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Denne håndboken gjelder for installasjonen av Zoneguard Temporary Vehicle Restraint System 

(TVRS) for å oppfylle kravene i National Highways Sector Scheme 2B, NHSS 2B 

Tegninger og sikre arbeidssystemer som er oppgitt i dette dokumentet er riktige på tidspunktet for 

trykking og opplæring. Det er installatørens ansvar å sørge for at materialet er gjeldende på 

installasjonstidspunktet. 

For verifisering av materiale, ta kontakt med Dave Blundall: 

 T: +44(0)1902 499463 

 E: david.blundall@hill-smith.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag av opplæring: 

Når dette kurset er gjennomført vil kandidatene: 

 Forstå kravene knyttet til installasjon av Zoneguard System 1 og 2 

 Forstå funksjonskriteriene for Zoneguard System 

 Være i stand til å demonstrere de sikre arbeidssystemene for arbeid med Zoneguard. 

 Være i stand til å installere Zoneguard Systems 1 og 2 ved bruk av:  

a) Lastebilkran 

b) Sidelastertruck 

Evaluering: 

Praktisk eksamen for installasjon med både lastebilkran og sidelastertruck 

Teoretisk eksamen – (godkjenningskrav på 75 % pr. avsnitt) ved bruk av flere alternativer og korte 

svar 

Kandidater som har bestått kurset vil bli utstyrt med et Asset 

International-VRS Kompetansekort 
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Bruk av denne installasjonshåndboken 

Der hvor det passer i denne håndboken, med hensyn til sikkerhet, vil enkelte punkter bli markert 

som beskrevet nedenfor: 

 

FARE: indikerer en overhengende faresituasjon som, hvis den ikke blir unngått, vil føre 

til død eller alvorlig skade. 

 

FORSIKTIG: indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke blir unngått, kan 

føre til mindre eller moderat skade. 

 

ADVARSEL OM SKADELIGE STOFFER: indikerer en potensiell eksponering som kan 

være skadelig; henviser til ett eller flere stoffer under prosessen. Se eget COSHH-

informasjonsark. 

 

 

 

Spesifikke advarsler: Indikerer et spesifikt problem som kan forårsake skade. 

 

 

Obligatoriske kontroller: Under arbeid med Zoneguard, med henvisning til Risk Assessments 

(risikovurderinger) og Method Statements (metodebeskrivelser) skal følgende utstyr benyttes: 

    

Klær med høy synlighet 
Gul Klasse 3 Topp 

Oransje bukser 

Vernestøvler med 
såleinnlegg og 

mellomfotbeskyttelse 

Vernehjelm- 
I henhold til EN397 
Farge i henhold til 

RAMS 

Hansker- 
Egnet for oppgaven 

    

    

Elektrisitet Generell advarsel Hengende last Temperaturadvarsel 
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Vernebriller- 
Minimum spesifikasjon 
EN166 1F (minimum) 

Hørselvern- 
Tilpasset utstyret som 

brukes 

Støvbeskyttelse – 
EN149 FFP3 

Obligatorisk sele- 
EN361 

 

Introduksjon: 

Zoneguard er et frittstående midtdelersystem, 

VRS). Det blir vanligvis satt sammen av 

standardelementer med en nominell lengde på 4 

m (nøyaktig lengde er 3,950 m). 

De blir vanligvis levert på stedet i lengder på 12 

m (3 x 4 m forhåndsmonterte enheter). Disse 

enhetene kan deretter monteres sammen til et midtdelersystem i ubegrenset lengde. 

En standard enhet på 12 m har en vekt på 1080 kg ferdig montert. Et tillegg på 10 % søle/skitt bør 

legges inn ved planlegging av løft for fjerning av Zoneguard fra installasjonsstedet. Dette gir en 

totalvekt på 1190 kg pr. seksjon. 

Zoneguard er konstruert for å beskytte alle veibrukere, ikke bare anleggspersonale, men som et 

allsidig VRS, også veitrafikantene. 

