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Sammanfattning 

Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial som görs ute i fält saknar en fastställd metod. 

Zinktjockleken har ett minimum tjocklekskrav enligt den svenska standarden ISO 1461:2009, 

som bestäms av dimensionen på ståldetaljens tjocklek. Trafikverket begär att med hjälp av 

detta examensarbete kunna begränsa antal mätningar på plats, då kan det ta allt för mycket 

tid och arbetsresurser i fall det skulle behövas kontroll av väg-och bro räckesanläggningar från 

beställaren. 

Sannolikhetsläran och stickprov i statistik hjälper oss att begränsa antalet mätningarna på 

skyddsanordningarna som görs ute i fält. Med hjälp av normalfördelning kommer man fram till 

den efter strävade metoden, som med en rimlig arbetsinsats ger en rättvisbild av 

skikttjockleken på monterat räckesmaterial.  

Vid variation av varmförzinkaren på vägräckesanläggningar undersöker man varje leverantörs 

räckesdel för sig, alltså man mäter zinktjockleken på en varmförzikare för sig, kontrollerar 

zinkskiktstjockleken på de och tar slutsatser sedan går man vidare till nästa tillverkare. Om 

vägräckena är mindre än 30 stycken mäter man zinktjockleken på respektive anläggning. 

För beräkning av zinkskiktstjockleken på monterad räckesmaterial börjar man med 30 

mätningar och användning av den centrala gränsvärde satsen för att approximera till 

normalfördelning och analysera resultatet. 

Det slutliga resultatet av examensarbetet är ett Excelprogram med inmatade formler. Excel 

programmet är ett hjälpmedel för framtagning av 95 % konfidensintervall. Med hjälp av detta 

intervall kan man ta slutsatser om zinkskiktet på vägräckena uppfyller kravet eller inte och 

kunna komma fram till ett resultat. Om kravet ligger i intervallet eller store än intervallet är 

materialet godkänt.  
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Abstract 

Control of zinc coating on assembled railing materials made on site lacks a common 

methodology. Zinc coating should have a minimum thickness requirements according to the 

Swedish standard ISO 1461:2009, which is determined by the dimension of the steel 

thickness. Trafikverket expects that with help from this thesis it could limit the number of 

measurements on site, otherwise it will take too much time and labor resources, in case 

control of road and bridge railing systems are required from the customer. 

 

Probabilities and sampling in statistics helps us to limit the number of measurements of the 

protective devices that are made in the field. Using normal distribution, one arrive at the 

element of method that with reasonable effort gives a fair picture of the layer thickness of the 

assembled railing materials. 

 

Upon variation of the galvanizers on road barrier systems, each part is investigated separately 

by measuring zinc thickness of a galvanizers, checking the zinc coating thickness on them, 

take conclusions and later on investigate the next manufacturer. If a crash barrier is less than 

30 pieces, the zinc coating thickness is measured at each facility by itself. 

 

For calculation of the zinc coating thickness on a mounted railing material one begins with 30 

measurements and the use of the central limit theorem to approximate it to normal distribution 

and analyze the results. 

 

The final result of the thesis is an Excel program with input formulas. The Excel program is a 

tool for producing 95% confidence interval. Using this interval, one can make conclusions 

that if the zinc coating on a crash barrier fulfills the requirement or not and later on be able to 

come up with a result. If the requirement is in the interval or larger than the interval, the 

material is approved. 
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Förord 

Examensarbetet omfattar 15 högskola poäng och utförts på Kungliga Tekniska Högskolan, 

programmet byggteknik och ekonomi (180 högskolepoäng). 

Jag har fått i uppdrag från Trafikverket att komma fram till en lättfattlig metod för beräkning 

av zinkskikt på monterat väg- och bro räckena ute i fält. 

Under arbetets gång har jag haft behovet av att publicera vissa bilder och tabeller. Med hjälp 

av mail kontakter har jag fått bekräftelse från ”Nordisk Förzinkningsföreningen” och 

”Birstaverket AB” att det är okej och använda av deras material för publicering. 

Tack till Anniki Hirn VD för branschföreningen Nordic Galvanizers för all information om 

Varmförzinkning. Stort tack till handledaren Göran Fredriksson från SVBRF och Hans G 

Holmén (teknisk Specialist väg och Spårkomponenter) Från Trafikverket för vägledning samt 

hjälp under arbetets gång. Tack till Armin Halilovic docent i matematik och Sten Hebert samt 

Per Roald för den kunskap de har gett mig.  

Sist men inte minst vill jag tacka mina två underbara barn Daniel Rashid och Amanda Rashid 

för den tid jag har tagit ifrån de för att kunna slutföra utbildningen.    
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1. Inledning 

Detta examensarbete har skrivits på initiativ av Trafikverket och SVBRF (Svenska väg och 

broräckesföreningen), som vill komma fram till en metodbeskrivning där mätning underlättas 

i fält.  

Under inledningen delas arbetet upp i bakgrund, problemskrivning, syfte och mål som läsaren 

sätts i arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Skyddsanordningar för fordon och väg- och broräcken är idag främst tillverkade av stål. Då 

stål är en oädelmetall har den en tendens att korrodera och förstöras med tiden. För att 

säkerställa livslängden på metall belägger man den vanligtvis med zink. Varmförzinkning är 

ofta det billigaste och bästa alternativet för att ge korrosionsskydd samt den metod som 

Trafikverket kräver. För att säkerställa kvalitén och att leverantörer uppfyller de av 

Trafikverket uppställda kraven krävs en metod för kontroller. Då är det orimligt att undersöka 

allt material måste det på något sätt göras någon typ av urval. Metoden skall vara snabb att 

utföra och vara kostnadseffektiv. I dagsläget måste man gå och mäta zinktjockleken på 

samtliga detaljer för att kunna få ett säkert resultat men detta är ett tidsödande och dyrt 

arbetssätt.  

Den metoden som behöver tas fram ska ge oss en klar och tydlig bild på hur mycket som 

måste mätas kopplat till broräckets längd och/eller antalet detaljer av en viss komponent samt 

var på skyddsanordningen man ska mäta för att vara statistiskt säker på en viss nivå att 

zinkskiktet är tillräckligt tjock. Först när vi kommit fram till det har vi en metod som 

accepteras av både räckesleverantör och slutkund, dessutom sparar vi både tid och pengar, 

vilket är syftet med examensarbetet. 

1.2 Mål  

Målet med examensarbetet är att komma fram till en metod för mätningar på plats av 

monterade räcken. Detta för att, med en rimlig arbetsinsats, ge en rättvis bild av 

skikttjockleken på levererat och monterat räckesmaterial som mäts på plats och som 

accepteras av båda parter i en entreprenad. 

1.3 Problembeskrivning 

Ett broräcke består av flera delar. Här studerar vi broräckets fyra huvudbeståndsdelar: 

Topföljare, Navföljare, Stolpe och Räckesfyllnad. Alla delar varmförzinkas styckvis i förhand, 

där doppas ståldetaljer i en zinksmälta på ca 460° C, vilket ger materialet en zinkbelagd yta 

som förlänger livslängden. 

Enligt standaren har zinkbeläggningen ett minimum tjocklekskrav men får inte vara hur tjock 

som helst på grund av att den blir lätt skadad vid transport. Kravet på beläggningens tjocklek 

bestäms av dimensionen på ståldetaljens tjocklek. För att kunna avgöra hur tjock beläggning 

det skall vara i förhållande till tjockleken på ämnet finns det framtagna värdetabeller. Den 
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tabell som kommer att användas i det här fallet är tabell NA 1 och kolumn 3, Fe/Zn 115 och 

finns i standarden SS-EN 1461:2009 (se tabell 1.1).  

