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FMK – kvalitet och design i fokus
FMK trafikprodukter ab är ett av Sveriges ledande företag när det gäller
utveckling av väg- och broräcken. Vi har bedrivit verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet sedan 1984. Den unika designen med räcken av rörprofiler introducerade vi 1987 när vårt första rörprofilräcke krocktestades.
Idag är FMK´s rörprofilräcke ett välrenommerat alternativ som återfinns
på många projekt såväl stora som små. Gemensamt för de flesta av projekten är att estetiken varit avgörande vid val av räcke.
Vi erbjuder ett komplett rörräckessystem som innefattar vägräcken,
broräcken, gång- och cykelbaneräcken, parkeringsräcken samt ett antal
olika specialräcken. Alla räckestyper tillverkas av våra egna specialdesignade rörprofiler. Profilerna ger räcket ett enkelt och stilrent intryck samtidigt som de är tåliga för påkänningar från snöplog, fordon osv.
För att slutprodukten ska bli som vi tänkt oss är vår filosofi att leda
produktionen från idé till färdigmonterat räcke. I den här foldern presenterar vi våra produkter och vår förhoppning är att de ska fånga ert intresse.

FMK-PROFILEN

Profilen: Navföljarna i vårt system utgörs av slutna rörprofiler. Dessa tillverkas av 3 mm tjockt
bandstål som rullformas i ett rullverktyg och smältsvetsas samman. Profilen är framtagen av FMK
trafikprodukter och är patent och mönsterskyddad. Rörprofilen är elliptisk och har utformats med
ett u-utsprång. Eftersom profilen används i alla våra räckestyper är nedanstående information
gemensam för alla produkter i denna katalog.

Funktioner U-utsprånget: Förstyvar profilen så den behåller sin rakhet l Ökar profilens
böjmotståndsmoment l Utgör infästningsanordning till stolpen l Bultarna i skarvar dras genom
u-utsprånget vilket gör profilen fri från utstickande bultskallar.
Tre sprintar är insvetsade genom u-utsprånget.
Dessa gör att profilen bättre behåller sin form vid påkänningar.

Fördelar FMK s slutna profil: Tål stort tryck från snöplog, fordon mm utan att deformeras.
l

Kan enkelt radieutformas ned till 0,5 meters radie l Har inga skarpa kanter, utstickande

bultskallar eller annat.

Teknik: Mot bro- eller vägstolpens ena sida svetsas u-formade hållare. Rörprofilen monteras till
stolpen genom att klämmas fast med insexskruv. För att öka styrkan i förbandet mellan stolpe och
profil är såväl hållare som u-utsprång svagt kilformade. En bricka placeras mellan skruven och rörprofilen för att inte skada varmförzinkningen. Profilerna fogas samman med invändiga skarvstycken
med två bultar på vardera sida om skarven.

Trafiksäkerhet: Vid normal påkörning löser profilen ut från stolpens hållare när stolpen viker sig
bakåt. Profilerna lämnar stolpen i rätt höjd och kan därefter återföra fordonet till körbanan. Enkelt
uttryckt fungerar profilerna som en hängmatta i sidled där stolparna håller rören i rätt höjd.
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VÄGRÄCKE
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Designat räcke på väg

FMK-räcket är patent -och mönsterskyddat.

Vår tanke är att rörprofilräcket ska vara ett estetiskt alternativ.
Räcket erbjuder såväl praktiska som estetiska fördelar jämfört med
konventionella räcken. Den luftiga konstruktionen ger en god
genomsiktlighet som är användbar inte bara i trafikplatser och dylikt
utan även där man vill ge trafikanten utsikt över omgivande landskap. Profiler och stolpar är utformade för att passa i alla miljöer,
utmed landsvägar, motorvägar eller inne i städer. Den ellipsformade
profilen är dessutom tålig för påkänningar från arbetsredskap och
fordon. Rörprofilräcket är krocktestat och godkänt enligt gällande
europanorm.
Några referensobjekt: E4 projekt Höga kusten, E4 projekt Hälsingekusten, E6 Uddevalla – Rabbalshede, E20 Eskilstuna, E4 Essingeleden, Drammen (Norge), Lumparsund (Åland)

TEKNIK
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Art nr: FMK-VÄ-3.0

Stolpprofil

Rörprofilräcke väg
Navföljarprofil

Räcket består av stolpar, två längsgående rörprofiler med u-utsprång
samt invändiga skarvstycken.
Avslutningar: Räcket går att avsluta på ett flertal olika sätt. Dessutom går det att att
ansluta till de flesta konventionella räckestyper (se sid 16)
Krocktest: Vägräcket har krocktestats enligt EN 1317-2 och är godkänt av Vägverket.
Klassificering:

Arbetsbredd: W3
Kapacitetsklass: N2
Skaderiskklass: A
Krockkriterier: OK

Mått: Stolpar: längd 1900 mm, gods 3 mm.
Navföljarprofiler: Längd 6 eller 9 meter, gods 3 mm.
Patent: Räcket är patent och mönsterskyddat
Radieutformning: Räcket går att radieutforma ner till 0,5 meters radie. (se sid 18)
Reparation: Räcket repareras enkelt med ett särskilt reparationsskarvstycke. (se sid 19)
Ritningar: Räckets konstruktion framgår av FMK s arbetsritningar 21A, 22 och 23
Stolpavstånd: Vägräcket är krocktestat och godkänt med stolpavstånd c/c 3 m.
Stolpavståndet varieras enkelt då profilerna endast kläms fast mot stolpen.
Vid normalt montage prylas hål i marken ca 1,2 m i vilket stolpen förs ned. Om
stolpen ska monteras till betong eller dylikt förses den med fotplåt (se specialräcken)

GÅNG & CYKELBANA
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Gång- och cykelbanor

FMK-räcket är patent -och mönsterskyddat.

Gång- och cykelbaneräcket är lämpligt att använda där man på ett
säkert sätt vill separera biltrafik från gång- och cykeltrafik. GC-räcket
har tre längsgående FMK-profiler varav den översta fungerar som
handledare för gångare och cyklister. Profilerna är desamma som
används till vägräcket. En fördel för gång- och cykeltrafikanter är att
räcket är fritt från utstickande bultskallar, skarpa kanter eller annat
som man kan skada sig på. Räckets slutna former förhindrar dessutom att smuts och skräp samlas på eller i profilerna. Räcket kan
avslutas på flera olika sätt. Genom att avsluta handledaren separat
kan räcket fortsätta som vanligt vägräcke.
Några referensobjekt: Viksängsleden – Södertälje (E4), E18 Frescati,
Nybrokajen – Stockholm, Häggviksleden, Norrköping, Växjö.

TEKNIK
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Art nr: FMK-GC-3.0

Lodrät avslutning – GC

Rörprofilräcke GC
Räcket består av stolpar, tre längsgående FMK-profiler med u-utsprång samt invändiga
skarvstycken. Stolparna fräses ur upptill för att handledarprofilens u-utsprång ska
kunna fällas in i stolpen. Det övre röret har sin rundade del uppåt och fungerar nu som
handledare för gång- och cykeltrafikanter.
Avslutningar: Räcket går att avsluta enligt illustrationer ovan och nedan. När bakomliggande avslutning väljs fortsätter de två nedre navföljarna som vägräcke och avslutas
som sådant.
Mått:
Stolpar: längd 2100 mm, gods 3 mm.
Navföljarprofiler: Längd 6 eller 9 meter, gods 3 mm
Patent: Räcket är patent och mönsterskyddat
Radieutformning: Räcket går att radieutforma ner till 0,5 meters radie. (se sid 18)
Reparation: Räcket repareras enkelt med ett särskilt reparationsskarvstycke. (se sid 19)
Ritningar: Räckets konstruktion framgår av FMK s arbetsritningar 61
Stolpavstånd: Gång- och cykelbaneräcket monteras med samma stolpavstånd som
vägräcket, c/c 3m. Stolpavståndet varieras enkelt då profilerna endast kläms fast mot
stolparna. Vid normalt montage prylas hål i marken ca 1,2 m i vilket stolpen förs ned.
Om stolpen ska monteras till betong eller dylikt förses den med fotplåt
(se specialräcken).

Bakomliggande avslutning – GC

BRORÄCKE
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Räcke med genomsikt
BRORÄCKE 1 – INTRODUCERADES 1994

FMK-räcket är patent -och mönsterskyddat.