Merk: eksisterende utgaver av Zoneguard kan ikke brukes i skarpe svinger. Dette kan imidlertid endre 

seg i fremtiden. 

Systemet kan installeres raskt ettersom det er forhåndsmontert og bruker et hurtiglåsesystem 

(Speed-Joining). 

Systemets bruksområder omfatter, men er ikke begrenset til: 

 Separasjons anleggsområde/vei 

 Nødbeskyttelse 

 Trafikkseparasjon mot motgående trafikk (i samme kjørefelt) 

Når VRS installeres på motorveier og hovedveier må VRS-systemet være i samsvar med kravene stilt 

av Veivesenets dokument TD19-06; en kopi av kapittel 8 i dette dokumentet som viser til 

midlertidige VRS er inkludert i denne håndboken. 

 

Hvis Zoneguard ikke er riktig installert vil det være en fare for sikkerheten for alle 

veibrukerne, både allmennheten og veiarbeiderne. 

For å oppnå sikre installasjoner må mannskapene ha fått opplæring i samsvare med 

denne Håndboken, og Asset International-VRS-krav. 

 

Merk: det er ingen lovbestemte krav om å sette opp noen form for Vehicle Restraint 

System (VRS), men dersom et VRS blir satt opp skal det ikke skape noen ytterligere fare(r) i 

seg selv.  
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Selv om denne håndboken behandler midlertidige installasjoner av Zoneguard-systemene, kan 

systemet likevel settes opp på samme måte for permanente installasjoner. 

Til forskjell fra Varioguard finnes det ikke et separat opplæringskurs for permanent installasjon. De 

ulike kravene er behandlet i et avsnitt i denne håndboken.  
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Arbeide med Zoneguard: 

Generelt: 

Under arbeid med Zoneguard vil én av tre grunnleggende aktiviteter bli utført: 

 Installasjon 

 Flytting 

 Fjerning (løfting) 

Installasjon av Zoneguard vil normalt foregå med en lastebilkran, heretter kalt «kran», eller en 

sidelastertruck, heretter kalt «sidelaster».  En kombinasjonløsning kan være aktuelt, avhengig av 

plassforhold, lokale faremomenter og/eller aktiviteter som pågår. 

Mannskap for installasjon av Zoneguard: 

Installasjonsmannskapene skal holdes på et minimum. 

Installasjonen skal imidlertid ALDRI gjennomføres av én person alene. 

 

 

 Installasjonsleder (med opplæring fra Zoneguard) 

 Stropper/Signalperson (ALLMI-opplæring) hvis det skal brukes kran. 

 Kranfører, hvis det skal brukes kran i arbeidet. 

 Sidelasterfører, hvis det brukes sidelaster. Kan kjøres av Installasjonslederen. 

 Mannskap, om nødvendig, for boring eller arbeid med sidelasteren. Maks. 3 pr. Zoneguard-

installasjon. 

 Peleriggmannskap (2 mann med opplæring), om nødvendig. 

Krav – Zoneguard-installatør:  

 CSCS – Hvit/Grønn/Blå/Gull eller Svart 

 Asset International-VRS Foundation 

 ALLMI Stropper/Signalperson 

 Sidelasteropplæring (Kun CPCS fra september 2014) 

 Kabelpåvisningsverktøy (CAT) Skanneropplæring 

 Varioguard TVRS-installatør 

 

Installasjonslederen vil bli utpekt av 

Asset International-VRS. Denne 

informasjonen finnes på Stedet for 

ferdigstillelse av arbeidet (Point of 

Work Completion - PoWC). 
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Zoneguard TVRS: 

Oversikt: 

Den nominelle lengden på Zoneguard er 12 m, som nevnt 

ovenfor. 

Denne lengden er standard for alle normale enheter, til 

forskjell fra Varioguard Terminals og  Expansion Units 

(ekspansjonsenheter) er forhåndsmontert på enheter i en 

standardlengde på 12 m nominelt. 

På grafikken til høyre har Zoneguard en standardhøyde 

på 800 mm, med en fotbredde på 700 mm. 

