
alhaug  helsveisede gitterrister  
S - SPSU   type  SP - SP     

 En overbevisende  enkel ristløsning ! 
 
 
 

 Ill.:  prinsippskisse av helsveiset gitterrist type SP 3045
 
 
 Produksjonsmåte / teknisk system 
 

alhaug   helsveisede gitterrister type SP er  
 bygget opp med parallelt langsgående  
 BÆRESTAVER, og med tverrgående profilert 
 stål som vridd firkantstål som STØTTE-
 STAVER. Disse er under høyt trykk press-
 sveiset ned i bærestavenes overkant, slik at 
 hvert krysspunkt danner en homogen sveis.  
 

 

Støttestav

Bærestav  
 
 Stålkvalitet 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP   
 produseres i stålkvalitet RSt 37.2. På 
 forespørsel kan ristene leveres i høyere 
 legerte stålkvaliteter som RSt 44, hhv. RSt 
 52.3. Stålet må være godt sveisbart, og egnet 
 for varmforsinking. 
 

  
 
  

  
 Rustfritt / Syrefast Stål 
 

 Forutsatt minimum produksjons-kvantitet, kan 
alhaug  helsveisede gitterrister også leveres i 

 rustfrie og syrefaste stålkvaliteter. Standard 
 rustfritt materiale er W.St.Nr. 1.4301, som  
 holdes på lager hos verket. 
   
 Bærestavs- høyder / tykkelser 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP kan som 
 standard leveres i følgende bærestavshøyder: 
 

  20 - 25 - 30 - 40 - 50 og 60 mm 
 

 På forespørsel, forutsatt minimumskvanta, 
 leveres også andre mellomliggende bære-
 stavshøyder. 
 

 alhaug  helsveisede gitterrister type SP leveres i 
 bærestavstykkelsene 2 - 3 - 4 og 5 mm, med 
 visse unntak for enkelte maskevidder. 
 

 Bærestavsdimensjonene betegnes f.eks. 
 25/2, 30/3 osv. 
 

 Støttestavsdimensjoner 
 

 Avhengig av maskevidde og bærestavs-
 dimensjon er støttestavsdimensjon for  
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alhaug  helsveisede gitterrister 4 - 5 eller 6 mm 
 profilert rundtstål, utseende som vridd 
 firkantstål. 
  Støttestavens profilering gjør den sklihemm-
 ende effekt av ristene bedre enn ved bruk av 
 den tradisjonellt benyttede vridde firkantstav  
 (se nedenfor.) 
 

 Lagerformat for tilkapping 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP føres på 
 lager i Norge i mattedimensjoner 6100 x 1000 
 mm. Mattene benyttes vanligvis som utgangs-
 punkt for produksjon av rister til mål. Opptil 
 denne mattedimensjon kan rister kappes til 
 ønskede formater med eventuelle skrå-
 skjæringer, utsparinger for rør, søyler o.l. 
 Normalt påsveises ristene i slike tilfelle kant- 
 staver, og korrosjonsbehandles ved varmfor-
 sinkning til slutt. Vi leveres også matter slik at 
 vår kunde selv kan foreta tilskjæring og 
 tilpassing. 
 

6100 MM

1000 MM

  
 

 Bæreevne - statisk system 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP utgjør et 
 statisk system, som bestemmes av bære-
 stavenes høyde og tykkelse, samt avstanden 
 mellom disse. Ristene har meget god 
 belastningsopptagende evne for vertikalt 
 orienterte laster.  
 

 Ristenes støttestaver virker sammen-  
 bindende og belastningsfordelende, ved at 
 krysspunktene ligger i bærestavenes trykk-
 sone (overgurt). Derved blir en loddrett 
 virkende kraft fordelt, ved strekkspenning i 
 støttestavene. 
 

 For vannrett virkende krefter vil støttestavene 
 også ved strekkspenning fordele disse i stor 
 grad. 
 

