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Datablad · Data sheet

MegaRail ex   
H1 · W2 · A

Inledande typprovning
Initial type test (ITT)

TB11: AISICO No. 1411   TB42: AISICO No. 1410

EU-försäkran om överensstämmelse / Tillverkare
EU Certificate of Conformity / Manufacturer

Se separat översikt 
see separate overview

Kännetecknande material i systemet
Characteristic material of the system

S235JR
S355JR

Systemets bredd [m]
Construction width 0.18

Systemets höjd över körbanans yta [m]
Construction height from roadway surface level 0.75

Systemelementens/systemmodulernas längd [m]
Length of system elements 4.00

Maximalt sidoläge för systemet [m]
Maximum lateral position of the system 0.80

Maximalt sidoläge för fordonet [m]
Maximum lateral position of the vehicle 1.30

Maximal dynamisk deflektion [m]
Dynamic deflection 0.70

Testlängd [m]
Test length 48.00

Testad förankring/montering av systemet
Tested system foundation / installation

Neddrivna stolpar 
rammed

Anmärkningar
Remarks

Tilläggsinformation enligt DIN EN 1317-2: 2011-0
Additional information acc. to DIN EN 1317-2:2011-0

Normaliserad arbetsbredd [m]
Normalised working width

0.8

Normaliserad arbetsbreddsklass Wn 
Class of normalised working width

W2

Normaliserad dyn. deflektion [m]
Normalised dynamic deflection

0.7
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0

180

3000

A

A



© 10/2017 Saferoad RRS GmbH

Allmän information

Symbolförklaring

Tips: Tips för att underlätta arbetet  

och för effektiva förfaranden.

Krav på monteringspersonalen

Monteringen får endast utföras av utbildad och kvalifi-

cerad fackpersonal. Tillverkaren ger monteringsföretag 

teknisk handledning efter behov.

Avsedd användning

Avkörningsskyddet är konstruerat för montering i 

vägtrafikområden i överensstämmelse med nationella 

bestämmelser. Systemet är avsett att skydda fordons-

passagerare vid avkörning från vägbanan, att skydda 

tredje part och att skydda föremål, och kan användas 

som mitträcke, som avdelare mellan körbanor och som 

sidoräcke.

Transport

Vid transport ska man bära personlig skyddsutrustning 

enligt de nationella bestämmelserna. Transportera sys-

temkomponenterna till byggplatsen med lastbil – säkert 

fastsurrade. 

Arbetarskydd

Vid montering ska man bära personlig skyddsutrustning 

enligt de nationella bestämmelserna. 

General Information

Symbol Descriptions

Tip: Information on facilitating work processes 

and efficient operations.

Requirements of the Assembly Personnel

The installation must only be undertaken by trained  

and qualified personnel. Installation firms obtain a  

special technical advisor from the manufacturer to  

support the project.

Usage Compliance

The Restraint System is designed for installation on 

road traffic areas according to national regulations. It is 

intended to protect occupants of errant vehicles on the 

roadway, to protect third parties and objective and can 

be installed in central reserves and side lanes as well as 

on verges.

 

Transport

During transport, personal protective clothing must  

be used. When transporting the systems to the site  

by truck, secure the load to prevent slippage. 

Work Protection

Personal Protective Clothing must be used according  

to national regulations. 
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Teknisk information

Skruvförband

Dra först åt muttrarna för hand och sedan med mo-

mentnyckel. Allt förskruvningsmaterial anordnas lodrätt 

mot delarna som ska sammanfogas.

Skruv · Bolt Mmin Mmax

M 10 10 Nm   17 Nm

M 16 70 Nm 140 Nm

Hållbarhet

Minsta skikttjocklek på skruvar och muttrar enligt 

EN ISO 10684 är 40 µm i respektive mätpunkter. Skru-

varna och stålet är förzinkade enligt EN ISO 1461 och 

EN 1179.