Godstjocklek i 
mm 

Lokal 
skikttjocklek 

(minimum) µm 

Medelvärde skikttjocklek 

(minimum) 

µm 

Stål > 6 100 115 
Stål > 3 - < 6 85 95 
Stål < 1 - < 3 60 70 

Tabell 1.1 Minimikrav på skikttjocklekar hos varmförzinkat stål enligt Svensk Standard 

Men denna standard används av varmförzinkaren då han i samband med varmförzinkningen 

tar prov på ett parti, d v s i vårt fall en detalj på broräcket t ex toppföljaren.  

Kravet i standarden är att stickprov ska tas på skikttjockleken. Som exempel kan nämnas att 

ett parti på 1200 detaljer som tillverkas endast kräver provtagning på 5 stycken. Detta har 

medfört att samma intyg från tillverkaren kan medfölja till flera broar vilket i sin tur fått 

slutkunden, Trafikverket, att betvivla att skikttjockleken verkligen är OK på alla broar där 

detaljen monteras. Man har då krävt att mätning ska utföras på plats för att bevisa att 

tjocklekskraven på beläggningen uppfylls. Problemet nu är att det inte är realistiskt att mäta 

alla ingående delar på broräcket som mycket väl kan vara flera 100 meter lång och dessutom 

på båda sidor av en bro som kanske är trafikerad. Hur mycket ska mätas och vilka delar ska 

mätas på plats för att man ska vara ”säker” på att alla delar uppfyller kraven?  Med samråd 

och vägledning av kungliga tekniska högskolan och Trafikverket ska vi komma fram till en 

fastställd och överenskommen metod, där vi visar minimala antal mätningar som behövs och 

hur dessa ska utföras/fördelas för att vara t. ex 95 % säkra på att zinkskiktets tjocklek 

uppfyller kravet på levererade komponenter i räcket. 

1.4 Syfte 

Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial som görs ute i fält saknar en fastställd 

metod. Man mäter broräckets delar enligt SS-EN 1461:2009 tabell NA 1 Fe/Zn 115(se tabell 

1.1 i denna raport), men denna standard är inte tillämplig i praktiken eftersom broräckena är 

för långa och innehåller alltför många komponenter. Det skulle kräva alltför mycket tid och 

arbetsresurser. Sannolikhetsläran och stickprov i statistik hjälper oss att begränsa antalet 

mätningarna på skyddsanordningarna som görs ute på fält samt ger sannolikheten för att det 

uppnådda resultatet överensstämmer med verkligheten. 

1.5. Avgränsningar 

Skyddsanordningar för fordon och väg-och broräcken består av olika detaljer. Toppföljare, 

navföljare, stolpe, räckesfyllnad och så vidare. På grund av tidsbrist har jag varit tvungen att 

välja endast toppföljaren. Mallen som är framtagen ger möjlighet för undersökning av 

respektive delar.    
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2. Fakta och material 

I det här kapitlet har fakta och material insamlats för att få en helhets bild av själva 

problametiken och ge läsaren lite bakgrund och kunskap samt ge mer förståelse varför 

varmförzinkning är så viktig. 

2.1 Korrosion 

Oädel metall oxiderar snabbt med omgivningen och förlorar sina egenskaper. Metall som har 

oxiderats ändrar sin utseende, färgförändring är en klar och tydlig täcke på en korroderat 

metall. Förstörelse av ytan är ett annat resultat av korrosion. Då en metall oxideras ändras 

dess hållfasthet också som har en negativ konsekvens både ekonomiskt mässigt och kvalitet 

mässigt. 

Två kända reaktioner på metaller är: 

1. Elektronisk reaktion  

2.  Kemisk reaktion (1) 

2.1.1 Den elektroniska reaktionen 

När metaller placeras i fuktig eller vattenlöslig miljö korroderar. Den elektroniska strömmen 

är orsaken till det. I en sådan miljö måste finnas två olika sorters metaller, en oädel metall och 

en ädel metall den oädla metallens yta får de positiva elektroner medan den ädla metallen 

bildar negativ elektrod, då rörs elektroner och bildas kemiska reaktioner på metallernas ytor. 

Beroende på vätskans konsistens och metallens sort varierar hastigheten på korrosionen. 

Resultatet av reaktionen blir en galvanisk cell, batteri är ett enkelt exempel på detta. (1) 

2.1.2 Den Kemiska reaktionen 

De kemiska reaktionerna inträffar när det finns oföroreningar i luften. Höga halter på 

vattenånga i omgivningen är en stor orsak till oxidering av metall. Reaktionen mellan metall 

och gas ger en beläggning på metallens yta. Man får olika beläggningar och olika reaktioner 

på metallen beroende på vad man har för material och vad är det för gas. Den bindande 

beläggningen har inte alltid förstörande effekt utan den kan vara positiv och ha en skyddande 

inverkan till exempel aluminium och krom i luft, bindning av oxidhinna på materialets yta 

motverkar korrosion på metallen. Däremot reaktionen mellan stål och luft leder till korrosion 

och förändring av metallens egenskap som i sin tur har både ekonomiska och hälsosamma 

samt konsekvenser för miljön. Det är den största anledningen till att man legerar stål med 

krom och kallas den för rostfritt stål. (1) 

Inom byggbranschen användning av rostfritt stål är inte det bästa alternativet. Det finns andra 

olika sätt att skydda metall för att motverka korrosion bland annat är det varmförzinkning, 

vilket är den billigaste och bästa alternativet. (1) 

2.2 Korrosion av järn 

Järn med symbolen Fe är en oädel metall vilket innebär att den oxiderar snabbt, när den 

hamnar i en fuktig miljö med syre i luften eller med syre i vatten. (2) (3) 
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Skyddsanläggningarna består av stål med viss kisel eller aluminium halter, tillsättning av 

dessa ämnen hjälper för bindning av syre i stålet och ger ett tätat stål, som i sin tur verkar som 

ett hjälpmedel vid reaktioner mellan stål och zink då varmförzinkas materialet. Stål som har 

blivit aluminiumtätad och har en kiselhalt på 0,03 procentenhet av vikten, får de ett tunt 

zinkskikt vid varmförzinkningen, som är intressant inom anläggningsområdet och 

varmförzinkning av bro- och väg anläggningar.  Däremot blir det tjockare zinkskikt på godset 

om man har kiseltätade stål som innehåller 0,15 procent kisel per kilo och upp till 0,4 men det 

är viktigt att veta om vi har alldeles för tjock zink beläggning blir zinkskiktet lätt brytbar och 

blir den lätt skadat vid transport. (3) 

2.3 Zink 

Zink är ett grund ämne med symbolen Zn och atom nummer 30 det vill säga antal protoner i 

kärnan. Zink ligger i grupp 12 och period 4 i det periodiska systemet, oxidationstalet är +2, 

densitet 7,13 kg/dmᵌ, smält punkten är 420°C och kokpunkten är 907°C. (4) 

Zink har används ända sedan medeltiden för tillverkning av mässing som innehåller hög halt 

av zink, men människorna var inte medvetna om ämnet då. (4) Förrän 1700 talet då 

upptäcktes användningsområdet av zink i Europa. (5)  

2.3.1 Zink som mineralämne 

Zink är ett nödvändigt mineral för alla levande varelser. Bara i Sverige förbrukar invånarna 34 

ton zink om året, människans behov är 15 milli gram per dag. Varje person innehåller 2,5 

gram zink i kroppen, zinkhalten fördelas i hjärnan, lever, muskler och så vidare. Vid zinkbrist 

får vi förändringar på huden, försämras immunförsvaret, fördröjning av sårläkning eftersom 

när vi har ett sår, samlas zink runt såret och bildas sårskorpa som leder till läkning av såret. 

