
   alhaug  Fotskraperister 
 

 type PR 3010 / PR 3020 / SP 3014 
 

 Den klassiske fotskraperist! 
 
 

   
 Ill.: Fotskaperist med børster 
 

alhaug   Fotskraperister er gitterrister 
 dimensjonert for normal gangtrafikk, og med 
 små maskevidder, beregnet for å fjerne 
 smuss, fuktighet, snø o.l. fra passantenes 
 skosåler. Derved unngås at dette trekkes inn i 
 rommene innenfor. For ytterligere bedret 
 rensevirkning kan det leveres børsteclips for 
 påmontering på rister av type PR. 
 

 Typer 
 

 
 

alhaug   Fotskraperister type PR 3010/3020 er 
 laget av Pressrister, med krysslagt flattstål i to 
 retninger, i forskjellige maskevidder. Risten er 
 påsveiset kantstål på alle sider. 
 

 
 

alhaug   Fotskraperister type SP er laget av  
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 helsveisede gitterrister type SP 3014, med 
 flattstål som bærestaver, og profilerte 
 støttestaver for ytterligere sklisikring. 
 

 Bærestavsavstand er 30 mm. 
 

 Dimensjoner 
  

alhaug   Fotskraperister leveres vanligvis i  
 bærestavsdimensjon 20 - 25 - og 30 mm, med 
 2 mm godstykkelse. 
 

 Støttestavene, vanligvis i flattstål 10 x 2 mm 
 plasseres i avstand 10 mm eller 20 mm 
 etterkundens ønske. (30 mm støttestavs-
 avstand benyttes vanligvis som arearister 
 over lyssjakter, hhv. som industririster) 
 

alhaug  Fotskraperister leveres i standard mål 
 og spesialmål tilkappet etter spesifikasjon.  
 Ristenes dimensjonering avhenger av 
 avstanden ristene spennes over, og den
 belastning ristene spesifiseres å tåle.    
 Vanligvis foreskrives 5 kN/m2 (510 kp/m2) 
 eller punktlast 150 kp på angrepsflate 200 x 
 200 mm. 
 

alhaug  Fotskraperister legges vanligvis med  
 bærestavsretning langs gangretning, slik at   
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      2. 

ne ligg  tvers a en,
 

støttestave er på v gangrist   
 og den beste skrapevirkning oppnås. 
 

Måltagning, toleranser  
 

Risthøyde
(h)

Ristmål  ( RM )

Sjaktens lysmål ( lm )

Ytre rammemål ( YR )

 
 

alhaug  Fotskraperister leveres med følgende  
 legg

tol til ytre 
l      l 

      

  

tfø

 
etoleranser: 

 

 Rist tol til  
  mål  ristmå rammemå
 

 20 mm   35 mm         50 mm  
  25 mm     45 mm       60 mm 
  30 mm    55 mm          70 mm 
  40 mm  70 mm   90 mm 
  50 mm  90 mm 110 mm 
 

U relser  
 

alhaug Fotskraperister leveres i følgende  
 utfø

me 
or innstøpning ( ill. 1) 

på    

 evt forsterket kantstål på    

te for    

en , evt for     
t. stet 

relser: 
 

 - Rist uten ram 
  - Rist med ramme f
  - Rist med forsterket forkant, med ramme 
    tre sider ( ill. 2) 
  - Rist med ramme
    regulerbare eller faste ben ( ill. 3) 
  - Rist med forsterket kantstål og fes
    regulerbare ben ( ill. 3) 
  - Rist med ramme med b
    sammenstilling til større ristfelter, ev  fe  
    til vegg. (ill. 4, neste side) 
 

 

Ill. 1, Rist med ramme for innstøpning 
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Ill. 2, Rist med forsterket forkant og ramme på 3              
  sider 
 

Ill 3, Rist med forsterkning og ramme til vegg, på 

av risttype 

 regulerbare ben 
  

Prosjektering, valg   
 

alhaug Fotskraperister leveres i to grunntyper,    
 type

te 

4 og 

 PR og type SP. Forskjellen består i 
 ristenes støttestaver, som for type PR er 
 flattstål på høykant, for type SP er profiler
 staver, som ligner vridde firkantstål. 
 

Maskevidde for type PR er 3010, 301 
 3020,  slik at typebetegnelsen blir f.eks. 

alhaug  Fotskraperister type PR 3010 25/2, eller 
alhaug  Fotskraperister type PR 3020 30/2.  