Förväntad hållbarhet

Ca 20 år, beroende av den atmosfäriska korrosionsbe-

lastningen, t.ex. havsluft, industriluft osv.

Technical Information

Bolt Connections

Fit nuts manually and then tighten with torque wrench. 

All fixtures to be fitted vertically to the connecting parts.

Durability

The minimum coat thickness for screws and nuts shall 

be in accordance with EN ISO 10684 at the respective 

measuring points 40 µm. Galvanising of bolts and steel 

per EN ISO 1461 und EN 1179.

Expected Durability

Approx. 20 years, depending on atmospheric corrosion 

e.g. maritime air, industrial air, etc.
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Förberedande åtgärder

Tillhandahålla och bära skyddsutrustning

Tillhandahåll följande personliga skyddsutrustning resp. 

använd den vid monteringsarbeten: 

• Varselkläder 

• Huvud-, hörsel-, hand- och fotskydd

Tillhandahålla verktyg

Följande verktyg erfordras: 

• Pålningsmaskin för stolpar

• Hydraulhammare med slang + bygel  

för infästning av kätting

• Talja för stolpar

• Borrmaskin upp till 23 mm, med borrar

• Vattenpass/slägga

• Momentnyckel upp till 140 Nm, med hylsor

Naturligtvis kan arbetet eventuellt genomföras bekvä-

mare genom användning av alternativa och/eller flera 

verktyg, aggregat och maskiner.

Spärra av trafik, förbereda/anordna byggplatsen

Vidta gängse åtgärder för att spärra av trafiken på bygg-

platsen enligt nationella bestämmelser. Byggplatsen 

måste ha utrymme för: 

• utlagda systemkomponenter

• pålningsmaskin för stolpar 

(aggregat, t.ex. hydraulhammare)

• lastbil med teleskopkran

• fritt rörelseutrymme för montörerna.

Leverera, transportera, packa upp, kontrollera

Transportera systemkomponenterna till monterings-

platsen med lastbil. Packa upp komponenterna och 

kontrollera leveransen mot packsedeln. Underrätta 

speditören/leverantören omedelbart vid transportska-

dor och/eller brister eller felleveranser. 

Bortskaffa förpackningsmaterialet i överensstämmelse 

med lokalt gällande bestämmelser om bortskaffande av 

avfall. Lossa nödvändiga element med teleskopkranen 

och placera dem intill monteringsstråket.

Preparatory Measures

Allocate and wear protective clothing

Provide the following personal protective clothing and 

use during installation works: 

• reflective clothing

• head, ear, hand and foot protection

Allocate tools

The following tools are required: 

• Post rammer

• manual rammer w. hose and bracket for chain fixture 

• Post pully

• drill until 23 mm with drill bits 

• level / sledgehammer

• torque key to 140 Nm with sockets

However, you can facilitate the work by using alternative 

tools, equipment and machinery as necessary.

Traffic Management, prepare site and set-up

Set up the traffic management measures usually  

required by the national regulations. The construction 

site must have sufficient space for: 

• laid-out system components

• post rammer (or equipment e.g. manual rammer)

• truck with telescope crane 

• ample space for the assembly crew

Supply, transport, off loading and delivery check

Bring the system components by truck to the installa-

tion section. Off-load and check that the delivery is as 

per the delivery docket. The carrier or supplier has to 

be notified immediately if there is any transport damage 

or discrepancies with the delivery. 