Genom att tillsätta zink i husdjurfödan undviker vi att stoppa djurens tillväxt. (6). Zink kan 

även användas mot dålig andedräkt (7). 

2.3.2 Användningsområde 

Det finns några zinkgruvor i Sverige bland annat Hammars socken i Askersunds kommun i 

Örebro län och Zinkgruvan Mining i Närkesorten Zinkgruvan.  Mining är en av de 20 Europas 

största framställare av zinksling som är utgångsmaterialet för tillverkning av zink. Zink 

gruvan i Närke producerar 10 % av hela väst Europas Zink, vilket motsvarar 815 000 ton 

malm under året. (8) Zinktackorna innehåller 99,995 % ren zink. (9)  

Användningsområdet för zink är olika. Zink används vid sammansmältning av olika metaller 

bland annat, mässing, brons, nickelsilver och så vidare. En ny blandning heter prestal som 

består av 78 % zink och 22 % aluminium. Prestal är både stark och formbar. (4)  

Zink används inom industrin för att förlänga livslängden på bland annat bilar, broar, 

metallstomme. Livslängden ökar mellan 25 till 50 år. Den brittiska parlament husets tak har 

stått ståtligt i 120 år tack vare det pålitliga rostskyddet med varmzink. (6)  

 2.4 Olika förzinknings teknik 

Det finns olika typer för att skydda metall med hjälp av zink.  
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1. Användning av färger som innehåller stor mängd zink  

2. Sherardisering 

3. Mekaniskförzinkning 

4. Termiskspruning 

5. Elförzinkning  

6. Varmförzinkning (3) 

 

2.4.1 Användning av färger som innehåller stor mängd zink 

Zinkrik färg innehåller zinkpulver och appliceras på torr och ren yta, denna metod kallas även 

kallgalvanisering. Det är lätt att applicera, man kan göra det både med hjälp av pensel eller så 

finns det färgburk som man sprejar på underlaget. (3) 

2.4.2 Sherardisering 

Efter ytbehandling med speciella medel och framförallt syror, lägger man föremålet i ett 

slagverk och tillsätter man zinkpulver och sand med hjälp av kraftiga cirkulation runt en axel 

värms materialet till nästan 460 Celsius grader, viket är smältpunkten på zink. Då materialet 

med ståldetaljerna roteras smälter zinkpulvret och i sin tur reagerar zinkpulvret med ytan på 

stålet som kallas för järn-zinklegering. Tjockleken på skiktet varierar mellan 15 till 40 µm. (3)  

2.4.3 Mekanisk förzinkning 

Trådformade zink eller zinkpulver sprutas på den rengjorda och blästrade metallytan och 

smälts med en gaslåga. Tjockleken på skiktet kan vara mellan 30 till 300 µm. (3) (3)  

2.4.4 Elförzinkning 

För att elförzinka ett stål, måste man först ta bort alla orenligheter från metallen med hjälp av 

surt lösningsmedel. Därefter läggs metallen i en zinksalt lösning, med hjälp av växelström 

bildas anod och katod i vätskan som sätter igång processen och stålet får en skikttjocklek 

mellan 5 till 25 µm. (3)  

2.4.5 Varmförzinkning 

Eftersom skyddsanordningarna varmförzinkas då är den här delen av förzinkningsmetoden 

mest intressant. 
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 2.5 Tre olika varmförzinknings teknik 

1.Varmförzinkning med centrifugering är mest användbar när det gäller mindre detaljer så 

som mutter, skruv spik också vidare. Processen börjas med betning i saltsyra, sköljning i 

vatten, flussning och torkning därefter läggs de i en centrifug och sjunkas ner i smält zink. Vid 

dopping i zink och centrifugering får föremålet en jämn, matt och tunn yta av zink. 

2.Våtförzinkning: Efter rengöring av stålet och eventuella blästring är föremålet ren och redo 

för förzinkningen. Med hjälp av salt- eller svavelsyra sker betning därefter läggs ståldetaljen 

en zink bad som består av två delar den ena är aluminiumklorid som är flussmedel och den 

andra är ett flussfritt medel för att avlägsna flussmedlet från stålet och sista steget är kylning. 

Efter det har kylats ner och är helt färdig, går den till att kontrolleras tjockleken på zinkskiktet 

enligt speciella krav eller standarden. (3) Zinken Weland i Göteborg använder med denna 

metod. (10) 

 

Figur.2.1 våtförzinkning enligt Nordisk Förzinkningsförening 

 Torrförzinkning är nästan som våtförzinkning med denna skillnad att stålkonstruktionen 

torkas innan den läggs in i zinkbadet. Den ger samma effekt både kvalitet- och 

rostskyddsmässigt. Zinken weland i Ulricehamn använder av torrförzinkning. (10) 

 

Figur.2.2 Torrförzinkningsmetod enligt Nordisk Förzinkningsförening 

 

Vid Varmförzinkningen doppas konstruktionen i en zink bad med temperaturen mellan 455-

460 °C (Temperaturen kan variera mellan 440 °C upp till 560 °C). Godset sjunker med lutning 

ner till zinkbadet för att ge bättre avrinning av överskottszink, vilket leder till något 

mikrometer tjockare skikt på ena sidan, men skillnaden är väldigt liten och försumbar. Se 

figur 2.3  
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Zinkgrytans mått bestämmer hur stor konstruktionen ska vara men dubbeldoppning kan 

förekomma om konstruktionen är för lång, då doppas den från ena sidan ner till zinkbadet och 

sedan sjunker ner andra sidan av komponenten. Se figur 2.4   

Om konstruktionen har inrehålrum måste håltagning göras för att undvika sprängning av 

konstruktionen på grund av tyck. Eftersom betsyra kan tränga sig in och förångas under vid 

doppning i zinkbadet. (11) 

Vid alla knutpunkter av konstruktioner måste håltagning göras särskild i svetsade 

konstruktioner för att zinksmältan kunna rinna in och ut från godset. Samma sak gäller för 

påsvetsade förstärkningar om denna är större än 70 cm²  

2.6 Järn-zinklegering 

Under processen, när stålkomponenten ligger i zinksmältan, sker kemiska reaktioner mellan 

den oädla och den ädla metallen. Vid legeringen bildas fyra olika skikt med avtagande järn 

innehåll. Första skiktet efter stål heter Gammaskiktet som har mellan 21 till 28 procent järn, 

ovanför den bildas Deltaskiktet med 7 till 11 procent järn, sedan blir det Zeta och Eta skikt 

som innehåller 5,8–6,7 respektive 0,3 procent järn är. Processen stannar av när temperaturen 

har kommit under 300 Celsius grader (12) Valet av kvaliteten på stålet bestämmer tjockleken 

på skiktet. (10) 

 

 

Figur.2.3 Järn-zink legering (Reaktionen mellan stål och zink vid varmförzinkning) 

 

Figur.2.4 Järn-zink legering  

Vilken tjocklek beläggningen får och vad blir det för reaktion mellan de bestäms av 

kiselhalten. 
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 2.7 Hållfasthet vid varmförzinkat stål 

Stålets brottgräns, sträckgräns, brottöjning och kontraktion påverkas inte av 

varmförzinkningen, men på grund av behandling och bearbetningsgraden försämras 

hållfastheten däremot slagsegheten som är kapaciteten att stå emot en snabb belastning 

försämras inte mycket. Svettsspänningar försämras med 50 till 60 procent. 

