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1 PLANERING 

Det är i detta läge som projektets kvalitet och smidighet avgörs. Ett väl planerat montage är en 
god förutsättning då man vill uppnå hög kvalitet, en god logistik, ett jobb utfört med säkerhet samt 
nöjda medarbetare. 

Samtliga inblandade parter bör i god tid ha diskuterat igenom förutsättningar för montaget och 
kommit överens om hur det skall gå till. 

Det är viktigt att både beställare och entreprenör är medvetna om vilka åtagande som var och en 
skall svara för. Dessa samordnas bäst genom en god kontakt. 

Planera leveranser samt montage i god tid. Samtliga inblandade parter skall hålla varandra 
underrättade om ändrade förutsättningar. 

2 LOSSNING AV MATERIAL 

Materialet lossas och placeras lämpligen där montaget skall ske, detta så att onödig hantering på 
arbetsplats kan undvikas. Hantera materialet varsamt, använd strö av trä som underlägg till 
material som ej är placerat på pall. 

Vid lossning kontrolleras att lossat gods överensstämmer med fraktsedel. Godset skall 
kontrolleras så att inga synliga skador finns. Avvikelser avseende kolliantal eller skador skall 
noteras på fraktsedel och avsändaren skall omgående kontaktas. 

3 EGENKONTROLL 

Räckesmontör skall utföra och i lämpligt dokument redovisa egenkontroll vilken minst skall 
omfatta nedanstående punkter: 

 

Kontrollpunkter Montage i trafikmiljö: 

• Materialet är kontrollerat efter leverans till arbetsplatsen med avseende på skador och 
antal 

• Linjeföringen är kontrollerad 

• Höjden är kontrollerad 

• Samtliga skruvförband är monterade och åtdragna  

• Eventuella mindre skador på varmförzinkningen eller målningen är behandlade 

• Att inga fasta hinder bör finns inom räckets arbetsområde 

• Stödremsan är min 0.3 meter 
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4 SÄKERHET 

Då montage ofta utförs i en trafikerad miljö är säkerhetsaspekten mycket viktig. Avspärrningar 
skall vara anpassade så att montage kan ske utan att dessa avlägsnas. 

5 ETABLERING 

Senast vid etablering skall montörer informeras/informera sig om förutsättningarna som råder på 
arbetsplatsen. 

6 MONTAGEFÖRBEREDELSER 

Montagebeskrivningen förutsätter att det monterande företaget har säkerställt sig om att montörer 
har erforderlig kunskap med avseende på räckets detaljer, benämningar samt bultförbandens 
dimensioner mm, se ritningar i kap. 11. Varje skruv skall dras till normal åtdragning. Försiktighet 
ska tas så att överdragning undviks.  

 

OBS! M16x40 är i kvalitet 8.8 och får ej överdras pga. brottrisk. 

6.1 Utsättning 

Innan montaget kan påbörjas måste utsättning av hålen för ståndarna göras. Detta kräver stor 
noggrannhet. Utsättning sker enligt ritning. OBS! cc-mått är parallella med vägbanan (lutande 
mått). Tänk på att stödremsan utanför ståndaren skall vara min 0.3 m. 

6.2 Prylning/ Hålslagning 

För detta krävs anpassade spett för att minimera skador i asfalt och optimera stadgan. Direkt 
efter hålslagning måste ståndare monteras. Om marken där prylning sker uppfattas som ”lös” 
meddelas platsledning. 

 

7 MONTAGE 

Montaget startar med fördel i en ände med en förankring följt av räcket. Först grovriktas 
ståndarna i höjd och sidled samt fastsätts med grus. Därefter monteras resterande detaljer utan 
att färdigdra skruvarna. Ståndarförstärkningen fästes med najtråd eller träplugg. Räcket finriktas 
och färdigdras följt av avsyning enligt kap. 3. 

 
o Där ej andra toleranser är angivna gäller ± 20 mm för montage. 

7.1 Bultförband 

Varje skruv skall dras till normal åtdragning. Försiktighet ska tas så att överdragning undviks.  

OBS! M16x40 är i kvalitet 8.8 och får ej överdras pga. brottrisk. 
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7.2 Kompetens 

Vid montage av skyddsanordningar bör en ansvarig person närvara under montagearbetet. Den 
ansvariga personen bör ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet avseende material, 
utförande och kontroll av skyddsanordningar samt ha kännedom om den aktuella 
skyddsanordningens uppbyggnad och funktion. Exempel på lämplig kompetens är Svenska Väg- 
och Broräckesföreningens (SVBRF) Montageutbildning Teori 1, kompletterat med relevant 
praktikdel. 

7.3 Avvikande c/c avstånd 

Avvikande c/c avstånd skall försöka undvikas (acceptabel avvikelse = ±0.1 meter). Om det inte 
kan undvikas får endast en ståndare flyttas per minsta räckeslängd. Ingen ståndare får flyttas så 
att c/c till nästa ståndare överstiger 4.0 meter. 

