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Aluminium klarar 
trycket i transporten
Att hästen trampar igenom 
golvet i hästtransporten är 
en mardröm för de flesta. På 
moderna släp är det därför ofta 
aluminiumgolv i stället för de 
traditionella trägolven. 

Men hur säkert är ett alumi-
niumgolv? Vågar jag lita på det? 

Henrik Nord driver Rydsgårds 
Hästtransportcenter i södra Skåne. 
Han har reparerat och renoverat 
släp i över ett decennium. 

– Jag har aldrig behövt byta ut 
ett aluminiumgolv, säger han, och 
jag har aldrig hört talas om någon 
olycka med aluminiumgolv heller. 
Jag bedömer att de är säkra kon-
struktioner.

Aluminiumgolven kan ha två 
olika uppbyggnader. Antingen är 
det en sandwichkonstruktion eller 

en fackverkskonstruktion. Sand-
wichkonstruktionen består av två 
aluminiumskivor med en skiva 
av ett kompositmaterial emellan. 
Ovanpå detta finns en tjock, lim-
mad matta. 

Fackverkskonstruktionen har 
även den en aluminiumskiva i top-
pen och en i botten. Mellan dem 
finns ett fackverk av aluminium. 
Det består alltså av aluminum och 
tomrum. 

Golv av återvunnen plast
Det finns även ett släp på den 
svenska marknaden som har en 
alldeles egen lösning, ett golv av 
polypropylen, det vill säga åter-
vunnen plast. 

– Jag bedömer dessa som likvär-
diga när det gäller kvalitet och håll-
barhet, säger Henrik Nord. 

– Fackverkskonstruktionen blir 
ofta lite lättare, eftersom den del- 
vis är ihålig, men även lite dyrare 
eftersom det går åt mer alumi- 
nium. Fackverken är så konstrue-
rade att de klarar av lika mycket 
påfrestning som det solida sand-
wichgolvet.

Lufta ut under mattan
Även gummimattorna finns i olika 
varianter. Det kan vara en lös mat-
ta, en gjuten och svetsad matta, 
eller en massa som gjuts ovanpå 
golvet. 

– Har man trägolv ska man ha en 
lös matta. Allt annat är alldeles för 
riskfyllt. När man har sopat rent 
släpet kan man skjuta in en regel 
eller liknande under mattan så att 
det kommer in luft, då minskar ris-
ken för att golvet ruttnar.

Aluminumgolvet kan med för-
del ha en gjuten matta, eftersom 
fukt inte är en fara – däremot kan 
hästurin vara det. 

Den största risken med alumi-
niumgolv är att aluminium korro-
derar vid kontakt med galvat stål. 
Köper man en fabriksfärdig häst-
transport är detta enligt Henrik 
inte något man behöver oroa sig 
för; aluminiumet är väl isolerat 
från chassit. Men ger man sig på 
att själv lägga in ett aluminium-
golv eller låta en verkstad göra 
det är detta något man måste vara 
uppmärksam på. 

– Det måste vara en verkstad 
med behörighet, annars är det stor 
risk att det inte blir rätt gjort, säger 
Henrik Nord. 

Kajsa Ekedahl

Trägolv
Fördelar: dämpar ljud 
och rörelser och ger bra 
åkkomfort. 
Nackdel: kan ruttna.

Aluminiumgolv
Fördelar: säkert och 
hållbart. 
Nackdelar: svårt att 
byta eller lägga in.

Polypropylengolv
Fördelar: säkert, gjort 
på återvunnen plast.
Nackdelar: kräver tjock 
nitad matta, materialet 
är halt i sig.

Tåliga. Golven i transporter kan ha olika konstruktion

Viktigt
Håll koll på golvet i 
transporten, så att 
hästen inte trampar 
igenom och skadar sig 
allvarligt. Foto: Anki 
Lundberg

Inga olyckor
”Jag har aldrig behövt 
byta ut ett aluminium-
golv. Jag bedömer att 
de är säkra konstruk-
tioner”
Henrik Nord om aluminiumgolv i 
transporter. Han har reparerat och 
renoverat släp i mer än tio år. 

En modell som visar hur ett aluminiumgolv med fackverkskonstruktion är 
uppbyggt. Det är lätt och starkt men dyrt. Foto: Kajsa Ekedahl

Polypropylengolv är gjorda av återvunnen plast och är lika hållbara som 
aluminiumgolv. Foto: Kajsa Ekedahl

Fakta. Golv i transporten
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