Utmattningshållfastheten försämras i ett kiseltätad stål jämför med otätade och 

aluminiumtätade stål. (3)  

 2.8 Korrosion av zink på zinkbelagda material 

Efter varmförzinkningen när stålet med zinkskiktet tas ut från det varma zinkbadet, attackeras 

zinkskiktet av syren i luften och bildas oxidskikt på zinkbeläggningsytan som i sin tur med 

hjälp av koldioxid och vatten i luften omvandlas till basiskt zinkkarbonat. Zinkkarbonaten ger 

ett utmärkt skydd mot korrosion. Metallen blir matt och ljusgrå i stället. 

Luften innehåller mycket föroreningar och frätande ämnen så som svavelföreningar, gaser 

koldioxid också vidare. En kemisk reaktion inträffar när svavelföroreningar fukt och 

karbonatskiktet möter varandra och resultatet blir zinksulfat och zinksulfit. Zinksulfat och 

zinksulfit kan lätt tvättas bort med regnvatten och hamnar i dagvatten. (3) 

 Medellivslängden för olika tjocka zinkskikt i olika miljöer: 

 

Figur.2.5 Relationen mellan Svaveldioxid i luften och korrosionen hos zink  
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2.9 Olika räckestyper 

Broräcke W-profil 

Produkt Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd Skaderisk 

Bro W H2 W3 1,8 meter B 

 

 

Broräcke med rör-profil 3P/H2b 

Produkt Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd Skaderisk 

Bro 3P H2 W3 2 meter B 

Bro 3P H2 W2-W3 1,8 meter B 

  

Räckesfyllnad Toppföljare 

Navföljare 

Stolpe 
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Vägräcke-rör-profil 3p/H3g 

Produkt Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd Skaderisk 

3P/H3g H3 W5 2 meter B 

 

 

Gång och cykelbana med skyddsnät  
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2.9.1  SVBRF 

SVBRF (Svenska väg och broräckesföreningen) är en organisation som består av 22 

medlemmar och grundades år 2004. Föreningen är ombud för tillverkare, leverantörer och 

montörer av olika typer av väg-och broräcken, man tillhandahåller montageutbildning samt 

stödjer utveckling av olika sorter väg-och broräcken. 

Enligt SVBRFs hemsida är föreningens mål följande: 

”SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom 

att: 

● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter 

● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela 

landet 

● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska 

bestämmelser 

● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer. ” (13) 

SVBRFs sätt att utspridda kunskap görs genom att framställa utbildningsmaterial och 

organisera utbildningar. (14) 

Föreningen auktoriserar väg-och broräckesmontörer. Utbildningen består av två delar: en 

teoretisk del som är på 2-dagar med ett prov där man har 100 % krav för att få godkänt. Andra 

delen är den praktiska delen där montörerna tränar på montage av skyddsanordningar. Den 

delen varierar från ett, två eller en halv dag beroende på inom vilken del de vill att 

specialisera sig i (linräcke, broräcke, betongräcke, balkräcke eller krockdämpare och 

vägräckesdelar). I slutet av utbildningen får deltagarna ett utbildningsbevis som intygar på att 

de har tillräckligt kunskap för att montera skyddsräckena på ett säkert sätt. Kontroll av 

zinkskikt är en kompetens som är viktig för de som ska montera väg- och broräcken. Beviset 

är giltigt i 5 år därefter görs en uppdatering för att förnyas kunskaperna. Den praktiska delen 

utförs på avskilda övningsområden i Rosersberg och Skövde. (14) 

Trafikverket kräver en ansvarig person ska vara på plats vid montage av arbetet som 

arbetsledare. Arbetsledaren ska vara kompetens och ha både teoretiska kunskaper och 

erfarenhet när det gäller utförande av arbetet samt den praktiska kontrollen av räcken. 

Montage utbildningen från ”Svensk Väg- och Bro Räckes Förening” är en godkänd utbildning 

från trafikverket. (15)   
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2.10 Studiebesök i Arenastaden 

Under examensarbetet har trafikverket och SVBRF organisationen ordnat flera studiebesök 

för handledning av arbetet. Rosersberg-studiebesök har gett tillräckligt med kunskap om vilka 

typer av vägräcken som finns och hur de förankras, eftersom Rosersberg är en av de ställarna 

som den praktiska vägräckesutbildningen genomförs. 

Det andra studiebesöket hade vi på Arenastaden där de gick också genom vägräckena. Då 

valdes en lämplig gång och cykel bana för utförande av den praktiska räkne delen och 

mätning på fält med hjälp av zinkskiktsmätare.    

 

Figur2.6 Arenastden 

Det har byggts en stor fotbollsplan med 50 000 till 65 000 sittplatser, samt det kommer att 

byggas 2000 bostäder och cirka 10 000 kontor.  Med tanke på utvecklingen av den nya 

stadsdelen, är det extra viktigt att tänka på säkerheten när det gäller trafiken och inte minst 

broräckena. (16) 

Följande produkter har levererats: 

Broräcken: 

Birsta 3P ca 5000m 

glasfylln + belysn förekommer 

Gång- och cykelräcke: 

Birsta GC ca 400m inkl. nätfyllning 

Trappräcken: 

Birsta GCca 400m inkl. nätfyllning + belysning 

typ Greenguide ca 1200m 
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 Glasräcke: 

spec.räcke ca 200m 

H=1800mm” (16)  

 

2.11 Vad är SS-EN_ISO1461:2009  

SS-EN_ISO1461:2009 är en svensk standard som specificerar zink smältan, som har angett att 

mängden på halten av andra ämnen i varmförzinkningsbadet får inte vara högre än 1,5 procent 

av den totala vikten. Det har angett vad stålet ska ha för kiselhalt för att zinkbeläggningen ha 

en viss tjocklek. Standarden innehåller olika tabeller som anger olika standard krav. Det finns 

exakta mätnings sätt, var och hur man ska mäta zinkskiktet om det efterfrågas. Det står i vilka 

fall har beställaren rätt att reklamera eller be om att godset blir återigen varmförzinkade. (17) 

Gravimätriska metod kan krävas om det finns tvist mellan beställaren och leverantören som 

handlar om mer än tio detaljer. (17)Vid gravimetriska metod etsar man av och förstör man 

skiktet av metallen för att kunna mäta skiktet.  

Enligt standarden mäts zinkskiktet på ett speciellt sett, där man går in 10 centimeter från 

respektive kant på räcket och gör man fem mätningar runt om godset samt mäts fem 

mätningar på samma sett i mitten av komponenten. (17)  
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3. Mätning i fält 

Då skyddsanläggningarna innefattar en stor del av säkerheten och Sverige strävar efter 

nollvision, vilket innebär att antal dödsfall och skadade människor i trafiken ska minimeras 

till noll (18), betydelsen för skyddsräckena är stora. Eftersom skyddsräckena är till för att 

hjälpa fordon tillbaks på vägbanan med ett säkert sett efter en trafikolycka, är det viktigt med 

Väg- och broräckes anläggningar för rädda liv. Förbättring av väg räckenas utformning har 

också stor betydelse för att bilarna eller framförallt motorcyklisterna ska kunna köra längst 

vägräckena och uppta energin. (19). Dels är det viktig med deras hållfasthet, dels livslängden 

betyder oerhört mycket utifrån det ekonomiska perspektivet.  