Dispose of the packaging material according to the 

applicable local refuse disposals regulations. Lift the 

required guardrails with the telescope crane along the 

Container with bolts, washers and nuts
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Markförhållanden, lämpliga förankringar ·  Soil conditions, suitable foundations

Markklasser 
Soil Class 

Beteckning
Description

Egenskaper
Characteristics

Neddrivning 
Post driving

A Ytjord, även instabil
Surface soil also fluid (Humus)

Humus, matjord,  
instabil till något instabil
Top soil, fluid to hardly fluid

Inte möjlig, anordna fundament
Not possible

B Jorden löses upp lätt,  
medeltung, tung
Ground easily soluble heavy

Sand- och grusjordar med innehåll 
av sten med kornstorlek upp till 
63 mm
Moderately heavy sand and gravel 
soil with stone content up to 63 mm 
grain size

Lämplig 
Possible

C Berg 
Rock

Bergig mark     
(och mark med sten med kornstor-
lek över 63 mm)
Rocky ground  
(and from 63 mm grain size)

Inte möjlig; alltså borra,  
sätt ned stolpen, fyll igen, kompaktera
Not possible; therefore bore,  
fit, fill, pack

Fundament

Området framför och under systemet ska kompakte-

ras så att det blir tillräckligt bärkraftigt (för personbil). 

Stolparna drivs ned i marken med en pneumatisk eller 

hydraulisk pålningsmaskin och ett slagstycke med 

lämplig storlek för stolpens tvärsnitt.

Innan pålningsarbeten påbörjas måste man 

inhämta information om försörjningsledningar 

(kablar, rör, ledningar osv.). Nätleverantörens in-

struktioner avseende kabelskydd ska beaktas.

Med avseende på neddrivning av stolpar indelas mar-

ken i följande markklasser:

Neddrivning av stolpar är inte tillåten i markklass A. I 

sådana fall måste man komma överens med uppdrags-

givaren om särskilda åtgärder. Då kan det handla om 

att marken byts ut eller att ett långsträckt fundament 

anordnas.

I markklass B ska stolpar drivas ned till ett infästningsd-

jup av 0.80 m. I undantagsfall (pålningshinder) kan 

infästningsdjupet minskas för enstaka stolpar. Minsta 

infästningsdjup är 0,80 m.

Avkortning av stolpar kräver i princip skriftligt tillstånd 

från uppdragsgivaren. Om inget skriftligt tillstånd för 

avkortning av stolpar ges, måste man nå en överens-

kommelse med uppdragsgivaren om särskilda åtgärder 

(nedgrävd stolpe resp. platt stolpe, långsträckt funda-

ment e.d.).

Foundation

The ground in front of and under the safety barriers 

must be compacted so that it is sufficiently strong (to 

bear the load of passenger cars). Posts are rammed 

into the ground with a pneumatic or hydraulic ram and a 

hammer for corresponding post cross section.

Before beginning the ramming works informa-

tion must be acquired regarding any utility 

lines (cables, pipelines, etc.). The instructions 

regarding protection of cables as issued by the 

utility companies must be adhered to.

For the ramming of posts the soils are subdivided into 

the following soil classes:

Ramming posts in soils of class A is not permitted. In 

these cases special measures must be agreed with 

the client. The soil may have to be substituted or strip 

foundations may have to be erected.

In soil class B posts must be rammed to a depth of 0.80 

m. In exceptional cases (ramming obstacles) the fixing 

length of individual posts may be reduced. Minimum 

fixing length is 0.80 m.

Any reduction of the length of posts requires the written 

approval of the client. In case the client does not grant 

written approval for reducing the length of posts special 

measures (single dug-in posts or posts with footplate, 

strip foundations, etc.) must be agreed with the client.
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I markklass C och om marken innehåller slagg ska man 

i princip borra. I sådana fall kan man minska stolpens 

infästningsdjup till 0,80 m. Vid markklass C kan syste-

met endast användas om övertäckning görs med minst 

20 cm vägbanksmaterial. Borrhålen ska fyllas med 

sand och stolparna ska drivas ned i anslutning till detta. 

Minsta diameter för borrhålet är 17,0 cm.

Enstaka hinder som påträffas ned till ett djup av 50 cm 

ska avlägsnas.