 Helsveisede gitterrister er meget stive i 
 horisontalplanet, på grunn av de mange  
 helsveisede krysspunktene.  Ved stadig, over 
 lang tid, inntreffende vannrett virkende last, vil 
 denne stivheten imidlertid kunne påvirke  
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 sveisenes holdbarhet, og derved ristens  
 belastningsopptagende evne.  

alhaug  helsveisede gitterrister type SP utgjør  
 dermed et relativt enkelt, og oversiktlig statisk 
 system. For belastningstabeller se nedenfor. 
 
 Sklisikkerhet 
 
 Et vesentlig kjennetegn ved moderne dekke-
 elementer er at gangunderlaget i rimelig og 
 formålstjenelig grad skal være sikret mot at   
 trafikkanter skal  kunne skli på underlaget, og 
 derved kunne påføres skade. 
   
 Gitterrister er i seg selv et relativt sklisikkert 
 gangunderlag, på grunn av risters store 
 dreneringskapasitet, såkalt fortrengingsrom 
 for smuss, olje, snø, is og andre sklifarlige 
 substanser.  
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP leveres i 
 to utførelser, avhengig av hvilken grad av 
 sklisikring ristene som gangunderlag   
 ønskes å ha; 
 

 1. Normalutførelse: Sklihemming består i  
  støttestavenes utforming. alhaug  
  helsveisede gitterrister type SP har  
  spesiellt profilerte rundstål som   
  støttestaver, utformet med ekstra  
  sklisikkerhet som designkriterium. 
 
 2. I tillegg til sklihemming fra   
  støttestavene, kan bærestavene ved  
  utstansing av tagger, såkalt sagtagging,  
 gjøres sterkt sklisikre. 
 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP kan  
 leveres med tre typer sagtagging:  
 

   
 

 1.  Utstansede halvsirkler i bærestaven, tett 
  inntil hverandre. 
 

   
 
 2.  Utstansede halvsirkler med 1 diameters 
  avstand fra hverande. 
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 3.  Utstansede trapesformede tagger, hvor  
  sagtaggingen har vinkler på 120 grader,  
 for derved å oppnå, at selv om personer  
 skulle falle på ristdekket, vil ikke engang  
 overfladiske skrubbsår kunne    
 forekomme, da vinklene i sagtaggingen  
  er stumpe. Der er i denne type   
  sagtagging, tatt spesiellt hensyn til at  
  sagtaggingen ligger over støttestavenes  
 overflate, slik at sagtaggingen blir mest  
  mulig effektiv. alhaug helsveisede  
  gitterristerer de eneste på markedet  
  med denne type fallsikre sagtagging.  
 

 Maskevidder 
  

 Avstand mellom bærestaver og støttestaver i 
 en gitterrist betegnes som maskedeling eller 
 maskevidde. Maskedeling er avstand mellom 
 stavene center - center, mens lysmål mellom 
 stavene betegnes som maskevidde. 
   

 

Maskedeling

 
 

 

Maskevidde

 
 
 Den produserbare maskedeling er avhengig 
 av den enkelte produsents investering i 
 verktøy, og den maskinkonfigurasjon den 
 enkelte produsent arbeider med. 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister kan leveres i  
 et stort antall maskevidder.  
 

 Vårt verk har investert i et stort antall verktøy 
 og en fleksibel maskinpark, hvor en, forutsatt  
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 produksjonsmessige kvanta, kan produsere 
 gitterrister som ivaretar de fleste krav som 
 stilles til maskevidder og bærestavsdimen-
 sjoner.  Nedenfor vises i tabellarisk form 
 endel av de mer aktuelle maskevidder for 
 norske forhold og deres typebetegnelse, samt 
 de vanligste bruksområder: 
 

 SP 3014  
 Kulesikker industririst, fotskraperist 
  
 Lagerføres i Norge. 
 
 SP 3030 
 Åpen industririst, kvaderatisk 
 maskebilde. 
 Lagerføres ved tysk verk. 
 

 SP 3045 
 Åpen industririst, rektangulært 
 maskebilde, behagelig ved gange, 
 rimelig. 
 Lagerføres i Norge. 

 

 SPSU3096 
 Standard offshorerist, sagtagget 
 med undersveiset riflet rundstål. 
 Lagerføres forsinket i Norge.  

 

 SPSU4096 
 Spesiellt lett offshore og industririst, 
 med to undersveisede riflede 
 rundstål. 

