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NR NAMN AVD. ÄNDRINGS-DATUM ÄNDRINGEN AVSER ANM.

1 Piotr Mruk K-T 15-17.03.2017

Nytt upplägg på monte-
ringsanvisningen, tillägg i 

lista över komponenter och i 
tabellen över ändringar i den 
nya versionen, fästdon och 

komponenter, grafik, uppda-
tering av anvisningens inne-
håll med nya komponenter.

2 Piotr Mruk K-T 20.03.2017

All grafik redigerad pga. nya 
komponenter samt uppda-
tering av kopplingsdon och 

deras beteckningar.

3 Piotr Mruk K-T 30.03.2017

Uppdatering av gångjärn (L1 
ersätts av L2), uppdaterad 

grafik och tabeller, ny grafik: 
låsplatta på dörren, fästning 
av stolpe R1 i marken samt 

av R2 i marken och vid  trap-
psteg.

4 Piotr Mruk K-T 08.02.2018

Uppdatering av namn på 
systemkomponenter, up-
pdatering av existerande 

komponenter, nya och up-
pdaterade bilder och be-

skrivningar. Uppdatering av 
sidhuvud och sidfot.

5 Miłosz Muzyka BR 04.07.2018
Monteringsordningen anpas-

sad till nuvarande handle-
darlösning.

6 Piotr Abram B-R 26.10.2018

Position 4.2, 4.2 – ändring av 
hur trappsteg/plattformar 

fästs vid centrumröret
Beskrivning av installation 

av yttervang

7 Miłosz Muzyka BR 18.03.2020 Ändring i allmän instruktion 
för hammarbultar

Ändringstabell
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1. Monteringsanvisning
Monteringsanvisningen är en bilaga till den tekniska dokumentationen/driftsdokumentationen för 

spiraltrappor från TLC.
En spiraltrappa består de komponenter som anges i leveransspecifikationen. Produkten levereras 

som separata komponenter, såsom plattformar, trappsteg, kopplingsdon, grindar och stolpar. Kom-
ponenterna ska monteras i den ordning som anges i anvisningen. 

En spiraltrappa kan ha valfri höjd, samt en radie mellan 550 mm och 1500 mm (med 50 mm in-
tervall), beroende på behov. 

2. Spiraltrappans komponenter
Listan i tabell 1 visar vilka komponenter, och i vilket antal, som ska monteras beroende på den 

aktuella beställningen (välj enligt kolumnerna Komponent och Beteckning). 

Project nr Position nr

Så här är beteckningarna på komponenterna uppbyggda:

Om handledare ingår: 
• handledare till spiraltrappor betecknas med bokstaven H på följande sätt:

- fo den första (nedersta) delen av handledaren har beteckningen: x/yyyy/z/H-1
- o den sista delen av handledaren, nedanför den översta plattformen på trappan, har   
beteckningen: x/yyyy/z/H-nn,

där:
x – år
yyyy – projektnummer
z – projektdel/delprojekt 
nn – beräknat antal handledarsegment som behövs

• handledare på plattformar och liknande betecknas med HL, t.ex. . x/yyyy/z/HL-1.

PLATTFORM

9 PLATTFORM (BELÄGGNING ENLIGT 
BESTÄLLNINGEN*) M-1 … M-n -

TRAPPSTEG

10 TRAPPSTEG  (BELÄGGNING ENLIGT 
BESTÄLLNINGEN*) S-SP-xxxx -xxx-xxxx -

STOLPAR TILL INDUSTRIRÄCKE

11

FÖRSTA RÄCKESSTOLPEN R-1 2,73
RÄCKESSTOLPE TILL TRAPPSTEG R-n 3,54
FÖRSTA RÄCKESSTOLPEN (för R>1250) R-2A 2,76
RÄCKESSTOLPE TILL TRAPPSTEG (för R>1250) R-nA 3,62
RÄCKESSTOLPE TILL PLATTFORM R-n 2,51

INDUSTRIRÄCKE

12
FÖRSTA RÄCKESSTOLPEN R-1 1,99
RÄCKESSTOLPE TILL TRAPPSTEG R-n 1,96
RÄCKESSTOLPE TILL PLATTFORM R-n 1,82

DÖRR TILL SKYDDSBUR
13 GRIND D-1 27,3
14 DÖRRKARM D-2 19,3
15 GÅNGJÄRN M-D-Z-3 0,24

FÄSTEN

16 FÄSTE BURVÄGG
M-D-OS-L-2 0,37
M-D-OS-L-3 0,21
M-D-OS-L-4 0,20

17 FÄSTE M-D-A-7 0,96

LISTA ÖVER KOMPONENTER
Nr Komponent Beteckning Vikt [kg]
1 CENTRUMRÖR S-1

enligt beställningen
2 FOT TILL CENTRUMRÖR M-D-A-1 (A,B,C,D)
3 FOT TILL NEDERSTA RÄCKESSTOLPEN M-D-A-6 or A-6 0,28
4 HANDLEDARE TILL SPIRALTRAPPA H-n

enligt beställningen5 RAK HANDLEDARE HL-n
6 VÄGGSTAG C-n
7 VÄGGFÄSTE M-D-A-3 1,46
8 C-RÖRKLