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  De klassiske industririster ! 
 
 

 

Ill.:  prinsippskisse av helsveiset gitterrist type SP 3030 

 

 
lll.:  prinsippskisse av helsveiset gitterrist type SP 3014 

   
 
Gangbaner og ristdekker brukt i industrien stiller 
krav av konstruktiv og funksjonsmessig karakter, 
alt etter hvilke lokale forhold som gjelder. For at 
ristdekket skal være praktisk i bruk må det 
imidlertid også taes hensyn  til brukervennlighet, 
spesiellt i områder med variable trafikkforhold og  
trafikantbehov. 
 

Forholdet mellom gangkomfort og sklisikring 
 

Ulikt områder som kun trafikkeres med arbeids-
støvler e.l., slik som oljerelaterte installasjoner, vil 
en for gangbaner og ristdekker innen landbasert 
industriell virksomhet måtte ta hensyn til at 
personell som arbeider her vanligvis har arbeids-
sko eller normalt skotøy på. Dette stiller krav til en 
sklisikker, men likevel noenlunde jevn gangover-
flate, for at dekket skal være sikkert og 
komfortabelt å gå på.  
 

Dersom rullende trafikk, så som vogner og utstyr 
på hjul kan påregnes brukt vil en grovmasket 
risttype vanskeliggjøre trafikken over ristfeltene. 
 

Dersom det kan påregnes at personer skal arbeide 
på dekkene, eventuelt på knærne, vil dette også 
være en grunn til å velge en forholds-messig jevn 
ristoverflate. 
 

Det vil derfor ofte ved planlegging av ristdekker 
innen industrien være nødvendig å foreta en 
vurdering av hvilken grad av sklisikkerhet som er 
nødvendig, og eventuelt slå et kompromiss  
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mellom krav til grad av sklisikkerhet og gang-
komfort. 
 

I områder hvor det påregnes spesiell sklifare, som 
f.eks. der hvor oljer og pulver gjør gangoverflaten 
glatt, vil det være nødvendig å sikre gangover-
flaten ved sagtagging av ristene. Dette fører 
imidlertid med seg at ristene blir mindre  
behagelige å bevege seg på, da ristene vil tendere 
å føles ujevne å gå på. Dersom ristene i tillegg har 
en relativt åpen maskevidde vil denne følelsen ha 
et reellt grunnlag, med mulig ankel-vrikkning som 
følge. 
 

På denne bakgrunn kan det ved planlegging av 
industrielle gangbaner og dekker være fordelaktig 
å benytte gitterrister av type alhaug  helsveis-
ede gitterrister SP 3045, SP 3030 eller der hvor det 
arbeides under ristfeltene, type SP 3014. 
 

Ristene har en middels eller liten maskevidde, og 
vil ved bruk av alle typer skotøy være komfortable 
å gå på. Med de fleste typer hjul vil vogner og 
verktøy på hjul uten vanskeligheter trilles på 
ristdekket. Ved spesiellt tynne hjul, vil det imidlertid 
være fordelaktig å benytte alhaug  helsveisede 
gitterrister type SP 3014, som også egner seg til 
bruk i områder med offentlig trafikk. 
 
For bruk i offentlig tilgjengelige områder, ute som 
inne,  der det også må taes hensyn til tilgjenge- 
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lighet for bl.a. rullestolbrukere og førerhunder, har 
det over mange år vist seg at alhaug  helsveis-
ede gitterrister type SP 3014 er en svært gunstig 
ristalternativ, som ivaretar brukervennlighet og 
funksjons- og konstruksjonsmessige behov.  
 

Sklisikkerhet. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP er laget  
med støttestaver av spesialprofilert rundtstål, som 
er utformet med tanke på å øke sklisikkerhet ved 
gangtrafikk på ristene. Den profilerte stav ser ut 
som et vridd firkantstål, en profil som gjennom 
mange ås har vist seg å utgjøre en effektiv 
sklihemmende overflate. Imidlertid er vinkelen i 
profileringen øket ut over 90°, for ytterligere å øke 
sklisikringen. For alle normalt sklifarlige områder vil 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP tilby et 
sklisikker behagelig gangunderlag. 
 