Långsträckta fundament

Om de lokala förhållandena inte tillåter att man driver 

ned stolpar för systemet, är det principiellt möjligt att 

montera systemet på stolpar med fotplatta i jämförbar 

konstruktion, placerade på långsträckta fundament. 

Tillverkaren ska kontaktas innan långsträckta funda-

ment tillverkas.
 

In soil class C and if the soil contains slag the posts 

must always be inserted in drilled holes. In these cases 

the fixing length of the posts may be reduced to 0.80 m. 

The system can be erected on soil of class C only if the 

thickness of the cover with verge material is at least 20 

cm. Drilled holes must be filled with sand and then the 

posts must be rammed in. The minimum diameter for 

the boreholes is 17.0 cm.

Single obstacles that are found at a depth of up to 50 

cm must be removed

Strip foundations

If its not allowed to ram the post due to local conditions 

its is possible to install the system with posts with base  

plate of a comparable construction system on a strip 

foundation. Regarding the construction of the strip 

foundation, the manufacturer should be contacted.
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Montage der Pfosten-Versteifung

1. Pfosten-Versteifung einsetzen

Setzen Sie die Pfosten-Versteifung mit der geschlos-

senen Seite entgegen der Fahrtrichtung in die Pfosten 

bis die Löcher der Pfosten-Versteifung mit den Löchern 

des Pfostens überlappen. 

Fixieren Sie die Pfostenversteifung mit einem entspre-

chenden Werkzeug (z.B. Dorn).

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die längere 

Seite der Pfosten-Versteifung nach unten zeigt.

2. Pfosten + Pfostenversteifung rammen

Die Pfosten mit einer Einspannlänge von 0,80 m zu ram-

men. Die Pfosten-Verteifung sollte 115 mm über den Bo-

den herausragen.

3. Fixierung entfernen

Entfernen Sie das zur Fixierung der Pfosten-Versteifung 

verwendete Werkzeug nach dem Rammen.

Installation of Post stiffener

1. Insert post stiffener

Place the post stiffener with the closed side against the 

traffic into the posts until the holes of the post stiffener 

overlap with the holes of the post. 

Fix the post stiffener with a suitable tool (for example a 

mandrel)

In the process, you must take care to ensure that the 

longer side of the post stiffener points downwards.

2. Ram post + post stiffener

The posts must be rammed to a depth of 0.80 m. The 

post stiffener protrudes 115 mm above the ground.

3. Remove the fixation

Remove the fixing tool after ramming.

J

1 2 3Detail
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Installation height and limits of 
shoulders in front of barriers

As a rule the installation height of system is 700 mm in 

relation to the carriageway surface (see Case A). The di-

stance of the front edge of system from the edge of the 

paved area (X) should comply with national regulations.

In deviation from the above the height of the guardrail 

beam must be measured directly in front of the sys-

tem in case the front edge of the guardrail beam (1) is 

assembled at a distance of a > X from the edge of the 

paved area (see Case B) or (2) it is assembled at a di-

stance of a > 250 mm from the edge of the paved area 

and the verge has a transverse inclination of more than 

15% (see Case C).

Kerbs with a level difference of more than 100 mm 

should be avoided. If kerbs cannot be removed, one of 

the following solutions should be chosen in consultation 

with the client:

In case the distance from the front edge of the kerb is 

not more than 250 mm (Case D) the installation height is 

measured from the carriageway surface. In case the di-

stance from the front edge of the kerb is > 250 m (Case 

E) the height of the guardrail is to be measured from the 

top edge of the kerb.

Monteringshöjder och uppställ-
ning vid upphöjda kantstenar

Skyddsanordningens monteringshöjd är normalt 

700 mm ovanför körbanans yta (se fall A). Avståndet 

från systemets framkant till ytterkanten på den belagda 

ytan (X) ska överensstämma med nationella bestäm-

melser.

