
Tänk er att ni har en nybe-
siktigad hästtransport, utan 
anmärkningar. Ett par veckor 
senare går båda hjulaxlarna av. 

Det hände en av Ridsports lä-
sare, som ställde sig frågan – hur 
är det möjligt? Och varför nämn- 
de de inget på besiktningen? 

Henrik Nord driver Rydsgårds 
Hästtransportcenter och renove-
rar och servar många släp. Han 
har sett det mesta vad gäller fel på 
hästtransporter. 

– När en hjulaxel går av är det 
axelarmen som knäcks. Den sitter 
inte så det går att se den, alltså kan 
det vara svårt för besiktningen att 
upptäcka om den är dålig. Men om 
delarna som syns, och till exempel 
bromstrumman och bromssköl-
den, är rostiga finns det skäl att un-
dersöka om även axelarmen är det.

Henrik säger att hjulaxelbrott 
inte är särskilt vanligt, men när 
det händer är det nästan alltid på 
enkelaxlade släp och vid överlast. 

– Ett enkelaxlat släp med uppåt 
20 år på nacken var från början 
konstruerat för att klara kanske 
1 300-1 400 kilo. Släpet i sig väger 
ungefär 700 kilo, så det blir ju inte 
jättemycket lastvikt kvar. 

– När sedan släpet åldras finns 
det risk att axeln försvagas och kan 
klara ännu mindre. I de fall som jag 
fått in är det rätt vanligt att äga-

ren kört sten, grus eller hösilage 
i släpet, eller möjligtvis lastat två 
hästar i ett släp som inte är gjort 
för det. 

– Jag har faktiskt aldrig sett ett 
boggiesläp där axlarna gått av – i 
och med att det är två axlar klarar 
de ju mer vikt.

Det finns inte mycket man kan 

göra för att underhålla hjulaxlarna 
så att de inte försvagas. Men det 
kan vara bra att spola av hjulinfäst-
ningarna på vintern för att få bort 
salt. Om man ser rost i området bör 
man misstänka att även hjulaxeln 
är rostig.

Kajsa Ekedahl, text och foto
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Se upp med rostiga 
hjulaxlar på släpet
Olycka. Båda hjulen ramlade av hästsläpet 

Överlast på enaxlade släp är en van-
lig utlösande faktor om hjulaxeln 
går av, anser Henrik Nord.

Här sitter den del av hjulaxeln som man möjligtvis kan se något av och ska 
hålla koll på. Är det rostigt här, bör man undersöka noggrannare.

För smal boxdörr för 
shetlandsponnyer

Nyheter. En hästägare ville som-
maren 2013 bygga ut sitt stall för 
sina tre shetlandsponnyer. Nu 
berättar Norrtelje tidning att läns-
styrelsen avslog ansökan med 
hänvisning till att en boxdörr var 
för smal – en meter i stället för 
rekommenderade 1,2 meter. Man-
nen överklagade till förvaltnings-
rätten, men fick avslag. Rätten 
ansåg att mannens motivering 
om att det handlade om små 
hästar inte höll och att hästarnas 
mankhöjd inte har med bredden 
på boxdörren att göra.