Lys og luftgjennomgang 
 

Overalt der en av forskjelligste grunner ønsker et 
lys- og luftgjennomstrømmelig dekke, vil gitterrister 
være det bygningselement som gir den ønskede 
virkning. alhaug  helsveisede gitterrister type SP 
3045 eller SP 3030 har en åpen flate på mellom 85 
og 90 % og vil dermed ha minimal effekt på 
lysgjennomgang og luftgjennom-strømming. 
Dermed kan dekket med hensyn på lys og 
luftforhold prosjekteres som om det ikke var der! 
 

Drenering av smuss, fuktighet, snø og is 
 

alhaug  helsveisede gitterrister benyttes 
innendørs og utendørs hvor smuss og fuktighet 
ikke ønskes liggende på gangbanen, men ledet 
vekk til underliggende plan, enten i form av 
oppsamlingsgruber eller underliggende tette 
dekker. Utendørs vil det ofte ikke være noe som 
samler smuss og fuktighet opp, slik at gangbanen 
krever minimalt renhold og tilsyn. Snø faller   
igjennom ristverket, og dersom is skulle legge seg 
på gangbanen vil denne brytes opp ved trafikk, og 
derved forsvinne gjennom risten. 
 
Vektbesparelser i konstruksjonen 
 

alhaug  helsveisede gitterrister kan dimensjon- 
eres i en rekke bærestavsdimensjoner, og er i 
forhold til de fleste tette dekker, så som plater og  
treplanker, et lett bygningselement, med betydelig  
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treplanker, et lett bygningselement, med betydelig 
belastningsopptagende evne ved kortere og 
mellomlange spennvidder.  
 

Vedlikeholdsfrihet 
 

alhaug  helsveisede gitterrister leveres oftest i  
varmforsinket utførelse, og er derved over mange 
år tilnærmet vedlikeholdsfre i de fleste industrielle 
omgivelser. Under spesielt korrosive forhold kan 
det imidlertid være på sin plass å benytte 
alternative materialer eller metoder for 
overflatebehandling. Spør oss gjerne! 
 

15 mm kuleregelen 
 

Der hvor trafikk kan påregnes under et gitterristfelt 
vil gjenstander kunne falle igjennom ristverket, og 
kunne skade personer som oppholder seg under 
ristfeltet. For å motvirke alvorlige ulykker har 
Arbeidstilsynet i verneregel nr. 38 pålagt 
konstruktører å ta hensyn til dette, ved at maske-  
vidden i risten være slik at en større gjenstand, 
representert ved en kule med 15 mm diameter, 
ikke skal kunne falle igjennom ristverket. alhaug  
helsveisede gitterrister type SP 3014 tilfredstiller 
dette kravet, og er derfor svært ofte benyttet til 
gangbaner og industridekker hvor verneregelen 
kommer til anvendelse.  
 

Stivhet ved belastning. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 
dimensjoneres slik at nedbøyningen ved 
gangtrafikk alltid er under 1/200 av spennvidden, 
normalt med maksimal nedbøyningsbegrensning 4 
mm. Ristene vil derved føles stive, og derved sikre, 
ved normal gangtrafikk. Dersom ristene ikke føles 
stive ved gange, vil brukere ofte føle sterkt ubehag 
ved å trafikkere gangbanen eller dekket. 
 

Da nedbøyningskriteriet normal vil være det 
dimensjonerende, har det ingen betydning hvilket 
stål gitterrister produseres av, da stålets 
elastisitetsfaktor er lik for alle stålkvaliteter. 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP 
produseres derfor vanligvis av stålkvalitet St37. 
 

Tilgjengelighet 
 

alhaug  er tilgjengelig fra verkstedlager i Norge i 
maskevidde SP 3045 og SP 3014 for tilpassing fra 
matter. Større partier produseres på ordre. SP 
3030 leveres fra verkslager med kort leveringstid. 
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