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A
tt byta ett trägolv 
själv går, men det är 
inte helt okompli-
cerat. Man bör vara 
hyfsat händig, och 
det behövs två per-

soner till många av momenten. 
Det är dessutom en fördel om man 
varit med och sett hur det går till 
innan. Henrik Nord på Rydsgårds 
Hästtransportcenter byter ofta 
golv åt kunder. Han vet var svårig-
heterna ligger. 

– Det är viktigt att man är noga, 
förklarar Henrik. För att undvika 

att det tränger in fukt måste allt 
passa perfekt, och det är lite pilligt 
att få till det. 

När transporten byggs från bör-
jan läggs golvet på chassit innan 
väggarna skruvas dit. När man by-
ter golv sitter väggarna redan på 
plats. Det gör det hela knepigare. 
För att ta bort det gamla golvet 
börjar man med att såga av det på 
längden, mitt på. 

– Jag tycker att det är viktigt att 
försöka få ut golvet i så gott skick 
som möjligt, säger Henrik. 

– På så sätt kan man använda det 

gamla golvet som mall när man 
sågar till det nya. Det är i princip 
omöjligt att få alla vinklar och 
skruvhål helt rätt genom att mäta. 

När man lagt snittet mitt på och 
lossat alla bultar får man försöka 
lirka upp den ena halvan ovanpå 
den andra och dra ut den från un-
der väggarna. Det är lite pilligt, 
men den andra halvan går lättare, 
då kan man dra rakt åt sidan. 

Viktigt med passformen
När golvet är ute lägger man ihop 
det ovanpå den nya golvskivan och 
använder den som mall. 

– Det är viktigt att man ersätter 
golvet med ett likvärdigt golv, be-
tonar Henrik. 

Släpet är byggt för en viss tjock-
lek på golvet och det kan bli spän-
ningar eller springor om man går 
ifrån det. Vill man ha ett tjockare 
golv kan man lägga det dubbelt, 
där den övre skivan inte går in un-
der väggen. Då får man vara noga 

så det inte blir för stora fogar mel-
lan vägg och golv där skräp och 
fukt kan samlas. 

Henrik betonar även att man ska 
välja en virafilmad karosseriplyfa – 
en som har ett rutmönster på ytan. 
Den släta är för hal, och en lös gum-
mimatta kommer inte att ligga still, 
och det är helt omöjligt att limma 
en matta på den släta ytan. 

När man sågar till det nya golvet 
är det viktigt med precisionen. Ty-
värr går det inte att göra golvskivan 
exakt lika stor som den gamla, ef-
tersom den ska in under väggen. 
Man måste alltså dra bort ena väg-
gens tjocklek. På så sätt kan man 
sticka in golvet på ena sidan och 
sedan dra det så det går in under 
halva väggen på båda sidorna. När 
skivan är tillsågad bör man lacka 
alla sågade ytor – på så sätt mins-
kar man risken att fukt sugs in i 
skivorna. 

Golvskivan är tung och det är ett 
precisionsarbete att få den på plats 

– det är nödvändigt att vara minst 
två som hjälps åt. När skivan se-
dan ligger där den ska skruvas den 
fast, antingen med genomgående 
vagnsbult eller med självdragande 
skruv. På vagnsbulten sticker hu-
vudena upp, men det menar Hen-
rik inte är något problem. Mattan 
ligger ju sedan över. De självdra-
gande skruvarna försänker sig 
själva – men där är det viktigt att 
inte dra för hårt så skivan spricker. 
Huvudena ska vara precis i nivå 
med resten av ytan. 

Byta matta och lucka
Att byta matta är betydligt enklare, 
i alla fall om man väljer att ha en 
löst liggande matta. 

– Det brukar faktiskt bli billigast 
att beställa ny matta från släpleve-
rantören, säger Henrik. 

– Då får man den dessutom of-
tast tillskuren i rätt storlek från 
början. Är den lös är det bara att 
lägga dit den sedan. 

Du kan själv byta golv i släpet
Byta. För den som äger ett äldre släp är 
ofta golvet ett orosmoment. Att hästen 
trampar igenom golvet vill ingen uppleva. 
För släp med trägolv är noggrann skötsel 
viktig, men har förfallet gått för långt  
måste golvet bytas. 