Der hvor fotseksjonen er på plass ved hver 1000 mm, 

finnes det en vertikal front på 17 mm. Disse frontene kan 

brukes til å simulere en permanent forankring – se 

installasjon av Zoneguard System 2 nedenfor. 

 

Zoneguard har blitt testet, og er i overensstemmelse med EN1317-1&2; Europeisk testing. 

Zoneguard har også blitt testet etter NCHRP 350 og MASH; USA Standards, og etter PAS 68 med 

innvendige vannsekker for Midlertidige Sikkerhetsinstallasjoner (markedsført som Terrorguard eller 

Deltastorm, referert til som Terrorguard i denne håndboken). 

Installasjon av Terrorguard blir behandlet separat i denne håndboken. 

Som et resultat den europeiske testingen kan det installeres to systemer:  

 Zoneguard System 1: 

o N2W6 

o Arbeidsbredde 2000 mm, Avbøyning 1300 mm 

o Testet lengde 96 m 

o General plantegning ZG2500 

 Zoneguard System 2: 

o N2W2 

o Arbeidsbredde 800 mm, Avbøyning 100 mm 

o Testet lengde 96 m – spikret hver 12 m 

o Generell plantegning ZG2501 

Merk: På dette tidspunktet (desember 

2012) er Zoneguard TVRS kun egnet 

for tilbakeholdelse av N2. 
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EN1317-1&2 Testparametre: 

Tilbakeholdelsesnivå: 
Testtype

: 
Kjøretøy

: 
Hastighet

: 
Vinkel: Vekt: 

Arbeidsbredde
: 

Dynamisk 
avbøyning

: 

Stivest test 

TRL111 (2013) 
TB11 Bil 

62,5 mph 

100 km/t 
20° 

900 
kg* 

0,8 m 0,1 m 

N2 TB32 Bil 
68,4 mph 

110 km/t 
20° 

1500 
kg 

System 1 – 

2,0 m 
1,3 m 

System 2 – 

0,8 m 
0,1 m 

H1 TB42 Lastebil 
43.5 mph 

70 km/t 
15° 

10000 
kg 

Ikke testet – 
12/2013 

I/A 

H2 TB51 
Buss 

(turbuss) 

43,5 mph 

70 km/t 
20° 

13 000 
kg 

Ikke testet – 
12/2013 

I/A 

 

TB11-testen bruker en krasjtestdukke (kjent 

som en testdukke eller ATD) plassert på 

kolliisjonssiden til en bil for å representere 

en enkelt person i en bil. 

Grafikken til høyre viser tabellen ovenfor. 

Det må gjennomføres ulike tester for ulike 

tilbakeholdelsesnivåer. 

N2 tilbakeholdelse – TB11 + TB32 

H1 tilbakeholdelse – TB11 + TB42 (ikke vist) 

H2 tilbakeholdelse – TB11 + TB51 

Merk: «Småbiltesten» må alltid 

gjennomføres fordi  det risikoen for at 

personene i bilen kan bli alvorlig skadet eller 

drept er høyest som følge av at bilen blir 

kastet rundt. 

 

Arbeidsbredde og Dynamisk avbøyning: 

Dynamisk avbøyning er målet tatt fra barrierens bakerste punkt til punktet lengst borte vinkelrett på 

veilinjen under testsammenstøtet.  

Dette kan enten være et statisk punkt der hvor barrieren befinner seg, eller et filmet punkt hvor 

barrieren spretter tilbake fra. 

Arbeidsbreddekategorier (Arbeidsbredde = Avbøyning + Barrierebredde) 

Klasse W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 
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Størrelse 
(mm) 

0-600 601-800 
801-
1000 

1001-
1300 

1301-
1700 

1701-
2100 

2101-
2500 

2501-
3500 

Vurderinger ved systeminstallasjon: 

For at Zoneguard skal fungere korrekt må det være i stand til å bøye av uten ytre inngrep på en 

herdet overflate i hele sin arbeidsbredde. Se tegningene ZG2500 og ZG2501 – Note 2. 

