materialvalet 

till illustrationsförslaget blev Muovix som fick högsta poäng i laborationen.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Illustrationsritningar 

Bilaga 2. Beräkningar; elasticitetsmodul och böjspänning vid brott för Muovix 
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BILAGA 2

Elasticitetsmodul Muovix

Beräknad

Data

I = b*h3/12 (0,145*0,0323)/12= 395946,67 kgm2

b= 145 mm

h= 32 mm

E=(P*L
3
)/(δ*48I) (2400*600

3
)/(118,45*48*(396*10

3
))= 230,25 MPa

P= 2400 N

L= 600 mm

δ= 118,45 mm

Böjspänning vid brott Muovix

σ=M/W 11,4978448 Mpa

M= PL/4 1067*600/4= 160050

W= bh
2
/6 145*24

2
/6= 13920


