
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER SECURA BETONGREKKVERK INKL. SECURA N2 MED STØYSKJERM  

 

Betongdelen Secura betongrekkverk i styrkeklasse N2, N1, T2 og T3 er vedlikeholdsfritt i rekkverkets 
levetid 30 år ref. håndbok 231 pkt. 8.1. 

Sterkt skadde elementer med større bruddstykker nær lås og ender må byttes ut. Mindre skadde 
elementer med eksempelvis ikke gjennomgående riss eller mindre sår pga. kollisjon med snøplog 
nedre del har ikke betydning for styrke, men det er viktig at alt løst fjernes da løse deler ikke skal 
frigjøres ved ny kollisjon. Små riss har ikke betydning for fastsatt begrenset levetid. 

Det er viktig med regelmessig kontroll av drenasjeåpninger og ved behov høytrykksspyling slik at 
vannet fritt kan passere uhindret under rekkverket.  

Reflexbrikker eller reflexbånd bør sjekkes regelmessig for skader og evt. rengjøres.    

I brukstiden må det ikke asfalteres inntil kantene av rekkverket da det kan hindre forskyvning ved 
kollisjon. 

Støyskjerm påmontert SECURA N2 er også vedlikeholdsfri forutsatt at det benyttes standard trevirke 
Royal impregnert. Det anbefales å olje det impregnerte trevirket ca pr 10 år for å opprettholde et 
pent utseende. 

Det henvises for øvrig til vedlegg FDV dokument for SECURA og anbefalte vedlikeholdsrutiner 
Royalimpregnert trevirke. 
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Vedlegg : FDV 1 side og 1 side orientering fra Møre Tre AS. 

  

       



 

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold 
Secura rekkverk med støyskjerm 

 
PRODUSENT Østraadt Rør AS, Svilandsvegen 92, 4308 Sandnes 

 
PRODUKT 
Produkt Secura rekkverk med støyskjerm 

Anvendelse Rekkverk med støyskjerming som midtskiller veg, siderekkverk veg, anleggsrekkverk. 

Benevnelser Secura rekkverk klasse N2 med støyskjerm  

Bestanddeler Betong, låsesystem i støpejern, royalimpregnert trevirke*. 

Betongkvalitet Bestandighetsklasse M40 (NS-EN206-1). 

Secura rekkverk leveres kun i Max kvalitet: Stiller strengere krav til motstand mot 
aggressiver og levetid. Vannabsorpsjon ≤ 3 %. 

Produksjonsspes. / Krav SPESIALPRODUKTER - kontrollbok for Østraadt Rør Gruppen / 
Rekkverksnormalen håndbok 231, NS3121 + NS-EN206-1 

Godkjenninger Secura Rekkverk klasse N2 med støyskjerm er godkjent av Statens vegvesen.  

 
STØYSKJERM 
*Royalimpregnert trevirke FDV for royalimpregnert trevirke er vedlagt dette FDV dokumentet. 

 
HÅNDTERING 
Løfting Secura rekkverk skal løftes etter 4 stk. medleverte løftewire som tilskrus på 4 stk. 

innstøpte syrefaste gjengebolter.  

Alternativt kan truck tilstrekkelig dimensjonert for Secura rekkverk benyttes. 

Skjøting Elementene plasseres mot hverandre slik at innstøpt låsemekanisme er sentrert mot 
hverandre og medlevert låseprofil slippes ned i. 

Generelt håndtering Ved utplassering må det vises særdeles årvåkenhet overfor klemfare. 

Det skal under ingen omstendigheter være personell under hengende last!  

 
VEDLIKEHOLD 
Vedlikehold Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold. 

Boltehull skal være proppet for å unngå smuss- og isdannelse. 

 
MILJØ 
Miljøpåvirkning Betong har ingen negativ innvirkning på miljøet. 

Brann- eksplosjonsfare Produkter i betong er ikke brennbart. 

Vernetiltak Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeider benyttes vernebriller og støvmaske. 
Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut. 

Destruksjon Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. 

Gjenbruk Betongen kan benyttes blant annet til vegfundament, fyllmasser o.l. 

 
ANNET 
 Det er byggherres ansvar for at dimensjonering høyde på støyskjerm er i henhold til 

lokale vind-og snølaster. 

Det refereres øvrig til Statens vegvesen rekkverksnormalen håndbok 231 

 
VEDLAGT FDV ROYALIMPREGNERT TRELAST 
 
 



MoreRoyal@-Royalimpregnert trelast - FDV.

Produktinformasjon. mugg. Dette kan evnt. bsrstes eller vaskes
Royalbehandlingen best6r av furu som er bort.
trykkimpregnert med et kopperbasert
impregneringsmiddel (CX 8), for deretter Vedlikehold.
i bli kokt i en prosessolje under vakum. Dersom en vil beholde en vrergri overflate,
Dette gir en tsrr trelast som er innoljet alle trenger ikke den upigmenterte trelasten
sider. vedlikehold fsr etter 10-20 6r. Da vil deler
Oljen kan tilsettes fargepigment. av oljen ha blitt slitt(vasket) ut, og det er
Pigmentene kokes inn i lag med oljen, og nodvendig med etterfylling av olje.
gir en pigmentering pe alle sider. Pigmentet vil bli nedbrutt over tid, og det

kan vare nodvendig med oppfrisking av
Pigmentfarger. fargen etter ca. 6-10 6r.
RR.20 rod, RB.10 brun, RY.20 oker og Det benlttes royalolje med eller uten
RO.O olje uten pigment. pigment.
Dette er transparente farger. Kosmetiske Ved skifte av farge anbefales oljedekkbeis
variasjoner/fargenyanserkanforekomme, elleroljemaling.
da kjerneved, yteved og kvister kan ha For etterbehandlingen starter bsr
forskjellig pigment-/oljeopptak. overflaten rengiores.

Bruksomrider. Miljo.
Der det stilles krav til holdbarhet og Kapp og avfall skal leveres til godkjent
vedlikehold: avfallsmottak. Trevirket kan ikke brennes

Utvendig kledning uten i godkjent forbrenninganlegg med
Tretak utslippstillatelse.
Terrassebord Oljebehandlingen reduserer utlaking av
Villmarkskledning kopper til et minimum.
Stoyskjermer
Lekapparat MoreRoyal@-Royalimpregnert trelast
Hagemobler brukes der det stilles krav til holdbarhet
Etc. og vedlikehold.

' 
Montering. ed behov for mer utforlig informasjon
NBI's byggedetaljblad for de enkelte kan produsenten kontaktes.
produkt. Erant. kappflater smsres med
Royalolj e eller tilsvarende.

; Produsent:
Bruk MoreTre AS,
Royalimpregnert trelast uten pigment vil 6650 Surnadal.
over tid fi en vargrA tone. De pigmenterte Tlf. 71657930 - Fax 71657920
overflatene vil over tid bli pivirket av UV- e-mail: moretre@moreroval.no
str6ler. Dette medforer en blekning av www.moreroyal.no
pigmentet.
Oljen og trykkimpregneringen forblir i
treet.

Ved lagring over tid kan det forekomme
misfarging i form av luftforurensning og

MOreRoyal@
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