   Produseres på ordre, min. 120 m2 
 

 SP(S)1596 
 Industririst og fotskraperist, spesiellt 
 for lange spennvidder.  
 Produseres på ordre, min. 120 m2 

  

 Til bruk i industrianlegg er i Norge hovedsaklig  
 benyttet gitterrister med bærestavsavstand c-
 c ca 34 mm, samt støttestavsavstand 14, 34, 
 45, 75 eller 96 mm. Videre benyttes rister med 
 bærestavsavstand ca 15 mm, støttestavs-
 avstand 75 og 96 mm. Videre benyttes 
 spesiellt utviklede gitterrister til offshoreformål 
 også innen industrianlegg. 
 

 Lagerhold typer. 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister lagerføres i 
 Norge i maskeviddene 30 x 14 mm samt 30 x 
 45 mm, hovedsaklig beregnet for bruk i 
 industrianlegg, hvor variert trafikk kan 
 påregnes. Disse maskevidder kan  
 komfortabelt trafikkeres med vanlige sko.  
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 Offshorerister, maskevidde 30 x 96 mm med 
 undersveiset rundtstål lagerføres i en viss 
 grad, men blir hovedsaklig solgt på prosjekt-
 basis. Den grove maskevidde i disse ristene 
 begrenser bruken av denne type rister til 
 områder hvor kun vernesko og -støvler 
 benyttes. 
 
 Betegnelser / beskrivelse 
 

 Typebetegnelser for alhaug  helsveisede 
 gitterrerrister er bygget opp av betegnelse for 
 utførelse samt maskevidde. Bærestavs-
 avstand angis først, deretter støttestavs-
 avstand. Dimensjon angis ved bærestavs-
 høyde og tykkelse. Riststørrelse angis ved 
 lengdemål x breddemål, slik at bærestavs-
 lengde angis først. 
  

 

Lengde
Bredde

 
 

 Typebetegnelsene er: 
 

 SP      = sveisepressede rister 
 SPS  = sagtaggede rister ( safety ) 
 SUSU = sagtaggede rister med rundstål  
      sveiset under støttestavene 
  

 Således blir en typebetegnelse f.eks. SP3014 
 for en helsveiset rist med bærestavsavstand i 
 lysmål ca 30 mm, støttestav i lysml ca 14 mm. 
 SPS1596 angir en sagtagget helsveiset rist 
 med bærestavsavstand ca 15 mm, støtte-
 stavsavstand 96 mm (lysmål), og SPSU4096 
 tilsvarende en helsveiset sagtannet rist med 
 undersveiset rundstål under støttestavene 
 (for å unngå at en kule med max diameter 
 15 mm faller igjennom risten) med bærestavs-
 avstand ca 40 mm, støttestavsavstand ca 96 
 mm. 
 

 Etter typebetegnelsen angis bærestavs-
 dimensjon som f.eks 25/3, 35/5, 50/4 i 
 henhold til nødvendig bærestavshøyde og 
 tykkelse. 
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 Ristdimensjon med bærestavslengde som 
 første mål. f.eks. 1500 x 1000 mm, 750 x 540 
 mm, osv.  
 

 alhaug  helsveisede gitterrerrister kan 
 derved fullstendig betegnes som f.eks. : 
 

 SP      3014 25/3,   1000 x 1000 mm, eller 
 SPS    3045 40/3,   1800 x   850 mm. eller 
 SPSU  3096 35/5,    1500 x 1000 
 

 Kantstaver 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister leveres 
 vanligvis med kantstaver for å unngå at 
 ristene kan bevege seg inn i hverandre der 
 hvor ristene monteres med kortender mot 
 hverandre, hhv. for bedre å ligge i eventuelle 
 rammevinkler. Videre letter kantstavene 
 montasjen. 

 
Kantstav

 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister kan leveres 
 med høyt- eller lavtliggende kantstaver. Høy 
 kantstav benyttes ofte som fotlist på ristfelter i 
 forbindelse med rekkverk eller på grunn av at 
 en ønsker sikkerhet mot at gjenstander faller 
 ned fra ristdekket. Lav kantstav leveres  
 vanligvis som opplegg for ben, for å benyttes 
 som konstruktivt bæreelement for rister, eller 
 for å utligne høydeforskjeller i underliggende 
 konstruksjon.  
 

