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INLEDNING/DATA:
Birsta S c/c 1 meter har fullskaletestats i enlighet med EN 1317-2 (TB11 och TB32) och CEmärkts i enlighet
med EN 1317-5:2007 + a2:2012 för kapacitetsklass N2 (nr 0402 – CPR – SC0894-12).
Resultatet från testet var arbetsbredden W2 (0,8 m). Den minsta räckeslängd som testades var 75 meter.
Montagearbetet kan delas in i följande 10 steg, som kommer att behandlas var för sig i
arbetsbeskrivningen i den ordning som visas nedan.
1) Planering
2) Lossning av material
3) Egenkontroll
4) Säkerhet
5) Etablering
6) Montage
7) Lagning av zinkskador
8) Avetablering
9) Reparationer
10) Underhåll
Kap. 11 innehåller ytterligare information (ritningar och CE-certifikat och en prestandadeklaration (DoP)).
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1. PLANERING
Det är i det här stadiet som projektets kvalitet och flexibilitet fastställs. Väl planerade montagesrutiner är
en bra grund för att uppnå hög kvalitet, bra logistik, arbete som utförs på ett säkert sätt och nöjda
medarbetare.
Samtliga inblandade parter bör i god tid ha diskuterat förutsättningarna för montaget och kommit överens
om hur den ska genomföras.
Det är viktigt att både beställaren och entreprenören är medvetna om de åtaganden som de har enats om
att ansvara för. Dessa samordnas bäst genom god kontakt.
Planera leveranser och montage i tid. Samtliga inblandade parter måste hålla varandra underrättade om
eventuella förändrade omständigheter.

2. LOSSNING AV MATERIAL
Materialet lossas och placeras lämpligen där montaget ska utföras. Detta görs för att säkerställa att all
onödig hantering på arbetsplatsen kan undvikas. Hantera materialet varsamt och använd träbitar som stöd
för material som inte är placerat på pallar.
Kontrollera vid lossning att det gods som lossas matchar fraktsedeln. Godset måste kontrolleras för att se
till att inga synliga skador finns. Avvikelse avseende kolliantal eller skador måste anges på fraktsedeln och
avsändaren måste kontaktas omedelbart.

3. EGENKONTROLL
Montörer ska utföra, och i lämpliga dokument rapportera resultatet av, egenkontroller vilka måste
omfatta följande punkter:
Kontrollpunkter för montage i trafikmiljö:
• Materialet kontrolleras efter leverans till arbetsplatsen med avseende på skador och kvantitet
• Linjeföringen kontrolleras
• Höjden kontrolleras
• Samtliga bultförband är monterade och åtdragna
• Eventuella mindre skador på varmförzinkningen eller målningen åtgärdas
• Inga fasta hinder bör finnas inom räckets arbetsområde.
• Stödremsan är min 0.3 meter.

4. SÄKERHET
Eftersom montaget ofta utförs i trafikmiljö är säkerhetsaspekten mycket viktig. Tillfällig avspärrning (vid
behov) måste vara anpassade för att säkerställa att montaget kan utföras utan att dessa tas bort.

5. ETABLERING
Montörer måste senast vid etableringen informeras om eller själva skaffa information om förhållandena på
arbetsplatsen.
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6. MONTAGE
I montagesbeskrivningen förutsätts att det företag som bär ansvaret för montaget har säkerställt att
montörerna har den kompetens som krävs när det gäller säkerhetsräckets delar, benämningar och
dimensioner för bultförband och liknande. Se ritningar i kap. 11.1. Denna information är tillgänglig i
ritningarna. De bifogas i slutet av denna beskrivning. Varje skruv måste dras åt med normalt
åtdragningsmoment. Var noga med att se till att överdragning undviks.
OBS! M12x40 är i kvalitet 4.6 och får inte överdras på grund av risk för brott.
OBS! M16x25 är i kvalitet 4.6 och får inte överdras på grund av risk för brott.
Utsättning:

Innan montaget kan påbörjas, måste placeringen av
stolparna fastställas. Detta kräver stor precision. Utsättning
utförs enligt ritningen. OBS! cc-mått löper parallellt med
vägbanan (lutande mått). Tänk på att stödremsan utanför
ståndaren skall vara min 0,3 m.

Montage av stolpar:

Stolparna monteras med olika metoder (beroende på
stolptyp och markförhållanden):
 Slagning av montagehålet.
 Förborrade eller förprylade hål. Stolpen måste monteras
direkt efter borrning/prylning av hålet. Särskild utrustning
krävs för förprylning av hål för att minimera risken för
skador på asfalten, och för att optimera stolpens stabilitet.
 Stolpe fastgjuten i betongfundament
 Stolpe (med basplatta) fastskruvad i konstruktion (t.ex. en
bro).
Obs! Om marken uppfattas som ”lös”, innan förborrning
eller förprylning påbörjas, måste platsledningen informeras.
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Montage:

Det är lämpligt att börja montaget i ena änden med en
förankring följd av säkerhetsräcket. Starta genom att placera
stolparna efter varandra vertikalt och i sidled och använd
grus för att fixera dem på plats. Montera nu de återstående
delarna utan att dra åt skruvarna helt. Räcket justeras och
färdigdras, och sedan följer en inspektion i enlighet med kap
3.


Efter montage:

Om inte andra toleranser anges gäller ± 20 mm för
montaget.

Efter att montaget avslutats sätts CE-märken på den bakre
sidan av räcket (på den första och det sista stolpen i det CEmärkta säkerhetsräcket).

7. LAGNING AV ZINKSKADA
Lagning av eventuella zinkskador som finns på de levererade materialen utförs i enlighet med SS/EN-1461
och ”branschstandard för efterbearbetning och reparationer”. Zinkskador måste åtgärdas på följande sätt:
• Repor och avlånga fläckar som är smalare än 2 mm och mindre än 10 cm2 . Inga åtgärder krävs.
• Skada bredare än 2 mm och mindre än 3,16x3,16 cm (eller mindre än 10 cm2 ) måste avhjälpas
med målning med zinkrik färg. Det går även att använda en lämplig zinkpasta, zinkflagor eller
legerade ”stickor”. Innan någon reparation utförs, måste materialet rengöras med stålborste.
• Skador som är större än 10 cm2 måste galvaniseras om.

8. AVETABLERING
Kontroll av höjd och allmänt visuellt intryck.
En egenkontroll i enlighet med punkt 3 måste utföras och slutföras, och kopior ska även skickas till
beställaren (kunden).
Efter att egenkontrollen utförts märks säkerhetsräcket med CE-märken (på den första och den sista
stolpen i det CE-märka säkerhetsräcket. Vid behov kan ett extra CE-märke sättas mellan den första och den
sista stolpen).
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9. REPARATIONER
Allt skadat material måste bytas omedelbart. Skador som djupa repor, revor, veck och dylikt innebär att
stålet försvagas. Skadat material måste bytas ut mot originaldelar. Att byta ut skadade delar efter en
kollision, skiljer sig inte från vanligt montage, förutom att avetablering krävs. Tänk på att det kan
förekomma mycket spänning i ett säkerhetsräcke som har utsatts för en kollision.

10. UNDERHÅLL
Minimalt underhåll omfattar avspolning med rent vatten vid behov, följd av en okulärbesiktning avseende
skador

11. ÖVRING INFORMATION
11.1 Ritning: Sida 8.
11.2 CE-certifikat: Sida 9–10.
11.3 Prestandadeklaration (DoP) Sida 11.
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