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  helsveisede gitterrister   

    type SP 3014 
      

 Brukerriktig, funksjonsriktig rist for offentlige områder! 
 
 

 
Ill.: alhaug  helsveiset gitterrist type SP 3014
   
 
 

Gitterrister blir ofte, hovedsaklig av funksjons-
messige og konstruksjonsmessige grunnet 
benyttet til dekker i gang- og sykkelbaner, til  
fotskraperister ved innganger, og til dekker i 
områder for offentlig trafikk. Rister gir et dekke 
som har relativt lav egenvekt ved stort belast-
ningsopptak, er tilnærmet vedlikeholdsfritt og 
holder fuktighet, snø o.l. vekk fra gangover-
flaten. 
 

Varierende trafikk og trafikkforhold. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 3014 er 
spesielt egnet til bruk der hvor det må taes  
 

  
 

 
det må taes hensyn til at trafikkantenes skotøy 
vil kunne variere sterkt, fra tynne sko evt. med 
hensyn til at ristene skal kunne utsettes for 
varierende trafikk. Offentlig trafikk forutsetter 
athøye hæler, til relativt robust skotøy. Det må 
også taes hensyn til god fremkommelighet for 
lettere rullende trafikk, som sykler, rullestoler, 
barnevogner o.l. 
 

På lignende måte vil prosjekteringen måtte ta 
hensyn til at ristene skal kunne gi god 
fremkommelighet under sterkt varierende 
værforhold. Ristene må gi gode trafikkforhold 
under vinterlige forhold med snø og is, hvor 
sklisikring vil være et vesentlig moment. Likevel 
må gangkomfort under varmere årstider ikke 
reduseres, dersom ristene i gangfeltene skal 
kunne betraktes som fullt funksjonsdyktige. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 3014 
tilbyr et kompromiss melom en åpen ristkon-
struksjon for å ivareta god drenering av såvel 
fuktighet som snø og is, med en forholdsmessig 
tett tangoverflate, som er egnet både for tynt 
skotøy og rullende trafikk. Videre tilbyr risten et 
kompromiss mellom den nødvendige grad av 
sklisikkerhet, i form av støttestavenes profilerte 
overflate, med et jevnt gangunderlag, som sikrer 
god gangkomfort under varierende forhold. 
 



 
      2. 
 

Gangretning  
 

Gangretning for alhaug  helsveisede gitterrister 
type SP 3014 bør, i likhet med andre gitterrister 
med tett støttestavsavstand, prosjekteres slik at 
gangretning er i bærestavsretning. Dette for å 
oppnå størst mulig skrapevirkning for fotskrape-
rister, og på gangbaner for å oppnå best mulig 
sklisikring og friksjon mellom eventuelle hjul for 
rullestoler, sykler o.l. For å utnytte ristenes 
produksjonsmål mest effektivt bør derfor gang-
banenes effektive ristbredde være delelig med 
1000 mm eller 500 mm.   
 

Gangretning

Forslag til underkonstruksjon

 

Gangkomfort - sklisikring. 
 

God gangkomfort på veier og gater forutsetter 
en jevn gangoverflate. Dette er ikke anderledes 
på gangveier og inngangspartier hvor gitterrister 
utgjør gangoverflaten. Der hvor det kan på-
regnes at gangoverflaten kan bli glatt, vil 
underlagets sklisikring bil et utslagsgivende 
designkriterium. Imidlertid vil et sterktsklisikkert 
gangunderlag ofte kunne stå i et motsetnings-
forhold til et jevnt gangunderlag, under forhold 
hvor sklisikring ikke er det utslagsgivende 
moment for gangunderlagets utførelse. 
 

Gitterrister gjøres spesielt sklisikre ved at 
gangoverflaten sagtagges. Derved blir, alt etter 
sagtaggingens utførelse, gangoverflaten ujevn, 
og dette har negativ innvirkning på ristenes 
gangkomfort, hvor gangoverflaten bør være så 
jevn som mulig. 
 

Der hvor det ikke er spesiell sklifare, annet enn 
f.eks. at snø og is kan ligge på ristoverflaten, 
kan sagtagging av ristoverflaten være et unødig 
sterkt virkemiddel for under vinterlige forhold å 
sikre god fremkommelighet. alhaug  helsveisede  
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gitterrister type SP 3014 har en god sklihem- 
ming i form av spesielt profilerte støttestaver 
med liten avstand, som under de fleste forhold 
vil være tilstrekkelig for å hindre at trafikkant-
enes fremkommelighet blir redusert under ellers 
sklifarlige forhold. Samtidig er risten behagelig å 
gå på, selv uten sko, og gir derfor et optimalt 
forhold mellom sklisikring og gangkomfort.  
 