 

Høy
Kantstav

Dyp
Kantstav

 
 
 

 Tilskjæring 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister kan enkelt 
 tilskjæres for å passe til forskjellige formater 
 og former som måtte være nødvendig på 
 installasjonsstedet. 
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alhaug   helsveisede gitterrister er sveiset i 
 hvert  enkelt krysspunkt og kan derfor ved 
 tilskjæringer behandles som en plate-
 konstruksjon. Av praktiske grunner påsveises 
 vanligvis kantstav ved utskjæringene, selv om 
 dette ikke skulle være nødvendig av bærings-
 messige grunner. Kantstaven hindrer dermed
 forskyvning av rister i ristfelt. 
 

 Innfesting 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister festes til 
 underkonstruksjonen på en rekke forskjellige 
 måter. En ofte benyttet innfestingsmetode 
 er bruk av festeklammer, som vist nedenfor. 
 

   
 

 Den viste standardklammer kan også leveres 
 som sikkerhetsklammer med tilleggsdel for å 
 fiksere støttestavene i forhold til klammeret. 
 

 Basert på klammerets overdel, såkalte 
 "måkevinger", kan en rekke innfestings-
 metoder benyttes, som f.eks. borring av 
 selvgjengende skrue gjennom flens i 
 underkonstruksjonen, påsveising av sveise-
 bolt / sveisebolthylse, e.l.  
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 For enkel montering, når man kan komme til 
 under konstruksjonen som risten hviler på, 
 kan det benyttes "P-kroker", hvor kroken 
 strammes til med en mutter fra undersiden.   
 P-kroken er en rimelig festeløsning. 
 

 Vi kan levere andre variasjoner av kroker, 
 også hvor montasje ovenfra er mulig. 
 
 

  
 

 For å unngå at rister som ligger ved siden av 
 hverandre bøyer ned forskjellig kan man 
 forbinde to og to rister med hverandre. For 
 dette formål leverer vi dobbeltklammer. Dette 
 er en effektiv måte å unngå snublekanter 
 mellom ristene dersom ristene spenner over 
 en lang spennvidde, og at nedbøyningen 
 derfor blir merkbar. Denne forbindelsen 
 reduserer også den totale nedbøyning på 
 grunn av forbindelsen mellom ristene. 
 
 
 

Anvendelse 
 

alhaug   helsveisede gitterrerrister er en enkel og 
 god løsning når det er behov for tildekking 
 som skal slippe igjennom lift, lys, fuktighet, 
 regn og snø, så vel som smuss o.l. alhaug  
 helsveisede gitterrerrister benyttes såvel som 
 inngangsrister som til gangbaner og dekker i 
 kontor og industribygg, i fiskeoppdrettsanlegg, 
 og på oljeplattformer.  
 

 Gjør bruk av vår erfaring, og spør oss ved 
 behov! 
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Belastningstabell  for alhaug  helsveisede gitterrerrister type SP 3045 / SP3014 
 
Bærestavsavstand = 34,3 mm c-c 
 
Bære 
stav i 
mm 

Netto 
vekt i 
kg/m2 

Netto 
vekt i 
kg/m2 

 Spennvidde i mm - 500 - 2000 mm 

 3045 3014  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
   Q 2024 1411 1040 799 633 515    

20/2 15 19 F 2,0 2,9 3,9 5,1 6,4 7,9    
   P 172 138 115 99 86 77    
   f 2,0 2,8 3,6 4,7 5,8 7,1    
   Q 3163 2204 1625 1248 989 804 667 562    

25/2 18 21 F 1,6 2,3 3,1 4,1 5,1 6,3 7,7 9,1    
   P 267 214 178 153 134 119 107 97    
   f 1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,8 8,0    
   Q 4745 3306 2437 1872 1484 1206 1000 843 721 624 545   

25/3 24 28 F 1,6 2,3 3,1 4,1 5,1 6,3 7,7 9,1 10,7 12,4 14,3   
   P 401 321 267 229 201 178 160 146 134 123 115   
   f 1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,8 8,0 9,3 10,7 12,2   
   Q 4555 3174 2340 1797 1425 1158 960 809 692 599 523   

