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Bruksområde
FlexSafe er et kjøresterkt brurekkverk, godkjent for Norsk og Svensk kantbjelke, med
1. Styrkeklasse H2.
2. Arbeidsbredde W2.
3. Inntrengningsklasse VI2.
Rekkverket kan anvendes på bruer, støttemurer og ved stup, der det er behov for
rekkverk med styrkeklasse H2 (iht. Håndbok N101 Tabell 3.1).
Et rekkverk med styrkeklasse H2 kan også kreves brukt i områder (selv om det ikke
er bru/støttemur) der følgeskadene av en kollisjon vil bli store, f.eks. ved kjøring i
vannreservoar, jernbane, T-banetraséer, kollisjon med større drivstofftanker osv.
FlexSafe er godkjent med tre typer paneler:
1. Enkelt rørpanel for bruer uten gangtrafikk.
2. Sprossepanel for bruer med gangtrafikk.
3. Brøytetettet panel for bruer over oppholdsplasser og anlegg der folk ferdes og
som kan ta skade av at objekter faller ned.
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1.1 FØR MONTERING
Før oppstart bør du:
1. Lese monteringsanvisningen.
2. Gå igjennom listen over komponenter, og sammenlign med mottatte deler før
oppstart.
3. Sjekke at skiltplaner og skilter er på plass.

Nødvendig redskap for montering:
 Utstyr for trafikkontroll
 Personlig verneutstyr
o Fluoriserende klær
o Vernesko
o Hansker
o Vernebriller
 36mm fastnøkkel for M24
 30mm fastnøkkel for M20
 24mm fastnøkkel for M16
 19mm pipe for M12
 Maskinspett
 Måleutstyr som målebånd og tommestokk
 Vater
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2

Montering

2.1 STOLPER
2.1.1 Rekkverksstolpe – plassering og montering
Rekkverksstolper festes til nedstøpt boltegruppe M24 eller M20, med muttere og skiver over
og under fotplate. Senteravstand stolper er 2000 mm.
Høyde og oppvatring justeres med muttere under fotplate, og festes så med muttere over
fotplate til slutt.
Oppvatring slik at stolpen står i lodd justeres ved å benytte et vater på innside av
utblokkingsbøyle. Sidelengs justeres stolpen ved å benytte vater på stolpens sidekant.
Justering av stolpe utføres ved å regulere undermutrene under fotplata.
Kontroller at alle undermutrene er regulert
helt opp til fotplata så stolpen ikke er
ustødig før overmutrene skrues til. Når
rekkverket er montert skal rekkverkets
linjeføring være rettet opp uten synlige søkk
og svanker. Deretter, når linjeføringen er
kontrollert, skal alle bolter dras til.
Maksimum oppstikk av bolt skal maks være
en boltediameter.
Minimum oppstikk av bolt skal ikke være
mindre enn 5mm over mutter.
2.1.2 Avslutningsstolpe – plassering og
montering
Håndlisten avsluttes med å montere en
spesiell håndlist med nedføring til første og
siste stolpe.
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2.2 FØRINGSRØR
Føringsrør legges ned i spesialutformet «krybbe» og festes til deformasjonselementet på
stolpen. Føringsrør skjøtes mellom rekkverksstolper med egen skjøtelask.
M16 spesialbolt benyttes for innfesting til rekkverkstolpe med boltehodet plassert på
innside av føringsrøret. Vær oppmerksom på at linjen i enden av bolten er vertikal,
dette for å sikre riktig plassering av bolten innvendig i røret. En tilpasset clips benyttes for å
sikre at boltehodet beholder ønsket posisjon når føringsrøret plasseres i
deformasjonselementet, og under tiltrekking.
Ved skjøting av føringsrør benyttes bolt M20x135. I skjøtelasken er det tatt ut avlange hull
for å kunne justere rekkverket noe i lengderetning. Hvert føringsrør er 5980 mm lange, noe
som normalt vil gi en avstand på ca 20mm mellom rørene der de skjøtes.
Ved dilatasjon\fuger i rekkverk skal mutteren ikke dras hardt til, da rekkverket skal tillates
prosjektert dilatasjon. I stedet for å dra til mutteren, så setter man et kjørnemerke på bolten
for å hindre at mutteren løsner.
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2.3 HÅNDLIST
Håndlist festes til topplask på rekkverksstolper. Håndlisten skjøtes midt mellom 2 stolper
med egen skjøtelask.
M16x125 krokbolt benyttes for innfesting til rekkverksstolpe med mutter på bakside av
stolpe, og M20x125 benyttes for skjøting av håndlist. I skjøtelasken er det tatt ut avlange
hull for å kunne justere rekkverket noe i lengderetning. Hver håndlist er 5980 mm lange,
noe som normalt vil gi en avstand på ca 20mm mellom rørene der de skjøtes.
Ved dilatasjon\fuger i rekkverk skal mutteren ikke dras hardt til, da rekkverket skal tillates
prosjektert dilatasjon. I stedet for å dra til mutteren, så setter man et kjørnemerke på bolten
for å hindre at mutteren løsner.
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2.4 PANELER OG BRAKETTER
Braketter festes til rekkverksstolper med gjennomgående bolt M12x140. Braketten skal
plasseres med festeplate for panel ut mot kjørebanen.

Paneler (alle typer) festes så til brakett med linsebolt M12x30
Ved dilatasjon\fuger i rekkverk skal det benyttes prosjekt-tilpasset panel og lengre braketter
på siden av stolpe mot fuge, på begge sidene av fugen. Ved dilatasjon\fuger i rekkverk skal
mutteren ikke dras hardt til, da rekkverket skal tillates noe dilatasjon. I stedet for å dra til
mutteren, så setter man et kjørnemerke på bolten for å hindre at mutteren løsner.
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2.5 SAMMENSTILLING
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2.6 MÅL OVERSIKT
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Deleliste
Følgende deler hører til rekkverket
Nummer Antall Type
Hovedelementer
SF-1
Stolpe med fotplate,
kantdrager
SF-1
Stolpe med fotplate, uten
kantdrager
SF-2
Skinne L 5980 mm
SF-2
Skinne L 3980 mm
SF-2
Skinne L 1980 mm
SF-3
Håndlist L 5980 mm
SF-3
Håndlist L 3980 mm
SF-3
Håndlist L 1980 mm
SF-4
Skjøtelask føringsrør
SF-5
Skjøtelask håndlist
SF-6
Endeavslutning

SF-9
SF-10
SF-11
SF-12

Infestning
Boltegruppe 140x140,
M20x240
Boltegruppe 140x140,
M24x240
Krokbolt M16x125 Håndlist
Bolt M20x125 Rett Håndlist
Spesialbolt M16
Bolt M20x135

SF-13
SF-14
SF-15
SF-16

Paneler
Festebrakett paneler
Pinner
Brøytetett
Sprosser

SF-7
SF-8

Vekt Merknader

For feste av håndlist
For skjøting av håndlist
For feste av føringsrør
For skjøting av føringsrør
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