Under normale installasjonsforhold vil Zoneguard bli installert på et fast veidekke i hele sin angitte 

arbeidsbredde (dette er hastighetsavhengig for Zoneguard System 1). 

Ikke under noen omstendighet skal Zoneguard installeres på sprukket grunn ettersom det potensielt 

sett kan brekke og synke, noe som vil øke risikoen for at systemet velter. 

Forankring av systemet, det samme som Varioguard, krever nedgraving i fast grunn. 

Hvis det er et krav at Zoneguard må plasseres på bløt grunn eller hvis arbeidsbredden består av bløt 

grunn, må området herdes med 150 mm kompakt MOT Type 1. Kunden skal gjøres oppmerksom på 

at det kreves ugressbekjemping hvis systemet skal stå på samme sted i mer enn 6 måneder. Dette vil 

forhindre at overflaten brekker opp. 

Hvis det er nødvendig med forankring utenfor veien, for en standard start og/eller avslutning, kreves 

det en betongblokk i kvalitet ST3 (C35) med lett børstet overflate og dimensjoner på 6000 mm (l) x 

1000 mm (b) x 500 mm (d). Hvis det er krav om en kollisjonsbuffer må startblokkens lengde økes til 

13 500 mm. 

Blokken for en startterminal må plasseres med et tverrsnitt på 1:40 (1,5 °). Kollisjonsbuffernes start- 

og avslutningsblokker vil være parallelle med kjøreretningen med blokken for kollisjonsbufferen i et 

tverrsnitt på 600 mm. 

Hvis det finnes kantsteiner med en høyde som overstiger 125 mm, økes tilbaketrekkingen med 50 % 

slik at fjæringen gjenopprettes. 

Avbøyningssonen må være fri for hindringer. Hvis det 

er en kontinuerlig kantstein på stedet kan det hende at 

Zoneguard må flyttes til kantsteinen, forutsatt at 

kantsteinen har en vertikal front på minimum 25 mm. 

Fotseksjonens 17 mm vertikale front, som vist over, 

skal ligge i butt mot kantsteinens vertikale front. 

Mens start- og avslutningsendene må forankres på 

normal måte, vil kanten på kantsteinen erstatte den 

midlertidige spikringen, forutsatt at det er en 

installasjon av Zoneguard System 2. 
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Rør/ledninger under bakken forutsettes å være tatt i betraktning forut for installasjon 

av en forankring. 

Kunden har ansvar for å fremskaffe relevant informasjon for installasjonsområdet, dvs. 

STATS-informasjon og en gravetillatelse. 

I tvilstilfeller skal installasjonsmannskapene foreta en CAT-skanning av områdene hvor 

det skal bores forut for boringen. 

Systemet kan installeres på et brodekke på samme måte som Varioguard. Tegningene 

VG2027 og VG2028 skal brukes, avhengig av materialtypen i dekket. 

De samme, sikre arbeidssystemene, SSoW, skal benyttes ved boring i betong og ved 

bruk av kjemikalier ved arbeid med Varioguard. 

 

Ved installasjon av Zoneguard må det foretas en vurdering med 

hensyn på muligheten for veikryssing, hvis muligheten finnes. 

Dette gjøres enten ved å installere en rampeterminal (varsellys) 

eller en kollisjonsbuffer istedenfor et endedeksel. 

For å få til dette må det monteres en skjøteenhet, se illustrasjonen til høyre. 

Den samme enheten kan brukes til å forlenge en strekning fordi bygging 

bakover er upraktisk – se avsnittet om spesialenhet i denne håndboken. Se 

også tegning nr. ZG2515. 

 

Adkomst til og utkjøring fra området blir behandlet i Asset International – VRS 

Fundamenteringsopplæring. 