I dagsläget finns det ingen praktisk metod för att kunna kontrollera tjockleken på alla 

skyddsanläggningarna ute i fält, om det skulle behövas och efterfrågas, därför är det viktigt 

med att kunna ta fram en metod som underlättar utförandet.  

3.1 Mätmetod 

Metoden handlar om att man inte ska behöva mäta alla skydds anläggningar utan det skulle 

räcka med några få mätningar. Det finns ett krav i Svensk standard SS-EN ISO 1461:2009 

sidan 4, där förklaras om köparen kräver kontroll av zinktjocklek på 

skyddsanläggningsdetaljerna,  kan provtagning av zinktjockleken på varmförzinkade detaljer 

göras före leverans, innan skyddsanläggningsdetaljerna lämnar varmförzinknings företaget. 

Texten ovan kompletteras med ett citat från Svensk standard: ”Om kunden så kräver ska 

stickprov för skikttjocklekskontroll tas ut slumpvis från varje parti som utvalds för provning. 

Det minsta antalet uttagna föremål för varje provparti ska överensstämma med tabell 1”, 

(tabell 1 i den här rapporten heter Tabell.3.1). 

Antal föremål i provpartiet Minsta antal föremål i stickprovet 

1-3 Samtliga 

4-500 3 

501-1 200 5 

1 201-3 200 8 

3 201-10 000 13 

> 10 000 20 

Tabell.3.1 Antal föremål i stickprovet i förhållande till totala antalet föremål i provet 

Tabellen visar exempelvis om vi har 500 räckesdel som har varmförzinkats och beställaren 

kräver kontroll av samtliga borde det räcka att man väljer slumpvis 3 stycken av alla 500 

räckesdelar. Då kontroll mäter man zinktjockleken på bara 3 räckesdelar, är alla tre godkända 

då är zinkskiktstjockleken på respektive 500 räckesdelar godkända med stor sannolikhet. 

Istället för 500 stycken räcken om det finns 501 räckesdelar tar man stickprov på 5 stycken av 

alla 501 och kontroll mäter zink skiktet på de 5 utvalda.  

Stick provet enligt Svensk standard har inte provats ute i fält och det gäller bara om de godsen 

som inte har lämnat lagret. För att ha en liknande metod ute i fält kräver arbete och studier 

med hjälp av statistik och en lättfattlig Excel program.  
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3.2 Förklaringar av vissa statistiska begrepp för bättre förståelse 

För att förstå bättre Excel programmet behövs lite förklaringar för termer och definitioner. 

3.2.1 Medelvärde 

Medelvärde är summan av observationerna delat med antalet och kommer fram med hjälp av 

formeln nedan. Där x  är medelvärdet, n är antalet observationerna och 


n

i

ix
1

 är summan av 

samtliga mätningar. (20) 





n

i

ix
n

x
1

1

  

Medelvärdets användningsområde är att representera ett genomsnitt av alla antal mätningarna. 

3.2.2 Standardavvikelse 

Stickprovets standardavvikelse kommer fram genom att ta summan av skillnaden mellan varje 

mättning och medelvärde upphöjd till två dividerat med antalmätningar minus ett. 

 

 

Vad är standardavvikelse? Standardavvikelse är ett mått som definierar och visar hur 

sannolikheten sprider sig inom en fördelning. (21). Det vill säga om vi tittar närmare på 

frekvensfunktionen, ju mindre standardavvikelse desto högre kurvan blir och tvärtom. 

3.2.3 Konfidensintervall 

Konfidensintervall är det intervallet som resultatet förväntas ligga i mellan med en viss 

säkerhet. (21) 

3.2.4 Konfidensgrad 

Konfidensgrad är procent säkerheten för problemet. I detta fall förväntar vi 95 % sannolikhet 

för att alla skyddsräckets förzinkning är godkända. (21) 

  








n

i

i xx
n

V
1

2)(
1

1



Shida Fathi 

 

27 

 

 

 

3.3 Den praktiska delen 

Vid utförande av arbetet behöver man veta tjockleken på godset, den tas fram med hjälp av 

ritningar på väg- eller broräckesanläggningar. Informationen om godstjocklek är till för att ta 

fram minimikravet på zinkskikttjocklekar på räckesanläggningarna enligt tabell 1.1. 

 

3.3.1 Mätning på fält enligt standard 1461 

Fältmätningarna görs enligt standarden ISO 1461. Svensk standards krav för mätningen är att 

man börjar mäta med 10 centimeter avstånd från godsets avslut och mäter 5 vertikala 

mätningar runt det. För varje komponent skall man mäta början av godset i mitten av den och 

i slutet av den, vilket innebär totalt 5 gånger 3, det vill säga 15 mätningar på en komponent. 

Se figur 3.1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Mätnings teknik enligt ISO 1461 på en toppföljare 

 

Anledningen till att man mäter enligt standarden är att det kan förekomma variationer fast 

man har samma kiselhalt på stålet, eftersom det finns kisel som inte har några bindningar och 

är fria i stålet, kan de lösta kisel bilda bindningar med syre vid värmebehandling av stål. Det 

påverkar tjockleken på järn-zinklegeringen med några mikrometer. Kisel kan ha olika 

koncentrationer på stålytan och det kan vara andra anledningen på järn-zink legeringen. 

Därför mäter man fem mätningar vertikalt på godset och tar medelvärdet av den. (11) 

3.3.2 Mätningar på fält 

Vid undersökning av zinkskikt på räckesanläggningar utgår vi från svenskstandard 1461. Det 

vill säga vi gör fem vertikala mätningar i början av komponenten, fem mätningar i mitten och 

Mätning utförs 

från 10 cm  

 

Mätning utförs 

från 10 cm  

 

Mätning utförs i 

mitten av godset 

 



Shida Fathi 

 

28 

 

 

fem mätningar i slutet av en vägräckesdel t. ex en toppföljare, sammanlagt har man femton 

mätningar på en enda toppföljare.    

För att kunna undersöka zinkskiktstjockleken på räckesanläggningarna, är det viktigt att ha ett 

intervall, det vill säga gränser från den minsta till den störta precisionen. Om vi har skaffat ett 

intervall, då har vi en säkerhet som talar om för oss att medianen och det riktiga medelvärdet 

ligger i intervallet (X-min…. X-max). 

För framtagning av intervallet och kunna analysera om zinkskiktstjockleken uppfyller 

kravet behövs mätning av 30 komponenter (som jag har nämnt ovan, görs 15 

mätningar på en enda komponent, vilket innebär att man gör totalt 15 gånger 30 det 

vill säga 450 mätningar). Vid analys approximerar vi mätningarna med hjälp av det 

centrala gränsvärdet, vilket ger en symmetrisk kurva men x-min och x-max 

(konfidensintervall)som talar om för oss hur zinkskiktstjockleken är fördelade i 

broräckena och om de uppfyller kravet eller inte.  

3.3.3 Förberedelse inför mätning 

Förberedelse inför mätning: 

1. En ritning som visar godsets tjocklek 

2. Elcometer (zinkskiktsmätare) 

3. En person som ska utföra arbetet 

Stålmaterialets tjocklek är den väsentliga delen av förberedelsen inför mätningen ute i fält. 