Vårt första broräcke. Konstruktionen bygger på Vägverkets standardräcke där ståndarna består av fyrkantsstång och toppföljaren utförs av
UNP-balk. Vi har ersatt räckets ursprungliga navföljare med våra rörprofiler.
Ett av de första projekten som valde det här räcket var projekt Höga
Kusten, där ett trettiotal broar har detta räcke. Räcket valdes dels för
att man ville öka genomsiktligheten genom broräcket och ge trafikanten större möjlighet att se omgivande natur, men också för att minska
drivbildningen av snö på vägen. För att skapa enhetlighet i projektet
valdes även vårt rörprofilräcke för väg. Några referensobjekt:
Tranebergsbron, Saltsjöbron (Södertälje) E4 Projekt Höga Kusten, E6
Uddevalla – Rabbalshede, Storvik.

TEKNIK
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Art nr: FMK-B1

2

1
1.

Broräcke 1 – UNP Toppföljare

Godkänt enl. bro 2004

Räcket består av massiva ståndare fyrkantsstång 55x55 mm, toppföljare av UNP-balk
samt två längsgående navföljare av slutna FMK-profiler med invändiga skavstycken.

Fästplatta: FMK s rörprofiler kan även monteras på redan befintliga broar. Det befintliga
broräckets navföljare demonteras. Broståndarna förses därefter med en särskild fästplatta
(se sid 17) i vilken våra rörprofiler sedan kan fästas in.
Fotplåt: Räckets ståndare kan förses med fotplåt enligt ritning 583:2S-de
Montage: I brons kantbalk kärnborras hål med diameter 110 mm, ståndarna kilas fast
i hålen och därefter gjuts ståndarna fast. Ståndarna kan även förses med fotplåt enligt ovan.
Ståndarna fästs då in i kantbalken på i förväg ingjutna bultgrupper. Alternativt borras hål för
fotplåtens fyra bultar som man därefter gjuter fast.
Mått: Ståndare dim 55x55, längd 1360-2700 mm, navföljarprofiler: längd 6 och 4 m
Toppföljarprofil: längd 10, 8, 6, 4 m
Patent: Räcket är patent och mönsterskyddat
Reparation: Räcket repareras enkelt med ett särskilt reparationsskarvstycke (se sid 19)
Ritningar: Räckets konstruktion framgår av Vägverkets standardritningar 583:2S – cä tom dh
Räckesfyllnad: Broräcket kan kompletteras med skyddsnät, stänkplåt, spjälgrind eller glas.
Ståndaravstånd: c/c 2 m

2.

BRORÄCKE
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Mot rundare former
BRORÄCKE 2 – INTRODUCERADES 1998

FMK-räcket är patent -och mönsterskyddat.

För att få ett broräcke med mjukare former konstruerade vi 1998 ett
nytt broräcke där UNP-toppföljaren ersattes med en rund topp-följare av samma typ och form som navföljarna. Det här räcket består av
en rund toppföljare, runda navföljare och ståndare av fyrkantsstång.
Den runda toppföljaren ger räcket bättre precision avseende rakhet,
samtidigt som precisionen ökar i skarvarna. Broräckets avslutningar
är i det här utförandet ett fack längre vilket ger en lugnare övergång
till vägräcket. Räcket finns monterat över hela Sverige och även
utomlands.
Några referensobjekt: E4 Hälsingekusten, E20 Eskilstuna, Svartnorabron, ArlandaStad, Lumparsund (Åland), Nybro.

TEKNIK
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Art nr: FMK-B2

2

1

1.

Broräcke 2 – Rund toppföljare
Räcket består av massiva ståndare fyrkantsstång 55x55 mm, toppföljare av sluten FMKprofil, två längsgående navföljare av slutna FMK-profiler, samt invändiga skarvstycken.
Fästplatta: FMK s rörprofiler kan även monteras på redan befintliga broar. Det befintliga
broräckets navföljare demonteras. Broståndarna förses därefter med en särskild fästplatta
(se sid 17) i vilken våra rörprofilerna sedan kan fästas in.
Fotplåt: Räckets ståndare kan förses med fotplåt enligt ritning 583:2S-ba
Montage: I brons kantbalk kärnborras hål med diameter 110 mm, ståndarna kilas fast
i hålen och därefter gjuts ståndarna fast.
Ståndarna kan även förses med fotplåt enligt ovan. Ståndarna fästs då in i kantbalken på
i förväg ingjutna bultgrupper. Alternativt borras hål för fotplåtens fyra bultar som man
därefter gjuter fast.
Mått: Ståndare dim 55x55, längd 1360-2700 mm,
Navföljarprofiler: Gods 3 mm, längd 5,4 och 3,6 m
Toppföljarprofil: Gods 5 mm, längd 10,8; 9,0; 7,2 och 5,4
Patent: Räcket är patent och mönsterskyddat.
Reparation: Räcket repareras enkelt med ett särskilt reparationsskarvstycke. (se sid 19)
Ritningar: Räckets konstruktion framgår av Vägverkets standardritningar 583:2S – bb tom
bf.
Räckesfyllnad: Broräcket kan kompletteras med skyddsnät, stänkplåt, spjälgrind eller glas.
Ståndaravstånd: c/c 1.8 m

2.