Avvikande från det ovansagda måste monteringshöjden 

för skyddsräckets balk mätas omedelbart framför 

systemet, och skyddsräckets (1) framkant monteras 

på ett avstånd a > X från kanten av den belagda ytan 

(se fall B), eller (2) på ett avstånd a > 250 mm från den 

belagda ytan, när vägbanken har en tvärlutning av mer 

än 15 % (se fall C).

Kantstenar med en höjdskillnad av mer än 100 mm ska 

undvikas. Om högre kantstenar redan finns och inte kan 

avlägsnas, ska man förfara på följande sätt i samråd 

med uppdragsgivaren:

Om avståndet till kantstenens framkant är maximalt 

250 mm (fall D) ska monteringshöjden anges i förhållan-

de till körbanans yta. Vid avstånd > 250 mm från kant-

stenens framkant (fall E) ska höjden för skyddsräckets  

balk anges i förhållande till kantstenens yta.

A

D

B

E

C

75
0

75
0

180 180
180

a < X a > X > 250

75
0

180

< 250

> 100

75
0

180

> 250

> 100

75
0



© 10/2017 Saferoad RRS GmbH

Kontroller

1. Kontroll av konstruktionen

Efter monteringen av avkörningsskyddet, kontrollera 

fastsättningen av alla skruvförband. Justera systemet 

om så behövs. Övertyga dig om att sträckan överens-

stämmer med systemritningen. 

2. Hållande av monteringstoleranserna

Principiellt ska systemet monteras enligt schemat för 

neddrivning av stolparna, och enligt monteringsritnin-

gen. Toleranserna som anges i tabellen nedan ska 

utnyttjas endast i undantagsfall.

3. Städning av byggplatsen, godkännande av sys-

temet

• Städa bort allt byggmaterial och allt avfall.

• Genomför en visuell kontroll av att monteringssträck-

an är helt fri från främmande föremål.

• Ta bort avspärrningarna och – efter besiktningen – 

underrätta innehavaren att systemet är färdigställt.

Hållande av monteringstoleranserna · Maintaining the installation tolerances

Referensmått
Reference Measure

Tolerans i cm
Tolerance in cm

Anmärkning
Comment

Stolparnas mellanrum i längdriktningen
Post spacing in longitudinal direction

(+/-) 10 cm

Balkens överkant
Top of Beam

(+/-) 10 cm I förhållande till terrängens höjd 
With reference to height from road surface

Stolpars avvikelse från uppriktningslinjen
Post deviation from alignment

3 cm På längden 12 m
On 12 m section

Balkars avvikelse från uppriktningslinjen
Beam deviation from alignment

3 cm På längden 12 m
On 12 m section

Inspection

1. Checking the assembly

After the installation of the road restrain system, check 

that all bolt fittings are tight. Align the system where  

appropriate. Ensure that the section corresponds with 

the system drawing. 

2. Maintaining the installation tolerances

Basically, the system has to be installed in accordance 

to the technical documentation (post foundation and 

assembly drawing). The tolerances listed in the following 

table should be used only in exceptional cases. 

3. Clear building site, approve system

• Remove all building material and  

every piece of refuse.

• Carry out a visible inspection even if the installation 

roadway is perfectly free of objects.

• Remove mobile safety barriers and after Inspection, 

report completion of the system to the Client.
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Fitting additional safety devices  
to the system

There are connection features on the system for  

attaching additional road safety devices. 

 

Trafic Signs

The assembly of common traffic signs is possible at the 

rear of the guardrail beams in the box beam section i.e. 

on the spacer bar or posts. For attaching use the spe-

cific traffic sign holders. If there is a danger that certain 

traffic signs encroach into the traffic area, consultation 

with the manufacturer regarding the positioning of the 

traffic sign is required.

Pedestrian Protection

For mounting pedestrian protection rails, correspond-

ing mounting points are already available at the spacer 

bars. The same applies to motorcycle rails and the 

fitting of a vertical extension rail.

Anti-glare systems 

It is possible to fit anti-glare systems onto the posts. 