När man vet godsets tjocklek, kalibrerar man Elcometern (Zinkskiktsmätaren). Därefter gör 

man mätningarna enligt svensk standard ISO 1461(som har nämnts ovan).  

3.3.3.1 Kalibrering av Elcometer 

Vid mätning av zinktjockleken används Elcometer. Det är en apparatsom mäter zink 

tjockleken på skyddsräckesanläggningarna med hjälp av magnet. 

Kalibrering av zinkmätaren är den första viktiga steget. Kalibreringen görs först på en 

obehandlad yta för att nollställa zinkskiktsmätaren. Sedan finns det olika film med olika 

bestämda tjocklekar, man tar den tjocklek på filmen som är närmast tjockleken på godset. 

Filmen läggs på den obehandlade provbiten sedan lägggs zinkskiktsmätaren mot den då 

kommer det fram en siffra på skärmen av Elcometern, om siffran är samma som tjockleken på 

godset har vi kalibrerat Elcometern.  

Nu är apparaten rätt inställd för att mäta zinkskiktet på räckesanläggningarna.  

3.3.3.2 För och nackdelar med Elcometer 

Det finns för- och nackdelar med zinkskiktsmätaren precise som allt annat.  

Fördelen är:  

1. Elcometern håller många år 

2. Den är lätthanterlig 

3. Det finns tydliga manual 
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4. Det är lätt att kalibrera (22) 

Nackdelen med den är att ett visst mätfel kan förekomma men det är försumbart. Mätfelet är 

några plus- minus mikrometer som är väldigt litet jämför med tjockleken på 

skyddsanläggningen. (22) 

3.3.4 Svåra åtkomlighet och en viss problematik vid mätning på fält 

Skyddsräckena är monterade och förankrade på marken, det kan leda till en viss svåra 

åtkomligheter på vissa ställen av räckesmaterial som leder till brist vid mätförfarandet enligt 

standarden ISO 1461.  

Vid förankring i marken kan man inte komma åt de delarna av skyddsräckena som har 

förankrats under jorden eller inne i betongmaterialet. Se figur 3.2 

 

Figur 3.2 Förankring av stolpe i betong 

Åtkomligheten är svåra på de ställen som till exempel stolpe och navföljare korsar 

varandra, eller vid överlappning av navföljare och toppföljare. Se figur 3.3 

 

Figur 3.3 Ihop fästning av toppföljare och stolpe 
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3.4 utförande av arbetet 

Vid utförande av arbetet utgår man efter varje komponent som en helhet, det vill säga 

använder vi av medelvärdet av toppföljarens zinkskikts tjocklek på en komponent. Med hjälp 

av den centrala gränsvärdessatsen bestämmer vi ett konfidensintervall för medelvärdet av 

zinktjocklek.: 

 (Centrala gränsvärdessatsen) Låt n ,...,, 21  vara oberoende stokastiska variabler med 

samma sannolikhetsfördelning med väntevärdet   och standardavvikelsen  .  Då gäller: 

   
n

n  ...21
  är approximativt ),(

n
N


  fördelad då n är stort.  

 

3.4.1 Hur många komponenter ska mätas?  

En tumregel som används i statistiken för att kunna använda normalfördelning vid beräkning 

av medelvärdet är att ha minst 30 mätningar (30 stickprov k ). I vårt fall är var och en av de 

30 stickprov k  ett medelvärde på 15 lokalmätningarna (enligt svensk standard ISO 1461). 

Se nedanstående figur. 

3.4.2 Den lättfattliga mallen 

Den lättfattliga mallen är ett Excel program med inmatade formler som är länkat till den här 

rapporten som en bilaga. På Excel-programmet under rad A står antal mätningarna, Rad B är 

Xl (= medelvärdet på lokalmätningarna). Cell I30 är antalmätningarna vilket är 30 här. Cell 

I23 beräknar summan av XL, det vill säga summerar alla mätningarna från cell B21 ända ner 

till B50, observera att programmet har inmatade formler som beräknas automatiskt. På samma 

sätt kommer man fram till stickprovets medelvärde (=X) och standardavvikelse. Sedan 

beräknas 95 % intervallskattningens konfidensgrad istället för medelvärdet för alla 

toppföljare.   
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3.4.3 Mätningar på GC-banan i arenastaden 

Jag har gjort mätningar på 30 toppföljare, av de mätningar var det bara en mätning som inte 

uppfyllde kravet. Kravet är 115 µm (mikrometer) men mätningen visade 112 µm. Det är länkat 

som bilaga 1 

3.4.4 Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial  

För kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial använder vi av den centrala 

gränsvärdessatsen och approximativ normalfördelning, som tidigare har nämnts. För att kunna 

använda denna metod behöver man minst 30 mätningar. 

Enligt standarden ISO 1461:2009 finns det två krav: det ena kravet är att värdet av den lokala 

skikttjockleken  ska vara mer eller lika med 100 µm, vilket jag identifierar som Krav:1 här. 

Det andra kravet är 115 µm för medelvärdet av zinkskikttjockleken som jag kallar den för Krav:2. 

Detta krav gäller för de komponent som godstjockleken på stålet är större än 6 millimeter. Här 

undersöker jag båda kraven.  
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3.5 kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial på GC-banan i Arenastaden 

Under studiebesöket i Arenastaden, kom Trafikverket och jag överens om att utföra mätningar 

på en gång och cykelbana där för analys och undersökning av metoden. GC-banan består av 

33 stycken toppföljare på varje sida med en tjocklek av 6,3 millimeter på godset. Se figur 3.4 

 

 

Figur 3.4 GC-bana i Arenastaden 

Jag har gjort mätningar på 30 toppföljare av GC-banan i Arenastaden, för varje toppföljare ska 

göras 3*5 mätningar, sammanlagt 450 mätningar, se bilaga 1.  

I bilaga 1 under resultat raden har medelvärdet på zinktjockleken på lokalskikttjockleken 

beräknats, där kan man undersöka resultatet och utgå efter krav:1 

Medelvärdena är: 213,4-203,8-191-131,4-119.9-144,4-144-147,8-134,6-172,4-185,2-231,8-

251,6-266-354,4-246-305,6-353,4-307-270,6-234,8-107,5-114,8-114-150,6-147,4-174-255,8-

219-218,4 

Resultatet på medelvärdet ska vara mer än 100 µm enligt standarden. Alla medelvärdena har 

en zinkskiktstjocklek som är större än 100 µm, vilket innebär att den lokala skikttjockleken 

uppfyller kravet. 

 Nästa steg är att vi undersöker krav:2, vilket är medelvärdet av resultatet på den lokala 

mätningen. Se bilaga1  

Varje toppföljare har 15 mätningar på zinkskiktstjockleken, 5 mätningar i början av 

toppföljaren, 5 mätningar i mitten och 5 mätningar i slutet av varje toppföljare. Då tar man 

fram medelvärdet av respektive 5 mätningarna på början av toppföljare, mitten och slutet som 

i sin tur ger oss 3 stycken mätningar som är medelvärdet på zinkskiktstjocklen av början, 
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mitten respektive slutet av toppföljaren. Genom att ta medelvärdet av de 3 sistnämnda 

resultatet, har man en utgångspunkt för beräkning och analys av zinkskiktstjockleken.  

Vid beräkning och analys har vi 30 stycken mätningar sammanlagd. Vi beräknar 

konfidensintervall för medelvärdet approximativt med hjälp av normalfördelning. 