Det er viktig å huske at du har fått et usikkert sted som må rapporteres.  
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Installasjon: 

Kjerneinformasjon: 

Navn: Lengde (mm) Farge*: Vekt (kg): [+ 
Søle/skitt (10 
%)] 

COG (mm) 
Bredde 
Lengde [målt fra…] 
Høyde [fra bakken] 

Standard  11850 Std. 1080 
1190 

350 
5927 [Innvendig 
skjøtedel] 
349 

Endestykke 11850 Std. + Blå 1016 
1118 

350 
6213 [Rampeende] 
302 

Ekspansjon 11 850 (Nominell) Std. + Gul 1163 
1280 

350 
5928 [Innvendig 
skjøtedel] 

Endedeksel 56 Std.  350 
31 [Bakre front] 
361 

Overgang 1000 Std.  350 
589 [Zoneguard 
skjøtedel] 
336 

Omvendt 
skjøtestykke 

610 Std. 131 
144 

350 
305 [Begge ender] 
349 

 

* For å vise enheter som har fått service vil det bli sprayet en grønn flekk på endeplaten. Det 

anmodes om at den grønne flekken sprayes rød av installatøren på stedet hvis enhetene er skadet 

eller feil. 

 

 Adkomst til området, bevegelse og utkjøring: 

Forsikre deg om at all relevant informasjon blir tatt med i din dokumentasjon. Bekreft hastigheten 

på stedet, dvs. 13/18/26 km/t (8/11/16mph). 

Bredde 

Lengde 

Høyde 
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Ikke gå inn i området hvis det ikke er sikkert å gjøre det, og sørg for at alle regler på stedet blir fulgt 

når du er på stedet. 

Kontroller at lastebilen ikke er i sideveis sikkerhetssone, dette vil tillate at lasten kan være stroppet 

og ustroppet. 

Forlat området bare gjennom anviste utganger. 

Stropping av lasten: 

Følg alltid et sikkert arbeidssystem som 

beskrevet i metodebeskrivelsen og slik du har 

lært i din Asset Fundamenteringsopplæring. 

 

Opphold deg aldri under hengende last eller 

sving lasten over personer. 

Husk: Stropperen er ansvarlig for å 

kontrollere løfteoperasjonen. 

 

På grunn av overflaten på og konstruksjonen av 

Zoneguard må det utvises forsiktighet i kaldt vær 

ved flytting av lasten i forbindelse med stropping. 

Det er risiko for at det danner seg is under transport. 

Se Vedlegg for ytterligere informasjon. 

Fra bildene nedenfor og til høyre fremgår det at den 

midtre delen av Zoneguard-systemet har et hulrom, 

så det må utvises forsiktighet ved arbeid i mørket 

når systemet krysses for stropping. 

 

 

Ved løfting av enhetene skal de angitte løftepunktene brukes. 

For stående bjelker skal løfting foregå på den sentrale 4 m-enheten, ved 

bruk av de to ytre stengene. 

Merk: ved løfting av en endeenhet vil det være nødvendig å korte inn 

kjettingen i skjøteenden med 3-5 ledd for å sikre et parallelt løft. 

Bjelker som ligger opp ned skal løftes ved bruk av standard løfteører på 

fotenhetene merket med purpur ovenfor. 
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De fire pilene viser bjelkeposisjonene ved bygging av lag. 

Bildet til høyre viser hvordan bjelkene kan bli sikkert føres opp og ned ved standardløft av bjelker 

som ligger opp ned. Dette vil utgjøre et tillegg i løftevekten på 50 kg. 
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Bruk av barduner – på grunn av den konkave 

formen på Zoneguard må det brukes en 

bardun.  

Det anbefales at det brukes en skrallestropp, 

som nevnt i Fundamenteringskurset. 

Den kan festes til den siste foten på enheter 

som ligger opp ned eller i den siste åpningen på 

toppen av stående enheter. 

 

Rette opp/invertere en seksjon: 

 

Kontroller at alt personell er ute av arbeidsområdet før løftingen begynner. 

 

Ved arbeid på en ny overflate og/eller hvis arbeidet foregår i et område med lite støy, skal all rulling 

av barrierer foregå på tømmerstokker – se din PoWC. 

 

Rette opp en enhet – fest en enkelt kjetting (bein) 

til den midtre stangen (nr. 5 fra enden). Kontroller 

at området er klart og løft.  

Når det foretas et løft må avstanden til lastebilen 

og eventuelle støttebein på kranen vurderes. 