BRORÄCKE
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Broståndare med former
BRORÄCKE 3 – INTRODUCERADES 2001

FMK-räcket är patent -och mönsterskyddat.

Med runda, koniska ståndare får det här broräcket en ny karaktär jämfört med de ståndare av fyrkantsstång som under många år använts till
svenska broräcken.
Med samtliga detaljer i runda former; toppföljare, navföljare och
ståndare, får räckeskonstruktionen bättre harmoni och balans.
Broräckesavslutningen sträcker sig över fyra fack och ståndarna i broavslutningen är också av den nya koniska typen. Toppföljaren ligger
inte rakt ovanför navföljarna utan något förskjutet från körbanan.
Stolpen är försedd med fotplåt som monteras till kantbalken.
Några referensobjekt: Gårdaleden Göteborg, St:Lars-bron Linköping,
Centralbron Malmö.

TEKNIK
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Art nr: FMK-B3

2

1

1.

Broräcke 3 – Rund stolpe & toppföljare
Räcket består av runda koniska ståndare diameter 114 mm, toppföljare av FMKprofil, två längsgående navföljare av slutna FMK-profiler samt invändiga skarvstycken.
Fästplatta: FMK s rörprofiler kan även monteras på redan befintliga broar. Det
befintliga broräckets navföljare demonteras. Broståndarna förses därefter med
en särskild fästplatta (se sid 17) i vilken våra rörprofilerna sedan kan fästas in.
Fotplåt: Räckets ståndare är som standard försedda med fotplåt.
Montage: Ståndarna är försedda med fotplåt. Dessa fästs in i kantbalken på
i förväg ingjutna bultgrupper. Alternativt borras hål för fotplåtens fyra bultar
som man därefter gjuter fast.
Mått:
Ståndare: gods 6,3 mm, diameter 114 mm
Navföljarprofiler: Gods 3 mm, längd 6,0 m
Toppföljarprofil: Gods 5 mm, längd 10,8; 9,0; 7,2 och 5,4
Patent: Räcket är patent och mönsterskyddat.
Reparation: Räcket repareras enkelt med ett särskilt reparationsskarvstycke. (se sid 19)
Ritningar: Räckets konstruktion framgår av vår arbetsritning 51.
Räckesfyllnad: Broräcket kan kompletteras med skyddsnät, stänkplåt,
spjälgrind eller glas.
Ståndaravstånd: c/c 2 m.

2.

SPECIALRÄCKEN
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Ett axplock av räcken i specialutförande
1. Vägräcke

med massiv ståndare och fotplåt, Öresund. 2. Förhöjt räcke med navföljare,
Riddarhuskajen. 3. Rörprofilräcke på mur, Nynäshamn. 4. Dubbelsidigt rörprofilräcke på
konsol, Drottningholmsvägen. 5. Dubbelsidigt parkeringsräcke. 6. Enkelsidigt parkeringsräcke.

AVSLUTNINGAR
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A. Lodrät avslutning

B. Markförankring

Avslutningar – vägräcke
Vägräcket kan avslutas enligt ett flertal olika alternativ beroende på tillåten
hastighet, tillgängligt utrymme för avslutningen, avslutets placering (av- eller
påfartsände) mm. Samtliga avslutningar finns mera detaljerat beskrivna på
våra arbetsritningar som går att beställa.
Vägräckesavslutningens totala längd, nedvinkling och utvinkling kan utformas
enligt beställarens önskemål.

C. U-böj

A. Lodrät avslutning
Avslutningen bygger 700 mm och förankras i mark. Används på vägsträckor
med lägre hastighet, samt där utrymme inte finns för annan avslutning.

B. Markförankring 12 eller 6 meter
12-metersförankringen: räcket vinklas ned på 11 meters sträcka, utvinkling
0,4 meter. Används i såväl på- och avfartsända på vägar med hög hastighet.
6-metersförankring: Räcket vinklas ned på 5 meters sträcka, utvinkling 0,4
meter.

C. U-böj
Avslutningen bygger 370 mm och kan användas där räcket inte behöver
markförankras, exempelvis när räcket används som parkeringsskydd mm.