Bolt holes are already located for the usual connection 

fixtures. Extra bolt holes can be made depending on 

the type of anti-glare systems.

Fastsättning av tillsats- 
anordningar på systemet

Systemet är förberett med fästen för fastsättning av 

ytterligare anordningar som ingår i vägutrustningen. 

 

Trafikmärken

Det är möjligt att montera vanliga trafikmärken på låd-

balken resp. på baksidan av lådbalken, på distanserna 

eller på stolparna. De avsedda trafikmärkeshållarna ska 

användas för fastsättningen. Därvid ska man se till att 

på sådant sätt monterade trafikmärken inte sticker ut i 

trafikutrymmet.

Fotgängarskydd

På stolparna finns redan fästpunkter för fastsättning av 

glidskenor som fotgängarskydd. Detsamma gäller för 

fastsättning av skydd avsedda för förare av tvåhjulingar 

och fastsättning av en vertikal förlängningsskena.

Bländningsskyddsanordningar

Montering av bländningsskyddsanordningar på stol-

parna är principiellt möjlig. Där finns färdiga hål för de 

vanligaste fästkonstruktionerna. Beroende av bländ-

ningsskyddets typ kan eventuellt flera hål krävas.
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Repairs, Inspection  
and Maintenance

Repairs

Basically, you need to replace only those components 

that have any residual (plastic) deformation in the 

system.

If these are merely minor deformations in one compo-

nent that are local in nature, replacement is not really 

necessary. However, if posts are bent, they must be 

replaced. Minor skews in the non-deformed posts can 

be attended to by straightening or turning them, but 

only if the alignment of the longitudinal section (plank) 

can be restored.

If straightening or turning is not possible, and if more 

than one component is damaged, the system in the 

damaged section must be replaced completely using 

the modular 4 metre sections. In the process, all disas-

sembled connection fittings (screws) must be replaced 

with new ones. The expanded holes in the posts result-

ing from this must be filled up and sealed adequately.

Moreover, care must be taken to ensure that the gal-

vanised surfaces do not get damaged. Minor defective 

spots on the galvanised surface must be attended to 

by careful preparation with the application of zinc dust 

coating. Surplus material must be removed completely 

from the area that has been repaired.

Repair work can easily be undertaken by any contrac-

tor. The required components can be purchased on the 

open market as long as they have the CE Mark of the 

manufacturer.

Dispose/recycled damaged components 

Recycle damaged parts according to legal and local 

waste disposal regulations. There are no hazardous and 

dangerous substances.

 

Inspection and Maintenance

Run every 12 months, a visual check.  

The System is maintenance free.

Reparationer, inspektion 
och underhåll

Reparationer 

Principiellt ska man endast byta sådana systemkompo-

nenter som har en kvarstående (plastisk) deformation.

Om det enbart handlar om oväsentliga och lokalt 

begränsade deformationer på en komponent, är byte 

inte ovillkorligen nödvändig. Böjda stolpar måste bytas. 

Lätta snedställningar av odeformerade stolpar kan 

åtgärdas genom uppriktning endast om det återställer 

längsprofilens (räckets) syftlinje.

Om enbart uppriktning inte är möjlig och om flera 

komponenter är skadade, ska systemet bytas helt vid 

olycksstället i 4 meter långa moduler. Då ska alla de-

monterade förbandsdetaljer (skruvar) ersättas med nya. 

Eventuellt expanderade hål i stolpar ska fyllas ut och 

tätas i tillräcklig omfattning.

Dessutom ska man se till att skador på förzinkade ytor 

undviks. Små skador på zinkskiktet ska efter omsorgs-

full förberedelse bättras med zinkspray. Allt överflödigt 

material ska avlägsnas från reparationsplatsen.  

Reparationsarbeten är enkla att utföra för fackföretag. 