Snu en enhet – for å snu en enhet opp ned må det 

plasseres et løfteøre mot den ene siden på en av 

de to midtre fotenhetene. Kjettingen må strammes 

og man må trekke seg bort mens bjelken rulles 

rundt. 

Merk: dette er samme metode som Varioguard. 

Når det arbeides med en sidelaster skal bare 

spissene på gaflene brukes. Systemet er svært 

stabilt når det befinner seg i stående stilling, og 

derfor må utvises stor forsiktighet når en enhet skal rulles for å sikre at gaflene ikke blir sittende fast 

under arbeidet. 
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Skjøting: 

Enhetene er bygget med hurtigskjøtene eksponert i 

byggeretningen. 

Skjøteglideren må være trukket helt inn for at skjøtingen 

skal kunne gjennomføres. 

Den neste enheten legges tett inntil med hurtigskjøten 

skjult, og med den nye enheten 200/300 mm over bakken. 

Enheten senkes og skjøtedelene griper i hverandre. 

Skjøteglideren skal deretter skyves fremover, slik at den 

står i enden av toppspalten. 

Settskruen skal deretter trekkes til 

med en 19 mm fastnøkkel/pipe. 

 

Hensikten med dette er å forhindre at elementene løsner 

fra hverandre i tilfelle det skjer en påkjørsel mot skjøten. 

 

Ved løfting av systemet må det kontrolleres 

at skjøteglideren er trukket helt tilbake og strammet til for å hindre at det faller ned 

under flytting. 

 

Hvis det arbeides med en sidelaster foregår skjøtingen på samme måte 

med gaflene stukket inn i de to midtre fotseksjonene (1 m senter) som 

vist til høyre. 
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Fjernstyrt lossing/Store strukturer: 

Hvis kran og sidelaster skal brukes sammen på grunn av: 

 Begrenset plass på stedet 

 Stor/omfattende installasjon – avlasting med kran og montering med sidelaster. 

 Hindringer i høyden: 

o Strukturer – kranen må ikke brukes nærmere enn 15 m fra strukturene 

o Kabler i luften – kranen må ikke brukes nærmere enn 30 m fra hengende kabler. 

 Forberedelser for løfting 

Listen over er ikke komplett, dette er standardaktivitetene hvor denne typen aktivitet forekommer. 

Det er viktig å huske at Zoneguard er 700 mm bred, og til forskjell fra Varioguard kan 

ikke gaflene på sidelasteren (1200 mm lange) passere gjennom den øvre delen av 

enheten slik at det er mulig å bære to enheter om gangen. 

Enten enheten bæres på gaflene til sidelasteren eller nær bakken på grunn av mastehøyden kan det 

bare bæres en enkelt enhet og gaflene må må være synlig gjennom fotseksjonen. 

Merk: dette vises ikke helt tydelig på bildet på foregående side på grunn av kameravinkelen. 

 

Forankringer: 

Det kreves det hensiktsmessig verneutstyr 

ved boring. Se din RAMS og de obligatoriske 

kravene i denne håndboken. 

 

Forankringer vil være avhengig av systemet som blir 

installert. Se tegningene ZG2500/2501/2510. 

På nåværende tidspunkt blir bruken av Orteco Pelerigg utredet for boring av hull for 

lange installasjoner av Zoneguard System 2 for å redusere HAVS og COSHH-

eksponering og øke installasjonshastigheten (anslagsvis 1 hull pr. minutt). 

Hvis den blir brukt skal riggen kun betjenes av opplært personale som vil være 

ansvarlig for spikring av systemet. 

For bruk på brodekke og betongoverflater, se VG2027/28. Installasjon av mekaniske 

festemidler er det samme som for Varioguard. 

Standard Zoneguard Terminal med spikringspunkter som vist i rødt. 

Det må alltid spikres midt i de avlange hullene for å tillate temperaturbevegelser. 
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Tilbakeslag: 

 

Utformingen av Zoneguard er den samme som for Varioguard, med 150 mm av tilbakeslaget på 

foten til Zoneguard. 