30/2 20 24 F 1,3 1,9 2,6 3,4 4,3 5,3 6,4 7,6 8,9 10,4 11,9   
   P 382 306 255 218 191 170 153 139 127 118 109   
   f 1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,7 7,8 8,9 10,2   
   Q 6832 4761 3509 2696 2137 1737 1440 1214 1038 898 785 692 615 550

30/3 28 32 F 1,3 1,9 2,6 3,4 4,3 5,3 6,4 7,6 8,9 10,4 11,9 13,5 15,3 17,1
   P 573 459 382 328 287 255 229 208 191 176 164 153 143 135
   f 1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,7 7,8 8,9 10,2 11,6 13,0 14,5
   Q 8098 5642 4159 3195 2533 2059 1707 1439 1230 1064 930 820 729 652 587 532

40/2 26 - F 1,0 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 4,8 5,7 6,7 7,8 8,9 10,2 11,5 12,9 14,3 15,9
   P 668 535 445 382 334 297 267 243 223 206 191 178 167 157 148 141
   f 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5,0 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1 13,4
   Q 12146 8464 6239 4793 3799 3088 2560 2159 1845 1596 1395 1230 1096 978 881 798

40/3 36 40 F 1,0 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 4,8 5,7 6,7 7,8 8,9 10,2 11,5 12,9 14,3 15,9
   P 1002 802 668 573 501 445 401 364 334 308 286 267 251 236 223 211
   f 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5,0 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1 13,4
   Q 18979 13224 9748 7489 5937 4825 4001 3373 2883 2494 2180 1922 1708 1529 1376 1246

50/3 44 - F 0,8 1,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,8 4,6 5,4 6,2 7,1 8,1 9,2 10,3 11,5 12,7
   P 1542 1234 1028 881 771 685 617 561 514 475 441 411 386 363 343 325
   f 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,8 3,4 4,0 4,7 5,4 6,1 6,9 7,8 8,7 9,7 10,7

Q =  anbefalt max. jevnt fordelt belastning i 
 dN/m2  
P  =  anbefalt max. punktlast ( midtpunkt ) 
 angrepsflate 200 x 200 mm 
F  =  nedbøyning ved angitt jevnt fordelt belastning 
f   =  nedbøyning ved angitt punktlast. 
  
Beregnet tillatt spenning 1600 kp/cm2 
Beregnet flytegrense ( St 37.2 ) 2400 kp(cm2 
Sikkerhetsfaktor = 1,50 
 

Tabellen viser mulige kombinasjoner av spennvidder og 
bærestavsdimensjoner vurdert i h.h.t kravene til 
nedbøyning og belastning i DIN 24537.  
  

I tabellen er angitt med dobbeltstrek - || -begrensning av 
spennvidden for punktlast 150 kg ved angrepsflate 200 x 
200 mm med nedbøyning 1/200 av spenn-vidde, max. 4 
mm. 
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Med enkeltstrek - | - er angitt begrensning av spennvidden 
for jevnt fordelt belastning 500 dN/m2 
 

Tabellen er som angitt beregnet med sikkerhetsfaktor 1,50 
mot stålets flytegrense. Med dette gir tabellen sikre verdier 
for maksimal belastning før varig derformasjon inntrer. 
Dersom en benytter stålets strekkgrense, ca 3400 kp/cm2, 
som utgangspunkt for beregningen, får man med samme 
sikkerhetsfaktor høyere tall i tabellen, men disse angir 
dermed maksimal belastning før brudd inntrer.  
 

Da en vanligvis ikke ønsker å tillate belastning hverken til 
varig derformasjon, eller til brudd, vil imidlertid nedbøyn-
ingsbegrensningene som tabellen angir være det  
dimensjonerende kriterium. Stålets elastisitetsmodul er i 
tabellen beregnet til 2.100.000 dPa, en verdi som er lik for 
alle stålmaterialer. Maksimal anbefalt spennvidde i forhold 
til nedbøyningsbegrensningen er derfor uavhengig av 
stålkvalitet. 
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