Enskilda komponenter för reparationsarbeten finns fritt 

tillgängliga på marknaden, men man måste se till att de 

härrör från en CE-certifierad tillverkare.

Bortskaffande/återvinning av skadade delar

Återvinn skadade delar enligt lagstadgade och lokala 

föreskrifter för bortskaffande av avfall. Inga giftiga eller 

farliga material har använts.

Inspektion och underhåll

Genomför en visuell kontroll minst var 12:e månad.  

Systemet är underhållsfritt.
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Obligatoriska krav och  
anpassning till lokala förhållanden

Ombyggnad av det typgodkända avkörningsskyddet 

på annat sätt än de ovan beskrivna är inte tillåten utan 

skriftligt tillstånd från tillverkaren. 

Montering

Skyddsräckets balkar måste överlappa varandra i fär-

driktningen. Stolparna monteras med den slutna sidan 

mot trafiken.

Skarvstycken

Skarvstycken kan tillverkas vid arbetsstället. Vid tillverk-

ningen ska följande villkor beaktas: 

• Minimilängd 750 mm på arbetsstället  

(profilöverlappning)

• Det angivna stolpavståndet för skyddsräckeskon-

struktionen får inte överskridas vid monteringen

• Fackmässig kapning med vinkelslipmaskin eller såg

• Fackmässig borrning av skruvhål

• Fackmässig bättring av kapställen och borrade skruv-

hål med zinkspray

Ojämna underlag

Vid användning på vägbankar med ojämn markyta ska 

läget för systemets längselement anpassas till syftlinjen 

för angränsande skyddsanordning.

Lutande underlag

Systemet kan även användas på lutande vägbankar. 

Underlagets lutning får vara maximalt 15 % (i undan-

tagsfall: max. 1:3). Om den tillåtna höjdtoleransen 

för skyddsräckets balk överskrids, måste man vidta 

lämpliga åtgärder, såsom användning av en andra 

skyddsräckesbalk upphängd i avståndshållare under 

den ordinarie skyddsräckesbalken. 

Radier, minimiradier

På kurviga vägsträckor använder man en förbockad 

skyddsräckesbalk med radien 30 m. För radier från 

50 m till 10 m ska man använda avkortade (t.ex. 2 m 

långa) lådbalkar, som tillåter användning av den aktuella 

radien. Vid radier < 10 m ska förbockade lådbalkar 

användas.

Begränsad arbetsbredd

Om arbetsbredden begränsas av byggrelaterade hin-

der, ska det föreskrivna avståndet mellan systemet och 

trafikutrymmet minskas.

Necessary requirements and 
conforming to local condition

Modifications to the tested restraint system are not 

permitted without the written confirmation of the 

manufacturer.

 

Assembly

The beams must overlap in the direction of driving. The 

Posts are installed with the closed side towards the 

traffic.

Cut pieces

Beams can be cut to fit on site. The following conditions 

must be adhered to during production:

• Minimum length 750 mm on site (beam overlap)

• On installation the post spacing of the guardrail  

system must not be extended

• Professional cuts using angle grinder or saw

• Professional drilling for bolt holes

• Professional re-work of cuts and drill holes  

using zinc spray material 

Uneven Ground Conditions

The position of the system on uneven ground con-

ditions should follow the alignment of the adjacent 

systems.

Underground Slope

The system can also be used on embankments. The 

slope of the ground may not exceed 15%. (In exception-

al cases: max. 1:3) If the system height is higher than 

the permitted height tolerance, other measures must be 

taken such as fitting a 2nd guardrail beam with spacer 

bar underneath.

Radius, minimum radius

In curved road sections of more than radius 30 m, pre-

bend radius guardrails must be used. For radii between 

50m and 10m, shorter box beams (e.g. 2 m) must be 

used which meet the curvature. For radii < 10 m pre-

bend box beams must be used.