D. Avslutning mot mur
Snedfasade avslutningsrör att användas mot mur, betongvägg eller på
befintliga broräcken. Rören kan beställas i valfri längd under 6,4 meter.

D. Avslutning mot mur

ANSLUTNINGAR
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A. Övergång till W-profil

Anslutningar – vägräcke

B. Övergång till Kolsvabalk

Beprövade lösningar finns för att ansluta FMK-räcket till andra räckessystem.

A. Övergång till W-profil L= 4500 mm
Våra navföljare går att koppla ihop med W-profilräcket. Övergången ordnas genom
att våra profiler svetsas till W-profilens baksida, systemen överlappar varandra med
1000 mm. Konstruktionen finns närmare beskriven på vår arbetsritning ”övergång
W-profil”. Med denna konstruktion kan FMK-räcket även kopplas till krockskydd
och energiabsorberande avslutningar.

B. Övergång till Kolsvabalk L=2200 mm
Övergångskonstruktionen till Kolsvabalk ordnas principiellt på samma sätt som
ovan. Denna konstruktion finns närmare beskriven på vår arbetsritning ”övergång

C. Fästplatta med öron

till Kolsvabalk”.

Fästplattor
Olika typer av fästplattor finns för att profilerna ska kunna monteras till;
betongväggar, murar, stolpar av olika slag.

C. Fästplatta med öron – kramlas till ståndare
Användbar när man vill byta navföljare på äldre broräcken med massiv ståndare.

D. Fästplatta utan öron – bultas direkt i bakomliggande material
Användbar till broräcken med L-stolpar samt murar.
l

Betongväggar – profilerna går exempelvis utmärkt att montera på väggar

i parkeringsgarage.
l

Betongbarriärräcken – profilerna går att montera på sidorna av betongbarriär

räcken, vi har även anslutningskonstruktion för att fästa våra profiler i gaveln
på dessa räcken.

D. Fästplatta utan öron

RADIEUTFORMNING

Radieutformning av våra profiler
FMK-profilen går att radieutforma med gott resultat ner till 0,5 meters radie. Vi
rekommenderar förbockning av profilerna för radier i intervallet 0,5 – 200 meter.
Räcket blir då enklare att montera och utseendemässigt blir resultatet alltid bättre.
Förbockning innebär att rören bockas innan galvanisering och kan utföras på två
olika sätt:
1. Radieutformning i intervallet 0,5 – 12 meter
utförs genom induktionsvärmning av rören.
2. Radieutformning i intervallet 13-200 meter
utförs i ronderingsmaskin på verkstad.
Justering av radier kan även ske efter galvanisering. Våra montörer är utrustade
med särskilda bockningsverkyg (se bild) som är anpassade till vår profil.
Med detta verktyg lägger vi sista finishen på räcket.

18

:reparation
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1. Den sista rörprofilen ska ”sy ihop” räcket igen, till detta behövs ett speciellt reparationsskarvstycke. 2. Kontrollera att skarvstycket löper smidigt inuti de profiler som
ska fogas samman. Om skarvstycket kärvar slå in en kil i u-utsprånget så att profilen vidgas. 3. För in reparationsskarvstycket i profilen intill den som ska monteras dit.

4. För därefter den nya profilen i läge intill den med skarvstycket. 5. Mata över reparationsskarvhylsan så att halva hylsan hamnar i rätt läge i den nya profilen.
Matning sker genom hålen som är avsedda för bultarna. 6. Avslutningsvis dras bultarna genom profil och skarvhylsa och reparationen är därmed klar.

6m

Reparation av rörprofilräcke
Rörprofilräcket byggs av rörprofiler i olika längde. Dessa skarvas ihop med
invändiga skarvstycken. Vid byte av skadade rörprofiler används ett speciellt
reparationsskarvstycke med massivt u-utsprång försett med en rad mindre
hål (se illustration). De mindre hålen möjliggör att skarvstycket kan matas

Övre rörlängd

inuti den slutna profilen.
Vid omfattande skada på räcket där rör måste bytas ut, gör följande:
Kapa av ett skadat rör och demontera de rör och stolpar som är skadade.
Montera därefter ihop räcket igen på vanligt vis tills endast ett rör återstår.
Följ därefter bildserien ovan.

Undre rörlängd

Vanligt skarvstycke
Artnr: Skarv 340

Reparationsskarvstycke
Artnr: Rep 340

