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  Fullrister og Jalurister 

    • Gjennomskinnelige - ikke gjennomsynlige ! 
    • Spesialrist for tung gaffeltruck trafikk! 
 

 
 

 

alhaug  fullrister type VR 3030 representerer en 
variant av pressrister, spesielt til bruk i områder 
hvor en av ulike grunner ønsker en begrenset 
gjennomsynsmulighet ved ellers åpne rister, eller 
hvor det på grunn av trafikk fra tunge gaffeltrucker 
e.l. er nødvendig å styrke ristens kapasitet for 
opptak av horisontale vridnings- krefter. 
Maskevidde er ca. 34 x 38 mm. 
 

Gjennomskinnelige - ikke gjennomsynlige 
 

Det kan foreligge mange grunner for at 
gjennomsikt i et ristfelt ønskes begrenset til et 
minimum, samtidig som risten skal  være mest 
mulig åpen. Dette kan være at ristfeltet har offentlig 
trafikk, og gjennomsyn nedenfra ikke skal være 
mulig, men at  regnvann, sne, smuss o.l. uten 
hindring skal kunne falle igjennom ristfeltet.  
 

Hensikten kan videre være å skape skyggefelt 
under ristfeltet, for optisk å lette overganger 
mellom områder med forskjellige lyskilder, eller å  
 

  
Ill.: "Tunnellvirkning gjennom alhaug  fullrister VR 
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skape en himling eller barriere mellom rom som er 
åpen slik at luft og fuktighet kan passere, men som 
på avstand kun er gjennomskinnelig, og ikke 
gjennomsiktig. 
 

Denne effekten av alhaug  fullrister type VR 3030 
beror på et optisk fenomen, en form for tunnellsyn,  
hvor gitterets høyde i alle retninger begrenser 
synsfeltet gjennom ristene. Vanlige rister, enten 
pressrister eller helsveisede gitterrister, vil i 
sammenligningvære vesentlig mer gjennsynlige, 
da bærestavene har full høyde kun i en retning. 
 

  
 Ill: Gjennomsynlighet ved vanlige gitterrister 
 

Til slike formål benyttes vanligvis rister med relativt 
tynne bære- og støttestaver, 2 - 3 mm, da ristens 
høyde vil være utslagsgivende for den grad av 
gjennomskinnelighet, eventuelt skyggevirkning 
som oppnås.  
 

Bærestav regnes alltid som den stav som ligger 
underst i risten, og denne belastningsberegnes 
som for alhaug  pressrister type PR. 
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  2. 
 
Ugjennomsiktige, men åpne gitterrister. 
 

alhaug  Jalurister type JR 3030 er en variant av  
fullristtypen, hvor støttestaven er satt i enten 30° 
eller 45°  i forhold til ristens horisontaltplan. 
 
 

I
ll.: alhaug  Jalurister type JR 3030 
 

alhaug  Jalurister type JR 3030 er åpen, slik at 
regn, snø, smuss o.l. faller igjennom ristoverflaten 
men er likevel ugjennomsiktig når det sees rett ned 
på, eller rett opp på ristfeltet. Ved noe  avstand 
gjør også fullristens "tunnelsyn"-virkning seg 
gjeldende, og ristverket er for praktiske formål ikke 
gjennomsiktig.  
 

Imidlertid er det mulig å se gjennom risten dersom 
en ser på tvers av støttestavene i den retning 
stvene heller. alhaug  Jalurister type JR 3030 er 
derfor enveis gjennomsiktig, i alle andre retninger 
praktisk talt ugjennomsiktig. 
 

Denne effekten er det blitt gjort nytte av ved gang-
baner i store høyder, hvor en ønsker å unngå 
høydeskrekk hos trafikkantene, og hvor gang-
retningen i de fleste tilfelle er bestemt på forhånd. 
Likeledes kan denne effekt utnyttes i trapper i stor 
høyde, hvor trafikkantene ved oppadgående 
vanligvis ikke ser ned på trappetrinnene, og 
høydeskrekk derfor hovedsaklig oppstår ved 
nedadgående trafikk. 
 

alhaug  Jalurister type JR 3030 produseres i de 
vanlige gangristdimensjoner, i 2 og 3 mm bære-
stavstykkelse, og produseres bare i  maskevidde 
34 x 38 mm. Belastningsberegning følger som for 

alhaug  pressrister type PR 3030.  
 
Motvirk trafikkanters høydeskrekk  med 

alhaug  Jalurister type JR 3030 ! 
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Spesialrist for tung gaffeltrucktrafikk. 
 

alhaug  pressrister type PR er som beskrevet 
annet sted godt egnet for tung trafikk fra gaffel- 
trucker og annen kjørende trafikk.  
 

Dersom det må påregnes at hjulene, spesielt fra 
gaffeltrucker, ofte vil påføre risten et sterkt 
horisontalt vridningsmoment, kan det imidlertid 
være påkrevet å styrke ristens belastnings-
kapasitet for slike påkjenninger. I en pressrist type 
PR, kan slike belastninger føre til at støttestavene 
rives løs eller deformeres under vridningskreftene. 
 

 
 

alhaug  fullrister type VR 3030 kan motstå relativt 
store horisontalt innledede krefter ved at bære og 
støttestav, med samme dimensjon, griper i 
hverandre, og således støtter hverandre. 
Deformasjon av stavene og løsriving i krysspunktet 
mellom bære og støttestav kan  dermed vesentlig 
vanskeligere inntre enn tilfellet er for en pressrist, 
hvor støttestavene har en vesentlig mindre 
dimensjon enn bærestavene.  
Samtidig har krysspunktet mellom bære- og 
støttestav fremdeles en viss fleksibilitet, og de 
horisontale kreftene fra vridningsmomentet opptas 
dermed optimalt. 
 

Belastningsberegning for vertikalt innledede 
krefter, selve hovedbelastningen, blir å beregne 
som for alhaug  pressrister type PR, da for denne 
type beregning den underst liggende stav må 
betraktes som bærestav. Risten kan for slike 
beregninger også kun betraktes som bærende i 
bærestavsretning. Støttestavene har kun stivende 
virkning i horisontalplanet. 
 

alhaug  fullrister type VR 3030 kan derfor 
anbefales brukt selv i områder med trafikk fra 
relativt tunge gaffeltrucker og tunge kjøretøy. 
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