 

Restricted Working Width

If the working width is limited due to structural obstruc-

tions, the regulatory set-back between the safety barrier 

system and traffic area should be reduced accordingly.
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Anpassning av stolpmellanrummen

I princip får avstånden mellan stolparna inte överskri-

das. Om förhållandena på platsen inte tillåter regel-

bundna avstånd, måste avståndet mellan stolparna 

minskas med en extra stolpe. 

Utförande av räckesavslutningar

Om förhållandena på platsen gör en förskjutning av 

systemet i sidled nödvändig vid en avslutning, ska den 

utföras enligt nationella föreskrifter.

Utförande på asfalterat underlag

Om förhållandena på platsen gör montering på asfal-

terat underlag nödvändig, ska systemet monteras i 

dubbelhål. Dubbelhålet ska utföras genom borrning av 

två överlappande hål med diametern 170 mm, så att 

yttermåtten för hela hålet blir minst 170 x 260 mm. Efter 

fyllning och kompaktering av dubbelhålet ska stolpen 

drivas ned i borrhålet närmast vägen.

Ändring av systemets delar

För ändring av systemets delar krävs en överenskom-

melse med tillverkaren. 

Adjustment of the post spacing

In principle, the distance between the posts are not 

exceeded. If the site conditions do not allow a regular 

distance, the post spacing must be reduced with an 

additional post.

Installation of Flared Ends

If there are structural conditions where the terminal 

ends must be flared back, the flared ends should be 

installed in accordance with national regulations.

Installation in tarmacked Underground

If there are structural conditions where the system must 

be installed in tarmacked underground, the posts have 

to be rammed in a double hole. The double hole is 

made of two overlapping holes with a diameter of 170 

mm, so that the total dimension of the double hole is at 

least 170 x 260 mm. After backfilling and compaction 

of the double hole, the post has to be installed in the 

center of the road side hole.

Modification of System Components

Modifications to the system’s components must be 

agreed with the manufacturer. 
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Övrig information

Tack vare den stegvisa krökningen av skyddsbalkens 

övre del är balken lätt att kliva över. 

Detaljerade byggritningar av det typgodkända avkör-

ningsskyddet finns tillgängliga.

Om man vid monteringen gör avsteg från kraven ovan 

och detta görs utan samråd med tillverkaren, övergår 

ansvaret för fel på produkten från tillverkaren till montö-

ren.

Endast den tyska versionen är rättsligt giltig.

Other Information

As the system height for the guardrail beam is stepped, 

it can easily be mounted.

Detailed drawings of the tested restraint system may be 

submitted. 

In case the assembly deviates from preceding require-

ments without consultation of the manufacturer the 

liability of the product passes from the manufacturer to 

the installer. 

Valid legal version is in german language.
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Monteringsritning · Assembly drawing

MegaRail ex   
H1 · W2 · A

Stückliste · Components list

Name Artikel Nr.

Part no.

Anzahl/m

Number/m

Anzahl/4m

Number/4m

Skyddsräckesbalk · Beam (A), 4 300 mm 001.58 0.25 1

Stolpe förstyvning · Post stiffener 007.53 0.33 1.33

Täckskena · Plate M 16 010.70 0.33 1.33

Vagnskruv · Bolt M16x27, 4.6 040.00 2 8

Vagnskruv · Bolt M16x45, 8.8 040.04 0.33 1.33

Bricka · Washer Ø 18 040.30 2.33 9.33

Stolpe · Post C100x60, 1.500 mm 063.15 0.33 1.33

001.58

063.15

007.53

010.70

040.04
040.30

040.00
040.30
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Saferoad RRS GmbH

Sales Germany

Bongard-und-Lind-Straße 1

56414 Weroth

T + 49 6435 90 80 0

F + 49 6435 90 80 110

weroth@saferoad.com

Saferoad RRS GmbH

Sales International

Landshuter Straße 1

10779 Berlin

T + 49 30 21 24 91 11

F + 49 30 21 24 91 50

berlin@saferoad.com