Med hjälp av infogade Excel-programmet i bilaga 2 kan man räkna fram ett intervall.  

Det totala medelvärdet: 



n

i

ix
n

xX
1

1
 => X=203,69. 

Stickprovets standardavvikelse: 






n

i

i xx
n

V
1

2)(
1

1
  =>  = 70,57. 

Konfidensgrad =0.95   => K=0,975.   

Lambdavärdet => λ=1,96. 

n=antal mätningar vilket är 30 här. 

                            

                               

 

 

Konfidensintervallet för medelvärdet är [160,224;198,408]. Detta innebär att det riktiga 

medelvärdet ligger mellan 160,224 och 198,408 och är större än 115.  

Medelvärdet av zinkskiktstjockleken på vägräckena har hamnat i intervallet med 95 % 

sannolikhet. Det vill säga att materialet uppfyller kravet och zinkskiktet på vägräckena är 

godkända med 95 % sannolikhet. Men eftersom en av mätningarna är under 115 (den är 112 

och skriven med röd färg), gör man ytterligare mätningar (t ex 30 mätningar till) och upprepar 

samma process med hjälp av Excel-programmet.  

Därefter kan man besluta om eventuell reklamation eller krav förersättning för dålig kvalitet i 

undersökta materialet. 

4. Excelmall 

Lättfattlig Excel-mall är bifogad i bilagan, som underlättar det praktiska beräkningarna med 

inmatade och låsta formler. Vid beräkning ute i fält räcker det att matas in medelvärdena på 

mätningarna och komma fram till ett resultat. Programmet räknar ut medelvärdet på 

mätningarna, standardavvikelsen, lambdavärdet och slutligen konfidensintervallet på 

komponenterna. Därifrån kan man ta slutsatsen om att zinktjocklen på materialet är godkända 

eller inte.  

n
a


 

n
b


 

224,160
30

57,70
96,169,203 a

408,198
30

57,70
96,169,203 b
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5. Resultat 

Sammanfattningsvis ska jag säga att resultatet av arbetet för kontroll av zinkskikt på väg- och 

broräckesmaterial ute i fält beskrivs som ett konfidensintervall [a,b]  för medelvärdet 

zinkskiktet . Vid beräkning av konfidensintervallet används normalfördelning, vilket kräver 

30 mätningar.  

När vi bestämmer konfidensintervall [a,b]   för medelvärdet  har vi kvar att jämföra resultat 

med ställda krav. Vi kan få följande tre alternativ: 

1. Kravet Xmin är mindre än a: 

Xmin < a <b      

 

a bXmin
 

 

Materialet accepteras. Det riktiga medelvärdet m > Xmin (Påståendet gäller med 97,5 % 

sannolikheten).  

2. Kravet är större än b: 

a < b < Xmin  

 

a b Xmin
 

 

Materialet kan INTE accepteras. Det riktiga medelvärdet m < Xmin (Påståendet gäller med 

97,5 % sannolikheten )  

 

 

 

 

3. Kravet Xmin ligger i intervallet:  

a ≤ Xmin ≤ b   

 

a bXmin
 

 

Man kan göra flera mätningar (t ex 30 till), bestämma ett nytt konfidensintervall 

[a2,b2] (som har en kortare längd) samt en gång till att jämföra Xmin och intervallet 

[a2,b2].  Därefter kan man ta slutsatsen om godkännande av materialet.  
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Om Xmin en gång till hamnar i konfidensintervall [a2,b2] då kan man  

1. ta flera mätningar och beräkna [a3,b3] 

 eller  

2. accepterar materialet, den här gången, med en viss osäkerhet. 

 

Slutligen rekommenderas följande:  

Om skyddsräckesanläggningarna kommer från olika varmförzinkaren, måste man undersöka 

varje varmförzinkarens leverans för sig.  

Om man har mindre antal räcke än 30, mäter man samtliga skyddsräckesanläggningarna för 

kontroll. 

  



Shida Fathi 

 

36 

 

 

Referenser 

1. Provexa. http://www.provexa.com/kunskapsbank/korrosion/. Provexa. [Online] den 10 09 

2013.  

2. chem.umu. http://school.chem.umu.se/Experiment/130#Bakgrundsfakta. school.chem.umu. 

[Online] den 10 09 2013.  

3. Thomas, Rune. Varmförzinkning . 1978. 

4. nytto. http://www.studera.com/nytto/persys/element/zn.htm. studera.com. [Online] [Citat: 

den 01 10 2013.] 

5. gramnen. http://www.landskapsgrundamnen.se/gramnen/zink.htm. landskapsgrundamnen. 

[Online] [Citat: den 01 10 2013.] 

6. riksson, Göran skoglösa & Hans. Zink en metall i kretsloppet .  

7. zinkora. http://www.efi.se/produkter/zinkoral/?opprkode=13900&gclid=CL_38ci5-

LkCFTB8cAodl34AYA.  

8. Landskapsgrundämnen. http://www.landskapsgrundamnen.se/gramnen/zink.htm. 

[Online] [Citat: den 01 10 2013.] 

9. zinkinfo. http://www.zincinfo.se/miljon/kretslopp/ram.html. [Online] [Citat: den 09 10 

2013.] 

10. zinkenweland. http://www.zinkenweland.se/. [Online] [Citat: den 09 10 2013.] 

11. Hirn, Annikki. Handbok i Varmförzinkning. 2008. 

12. nordicgalvanizers. http://www.nordicgalvanizers.com/foretag/Valavstal.htm. [Online] 

[Citat: den 09 10 2013.] 

13. SVBRF. http://svbrf.se/. SVBRF. [Online] [Citat: den 20 10 2013.] 

14. —. SVBRF. http://svbrf.se/kalender_kurser/SVBRF_montageutb_presentation.pdf. 

[Online] [Citat: den 20 10 2013.] 

15. —. SVBRF. http://www.svbrf.se/Nyhetslanken/SVBRF_nyhetslank_dec_2012.pdf. [Online] 

2012. [Citat: den 18 11 2013.] 

16. Birsta. http://www.birsta.eu/Projekt/Arenastaden-i-Solna/. [Online] [Citat: den 20 09 

2013.] 

17. Standard, Svensk. SS-EN_ISO1461: 2009.  

18. Trafikverket. http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-

trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/Nollvisionen/. [Online] [Citat: den 29 09 2013.] 



Shida Fathi 

 

37 

 

 

19. —. http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-

trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Slutforda-

projekt/Fordonet/Motorcyklisters-sakerhet. [Online] [Citat: den 29 09 2013.] 

20. scb. http://www.scb.se/Pages/Standard____80906.aspx. [Online] [Citat: den 29 09 2013.] 

21. Vännman, Kersin. Matematisk statistik .  

22. Varmförzinkning. Nordic Galvanizers, Annikki Hirn. den 14 11 2013. 

23. zinkinfo. http://www.zincinfo.se/miljon/kretslopp/ram.html.  

24. Birsta. http://www.birsta.eu/Produkter/Varmforzinkning. [Online] [Citat: den 20 09 

2013.] 

25. —. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Birsta-W2/. [Online] [Citat: den 20 09 

2013.] 

26. irsta. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Birsta-K/. [Online] [Citat: den 20 09 

2013.] 

27. Birsta. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Birsta-W3/. [Online] [Citat: den 20 09 

2013.] 

28. —. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Snoplogningstaligtracke-Birsta-S/. [Online] 

[Citat: den 20 09 2013.] 