 

alhaug  Fotskraperister type SP blir levert med 
 maskevidde 3014, typebetegnelser blir 

alhaug  Fotskraperister type SP 3014 25/2. 
 

Ved prosjektering av inngangspartier er ofte 

ten, og er 

ed  
 

 

     3. 

 
 type PR valgt av estetiske grunner. Ristene 
 gir et rolig inntrykk, og viser rette linjer. 
 Flattstål på høykant på tvers av gang-
 retningen gir god skrapevirkning. 
 

 Type SP gir bedre sklisikring på ris
 ikke ømfintlig for tilstopping av sne og is. 
 Forskjellen består i at under værforhold m
 tung snø vil snøen tendere til å pakke seg ved
 de vertikale flater som støttestavene på   
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 gitterrister type PR har, da støttestavene står 
 relativt tett.  
 

  
 

alhaug  Fotskraperister type SP har ikke støtte-
 staver med vertikale flater, så snøen vil lettere 
 komme gjennom risten, og forårsaker derved 
 ikke snø og issvuller på fotskraperistene. 
 

  
 

 Type  SP er funksjonsmessig gunstig ved 
 offentlige inngangspartier hvor det må 
 forventes sterkt varierende trafikk.  Under 
 slike forhold må det også taes hensyn til at 
 blinde personer med førerhunder skal 
 passere. Førerhundene kan imidlertid sette 
 poteklørene fast mellom støttestavene av 
 flattstål på en forskraperist type PR, og 
 knekke disse. Følgen er at hunden vil nekte å 
 gå på risten.  
  

 De tilnærmet runde profilerte støttestavene på 
alhaug  Fotskraperister type SP tillater 

  hundens klør å komme imellom støttestavene, 
 slik at klørene ikke kommer i beklem, og 
 hunden har ikke problemer med å gå på 
 risten. Dette forhold er belagt ved prøver ved 
 Norges Blindeforbunds Førerhundskole.  
 

 Prosjektering - ristunderstøttelse 
 

 Ved større inngangspartier vil det oftest være 
 nødvendig å konstruere et rammeverk som 
 risten kan hvile på. I de enkleste tilfelle støpes 
 det opp en sville, hvor fotskraperistene 
 nedfelles. I slike tilfelle, som vist ovenfor i Ill. 1 
 og Ill. 2, vil en enkel innstøpningsramme, med 
 eller uten forankringsklør være nok som 
 understøttelse.  Ristene dimensjoneres i 

 

ld til den spennvidde den ønskede 

rt, vil det kunne være 

l en 

-
 

 

re 

ør 
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 forho
 dybde på feltet tilsier. 
 

Dersom ristfeltet er sto 
 fordelaktig med en inndeling og forsterkning 
 av rammeverket, slik at det i ytterkant legges 
 vinkler, evt. med klør, og at det leegges 
 forsterkninger og understøttelser av T stå
 eller flere ganger innenfor ytterkantene. Det 
 vil derved være mulig å begrense ristenes 
 spennvidde, og derved kan disse dimensjon
 eres for en kortere spennvidde enn ellers.  
 

Dersom fotskraperistene skal settes på ben 
 utenfor inngangen, vil rammeverket måtte 
 påsveises enten faste ben der hvor under-
 laget er jevnt, eller det må festes regulerba
 ben, for å utligne ujevnheter. Dette må pro-
 sjekteres ekstra i hvert enkelt tilfelle, og utgj
 kan medføre et betydelig arbeid. Ved sam-
 arbeid med verksted kan vi levere rister og 
 rammer til nær sagt et hvert formål. 
 

 Ill 4, Rist i ramme på regulerbare. ben. 

are ben 
 

n 

endig 

r 

r om Deres bestilling! 

 

 

Når ristverk skal leveres på regulerb 
 kan det leveres forskjellige typer av disse, alt
 ettersom forholdene gjør det nødvendig. Ofte 
 vil relativt enkle standard benkonstruksjoner 
 være tilstrekkelig, bestående av aluminiums-
 profiler skudd direkte på rister, eller enkelt 
 festet til ramme. For tilfelle hvor sterkere be
 må benyttes, f.eks. der hvor et stort ristfelt 
 står uten ytterligere forankring, kan vi 
 produsere regulerbare ben av rør, innv
 og utvendig gjenget, og deretter skrudd i 
 hverandre. Denne konstruksjonen festes 
 deretter til ekstra påsveisede festebrakette
 som sveises på rist eller til rammeverket. 
 

  
 Vi be
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