Når man ser på videoen fra kollisjonstesten (Rover 75) kan 

man se at den kjører på foten uten å være i kontakt med den 

vertikale flaten på barrieren. 

Når man ser på tegningene ZG2500 og ZG2501 kan man se at 

tilbakeslaget for både kant- og midtreserven er den samme, 

og er bare listet i Kolonne «A». 

Avbøyningssonen for Zoneguard System 1 er større enn 

Varioguard System 2 som dere er vant til å arbeide med som 

installatører, og dette må også tas  betraktning. 

 

Buffersoner for motgående trafikk (i samme kjørefelt): 

Når Zoneguard System 1 brukes for en buffersone har det en større avbøyning enn Varioguard, og 

kjørebanebreddene må derfor være større. Dette er vist på ZG2512 og ZG2513. 

For Zoneguard System 2 er standard buffersonen på 1200 mm (TD19/06 8.22) erstattet med en 

buffersone på 900 mm. Dette danner effektivt en korridor i bredden av Zoneguard med spiker festet 

i veien på begge sider av foten. Se ZG2514. 
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Utrydding fra stedet: 

Før arbeidsstedet forlates er det Installasjonslederens ansvar å kontrollere at: 

 All dokumentasjon er komplett og signert, inkludert alle nødvendige kundesignaturer. 

 Alt avfall er fjernet, i den grad det er mulig. 

 Alle settskruer på skjøteglidere er skrudd fast – 

o Låser skjøtene i installasjonen. 

o Helt tilbaketrukket ved løfting. 

 Alle skjøter er korrekt installert. 

 Alle forankringer er korrekt utført. 

Ved signering av PoWC-dokumentet erklærer Installasjonslederen at barrieren er blitt korrekt 

installert og er sikker for bruk. Dette kan ikke signeres av en tredjepart. 

Kunden kan be om en kopi av PoWA og PoWC, men originalene skal returneres til Asset International 

VRS. 
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Spesialenheter: 

Endedeksel: 

Endedekselet blir kun montert på avslutningsenden av installasjonen hvis 

det ikke finnes muligheter for kryssing. 

Bildet viser hurtigskjøtene (rød) og låseflikene (gul). 

Enheten dekker de eksponerte skjøtene i enden av installasjonen (ingen 

avslutning i enden), og de to M12 settskruene er løsnet og låsefliken er 

skjøvet over skjøten og låst på plass. 

Det er et hull i håndstørrelse på toppen av enheten for å gjøre 

monteringen enklere. 

Enheten kan transporteres festet til en standardenhet hvis den er «låst posisjon». 

 

Overgang fra Varioguard til Zoneguard: 

Illustrasjonen til høyre viser enhetens profil uten noen viste skjøter. 

Den høyre siden gjelder for Varioguard/Vecu Stop og den venstre 

siden for Zoneguard. Dette kan ikke reverseres og er hovedsaklig for 

tilkobling av Vecustop hvis kunden har bedt om dette. 

 

Ekspansjonsenhet: 

Ekspansjonsenheten må settes inn for hver 500 m etter de første 

500 m av installasjonen. Dermed er det kun nødvendig med én 

enkelt ekspansjonsenhet for 900 m Zoneguard. Denne enheten er 

bygget som en del av en 12 m enhet. Illustrasjonen til høyre viser 

enheten med den midtre delen fremhevet i blått. 

Den midtre enheten på 4 m skal settes til 4 m ±10 mm nominelt. 

Hvis det kreves spikring på grunn av systemkrav skal spikringen 

foretas i den sentrale fotdelen (blå) slik at de to sidene kan bevege seg.  
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 Vedlegg A: Vindfaktortabell 

Tabellen nedenfor viser at isdannelse kan føre til at hud vil fryse fast på overflatene hvis 

det ikke brukes hansker. 

 

Tabellen viser at ved en lufttemperatur på 5 °C, og hvis barrieren blir våt under flytting, kan det 

dannes is på overflatene fordi vinden skaper en effektiv temperatur på under -15 °C. 