Trafikk av funksjonshemmede / rullestoler 
 

Alle offentlig tilgjengelige områder skal 
tilrettelegges for at funksjonshemmede skal 
kunne trafikkere med maksimal komfort. På 
grunn av den tette avstand mellom de profilerte 
støttestavene ( 14 mm i lysmål ) vil rullestol-
brukere kunne trafikkere gangbaner og dekker 
med alhaug  helsveisede gitterrister type SP 
3014 uten problemer. Ristenes sklihemmende 
overflate hjelper også til for å oppnå en god 
friksjon mellom rullestolens hjul og ristoverflaten, 
uten at hjulene skaldes, og gjør derved trafikk 
fra rullestolbrukere lettere. 
 

 
 

Også annen rullende trafikk, slik som fra sykler 
og barnevogner vil lettere kunne trafikkere  
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      3. 
 

gangbaner og dekker utført med alhaug  
helsveisede gitterrister type SP 3014 enn med 
andre typer gitterrister, da maskevidden er liten, 
og da ristoverflaten er relativt jevn. 
 

Trafikk med førerhunder. 
 

Et spesielt problem ved funksjonshemmedes 
trafikk på gitterrister utgjøres av førerhunder for 
blinde. Dersom maskevidden er forholdsmessig 
stor, som ved gitterrister til industrielle bruk, vil 
hundenes poter kunne trås igjennom ristene. 
Dersom maskevidden er for liten, og spesielt der 
hvor støttestavene utgjøres av flattstål på 
høykant, vil hundepotenes klør komme i klem 
mellom støttestavene, og kunne knekkes, med 
betydelig smerte for dyret. I begge tilfelle vil 
førerhunder ofte nekte å gå på ristdekket. 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 3014 er 
en god løsning for slike problemer. Maske-
vidden i risten er så tett at potene ikke kan trås 
igjennom. Samtidig er støttestavene i risten 
tilnærmet runde, slik at hundenes klør ikke kan 
settes fast, og derved forårsake at klørne 
knekkes.  
 

 

Dette har vært prøvet ved Norges Blindefor-
bunds førerhundskole, som bekrefter forholdet. 
 

Sagtaggede rister vil være ubehagelige for 
hundene å gå på, ta poten vil kunne skjæres 
opp av sagtaggingens rette vinkler. Da 
sklisikringen ved alhaug  helsveisede gitterrister 
type SP 3014 er ivaretatt ved profilering av 
støttestavene, representerer dette intet problem 
ved trafikk av blindes førerhunder. 
 

Optisk Sikkerhet. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 3014  
 

 

 
alhaugalhaug

 
 
 

 
 

har en liten avstand mellom støttestavene, og vil 
derfor ved vanlig trafikk, hvor trafikkantene ser 
fremover på vanlig vis, vanligvis oppfattes som 
et tett gangdekke. Risttypen kan derfor benyttes 
selv i store høyder, hvor åpnere  
risttyper vil kunne medfore psykologiske hindre 
for trafikkantene, ved at gjennomsyn nedover 
gjør at en føler å gå i løse luften. Lavt 
gjennomsyn ved normal gange motvirker derved 
høydeskrekk hos trafikkantene. 
 

Også gjennomsyn nedenfra gjennom ristene er 
begrenset, da ristene ved normale høyder for 
gangbroer og dekker vil oppleves som 
gjennomskinnelige, men ellers tette for 
gjennomsyn. 
 

Problemer ved snø og is.  
 

Under vinterlige forhold, hvor det opptrer tung 
snø, vil en, spesielt på fotskraperister, som er 
rister med små maskevidder, og liten avstand 
mellom flattstål på høykant, kunne oppleve at 
tung snø pakker seg på ristenes vertikale flater. 
Derved blir snøen ikke drenert til en eventuell 
nedenforliggende grube, men forblir mellom 
ristenes støttestaver eller bærestaver. 
 

Dette medfører at det kan danne seg et holkefelt 
på ristene som vanskelig kan fjernes uten ved 
betydelig fysisk påvirkning. 
 

Da alhaug  helsveisede gitterrister type SP 3014 
har bærestaver plassert med va 30 mm avstand, 
og støttestavene er tilnærmet runde, unngås 
vertikale flater med liten avstand, slik at slike 
problemer ikke oppstår. Selv tung snø, som 
eventuellt måtte ligge på ristens overflate, vil ved 
gange tråkkes igjennom risten, og derved 
ivaretas gitterristens sklihemmende egenskaper. 
 

Selv om alhaug  helsveisede gitterrister type SP 
3014 opprinnelig bel beregnet for industrielt 
bruk, har erfaring over mange år vist, at denne 
risttypen har en rekke utslagsgivende 
funksjonsmessige fordeler i forbindelse med 
offentlig tilgjengelige områder. Når en 
prosjektering legger vekt på brukervennlighet og 
funksjonsriktighet ved gangbroer og 
inngangspartier vil alhaug  helsveisede 
gitterrister type SP 3014 være det naturlige valg! 
 

Vi ber om Deres ordre! 
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