7.4 Avvikande ståndarlutning 

Avvikande ståndarlutning skall försöka undvikas (acceptabel avvikelse = ±10° i trafikritning).  

7.5 Balklängder 

Avvikande balklängder skall försöka undvikas (normal längd 4 meter). Om det inte kan undvikas 
skall endast en balk med avvikande längd användas per minsta räckeslängd se 12.3. 

 

Not: Förankringar skall monteras med de på ritningen angivna balklängderna.   

7.6 Kapade ståndare (väg) 

Birsta W-H1 skall monteras med minst 1.5 meter långa ståndare, (min 0,9 meter ståndare skall 
vara i marken). Vid montage av Birsta W-H1 accepteras endast att en ståndare kapas per minsta 
räckeslängd se 12.3. 

Om fler ståndare måste kapas skall dessa ståndare sättas i betongfundament (räckesplatta) för 
räckesståndare. 

7.7 Kapade ståndare (bro) 

Vid montage av Birsta W-H1 på bro accepteras endast att kapade ståndare monteras i 
betongfundament (räckesplatta) för räckesståndare.  

7.8 Förankring, mellanförankring, övergång, kopplingselement och tillsatser 

Montaget skall utföras enligt aktuell ritning, denna arbetsbeskrivning och arbetsbeskrivning Birsta 
Generell.  

Vid spikade förankringar prylas ett hål genom förankringsplåten och därefter slås spiken ner i 
detta hål. Förankringen är därmed fastspikad. 

Vid spikade mellanförankringar monteras ett nedre dragstagsfäste i spiken. 

Spiken till spikade förankringar och mellanförankringar skall fyllas med grus alternativt täckas 
med plastlock efter avslutat montage. 
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7.9 Lagning av korrosionsskydd efter kapning, håltagning, mm 

För alla kapade tvärsnitt (balk och ståndare), håltagning, mm skall korrosionsskyddet återställas 
enligt kap. 7. 

7.10 Reparation 

Efter en påkörning på skyddsanordningen skall allt skadat material bytas omgående. Det kan 
även vara lämpligt att byta ut en oskadad vägräckesprofil på vardera sida om skadan (då det kan 
finnas icke synliga skador på närliggande vägräckesprofiler). Allt material måste vara 
originaldelar. Annars uppfyller inte räckessystemet CE-kraven längre 

7.1 Solkurvor 

Solkurvor är ett fenomen som kan uppstå då navföljare inte erhåller tillräcklig rörelsemån i 
förhållande till den värmeutvidgning som sker i samband med temperaturväxlingarna mellan 
säsongerna. Solkurvorna resulterar i att navföljarna buktar och den tidigare raka räckelinjen 
övergår till en vågig sinuskurva.  

För att motverka att solkurvor uppstår är det av stor vikt, speciellt vid montage av långa sträckor, 
att hålla hålbilden i skarvarna så nära nolläget som möjligt längs sträckan. Trycks balkarna ihop, 
alternativt dras ut i skarvarna så ökar risken för att rörelsen som behövs begränsas.   

Vid osäkerhet kring solkurvor i samband med montage rådfrågas montageledaren.   

 

8 LAGNING AV ZINKSKADOR 

Lagning av eventuella zinkskador på levererat material utförs enligt SS/EN-1461 samt 
”Branschstandard – efterbearbetning och reparation”.  

Zinkskador skall behandlas enligt följande: 

• Repor och avlånga fläckar smalare än 2 mm och mindre än 10 cm2. Ingen åtgärd 
krävs.  

• Skador bredare än 2 mm och mindre än 3.16x3.16 cm (eller mindre än 10 cm2) 
skall åtgärdas med målning med zinkrik färg. Det är även möjligt att använda 
lämplig zinkpasta, zinkflakes eller legerade "sticks". Före reparation utförs 
rengöring med rostfri stålborste. 

• Skador större än 10 cm2 skall omförzinkas. 

9 AVETABLERING 

Allmänt synintryck och egenkontroll enligt kap 3 skall vara utförd samt ifyllda, och kopior 
överlämnas till beställaren (kund). 

Efter egenkontroll märks räcket med CE-märke (på första och sista ståndaren i det CE-märkta 
räcket. Vid behov kan extra CE-märke sättas upp mellan första och sista ståndaren). 
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10 REPARATION 

Allt skadat material skall bytas omgående. Med skadat menas där stålet är försvagat t.ex. djupa 
repor, revor, veck och dylikt. Skadat material skall ersättas med originaldelar. 

Att byta skadade detaljer efter påkörning skiljer sig inte från vanligt montage förutom demontaget. 
Tänk på att det kan finnas stora spänningar i det påkörda räcket. 

Se även 13.8. 

11 UNDERHÅLL 

Ett minimum av underhåll är vid behov renspolning med rent vatten följt av en okulärbesiktning 
med avseende på skador.  

12 RITNINGAR 
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12.1  Ritning 8290000   
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