29. Birstaverket AB. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Birsta-2P/Birsta-2P/. 

[Online] [Citat: den 20 09 2013.] 

30. —. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/System-Birsta-ECO/. [Online] [Citat: den 

20 09 2013.] 

31. —. http://www.birsta.eu/Produkter/Vagracken/Hogkapacitetsracket-Birsta-3PH3g/. 

[Online] [Citat: den 20 09 2013.] 

32. —. http://www.birsta.eu/Produkter/Broracken/220/. [Online] [Citat: den 20 09 2013.] 

33. Byggvärlden. http://www.byggvarlden.se/search/node/krocktester. [Online] [Citat: den 18 

09 2013.] 

34. Möte med Nordic Galvanizers, Annikki Hirn. Intervju. Stockholm, Danderyd, den 14 

11 2013. 

 

  



Shida Fathi 

 

38 

 

 

Bilaga 1 

Skyddsanordning:

Datum  ……………..

Zinkmätningskontroll, skikttlocklek i µm
Krav Krav

Lokalmätning Lokalmätning Lokalmätning Lokalt Medelv

Lokalisering

/Nr. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Toppföljare 

6,3 mm 218 207 220 241 181 203 189 196 216 215 183 188 199 180 205 100 115

Resultat: 202,7333

136 133 132 127 129 118 133 87,6 131 130 145 142 157 136 142 100 115

Resultat: 131,9067

154 147 126 146 147 138 139 190 141 131 156 131 122 143 121 100 115

Resultat: 142,1333

164 162 184 162 190 182 190 189 179 186 222 233 235 221 248 100 115

Resultat: 196,4667

243 254 237 271 253 278 250 275 267 260 365 348 352 345 362 100 2

Resultat: 290,6667

238 243 260 255 234 302 336 312 275 303 358 350 361 344 354 100 115

Resultat: 301,6667

295 316 321 301 302 243 242 378 251 239 227 221 228 242 256 100 115

Resultat: 270,8

105 93,7 122 101 116 114 116 117 117 110 117 102 132 119 100 100 115

Resultat: 112,1133

155 146 142 174 136 135 145 144 159 154 156 211 135 175 193 100 115

Resultat: 157,3333

227 249 256 263 284 182 217 233 247 216 224 198 232 211 227 100 115

Resultat: 231,0667

208 206 208 164 188 176 175 150 165 146 194 183 202 194 162 100 115

Resultat: 181,4

135 135 133 196 134 136 128 115 135 114 155 141 168 147 145 100 115

Resultat: 141,1333

125 177 137 110 130 122 131 136 112 122 107 130 122 101 185 100 115

Resultat: 129,8

156 146 175 131 171 149 154 171 138 146 165 152 150 156 149 100 115

Resultat: 153,9333

193 175 172 150 127 159 155 192 143 167 162 150 148 159 120 100 115

Resultat: 158,1333

213,4 203,8 191

131,4 119,92 144,4

144 147,8 134,6

172,4 185,2 231,8

251,6 266 354,4

246 305,6 353,4

307 270,6 234,8

107,54 114,8 114

150,6 147,4 174

255,8 219 218,4

194,8 162,4 187

146,6 125,6 151,2

135,8 124,6 129

155,8 151,6 154,4

163,4 163,2 147,8
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174 159 187 196 158 116 165 139 116 374 166 136 121 117 122 100 115

Resultat: 163,0667

173 184 166 143 134 170 176 166 164 160 185 161 161 158 160 100 115

Resultat: 164,0667

238 224 241 210 230 212 215 186 216 220 204 208 288 205 248 100 115

Resultat: 223

237 116 268 227 234 210 222 190 181 220 226 208 206 218 189 100 115

Resultat: 210,1333

129 123 131 135 118 121 110 117 110 117 152 122 134 131 99,4 100 115

Resultat: 123,2933

318 117 174 137 130 120 115 110 142 121 157 138 133 125 117 100 115

Resultat: 143,6

138 127 169 126 143 138 140 146 133 126 139 141 131 144 162 100 115

Resultat: 140,2

212 225 123 117 113 132 102 145 99,5 101 130 113 122 118 107 100 115

Resultat: 130,6333

179 158 163 164 171 176 145 151 159 155 170 151 155 154 167 100 115

Resultat: 161,2

105 111 116 110 105 117 106 113 159 113 130 136 138 131 105 100 115

Resultat: 119,6667

173 177 170 198 171 189 178 200 194 187 230 244 226 229 225 100 115

Resultat: 199,4

251 250 260 254 256 275 266 264 277 283 374 363 340 352 339 100 115

Resultat: 293,6

177,8 189,6 230,8

254,2 273 353,6

167 157,2 159,4

109,4 121,6 128

140,6 136,6 143,4

158 115,9 118

127,2 115 127,68

175,2 121,6 134

228,6 209,8 230,6

216,4 204,6 209,4

174,8 182 132,4

160 167,2 165
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Bilaga 2 

 

  Nr Mätningar N=N1(antalet mätningar) 30

1 213,4 Antalet som ej upp. Lok. min kravet 0

2 203,8

3 191 Summan 6110,60

4 131,4 Styckprovets medelvärde  X = 203,69 203,6866667

5 119,9 Styckprovets medelvärde  X = 203,686667

6 144,4 Styckprovets standardavvikelse  S= 70,5689867

7 144

8 147,8

9 134,6

10 172,4

11 185,2  Konfidensgrad K= 0,975

12 231,8

13 251,6 λ värdet ( normalfördelning),                    λ= 1,95996398

14 266 L=   T om  N<30 och ; L=λ om N ≥ 30 L= 1,95996398

15 354,4

16 246 Vi bestämmer ett konfidensintervall  [a , b] för det riktiga  medelvärdet m

17 305,6 enligt följande  formler:

18 353,4

19 307

20 270,6

21 234,8

22 107,5

23 114,8

24 114

25 150,6 a= 178,434343

26 147,4 b= 228,93899

27 174

28 255,8

29 219

30 218,4

N

S
LXa 

N

S
LXb 
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Bilaga 3 

Mätningar 

Mätningar som 

inte uppfyller 

kravet N=N1(antalet mätningar) 30

1 202,733 Antalet som ej upp. Lok. min kravet 1

2 131,907

3 142,133 Summan 5379,48

4 196,467 Styckpruvets medelvärde X= 179,32 179,3159667

5 290,667 Styckpruvets medelvärde X= 179,31597

6 301,667 Styckpruvets standardavvikelse S= 53,354839

7 270,8

8 112,113 112,113

9 157,333

10 231,067

11 181,4  Konfidensgrad K= 0,975

12 141,133

13 129,8 λ värdet ( normalfördelning),                     λ= 1,959964

14 153,933 L=   T om  N<30 och ; L=λ om N ? 30 L= 1,959964

15 158,133

16 165,333 Vi bestämmer ett konfidensintervall  [a , b] för det riktiga  medelvärdet m

17 158,467 enligt följande  formler:

18 182,533

19 163,067

20 164,067

21 223

22 210,133

23 123,293

24 143,6

25 140,2 a= 160,22353

26 130,633 b= 198,4084

27 161,2

28 119,667

29 199,4

30 293,6

N

S
LXa 

N

S
LXb 
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Bilaga 4 

Sammanställningsritning på GC-räcken (Birsta 3p) 
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Bilaga 5 

Montageritning på GC-räcken (Birsta 3p) 
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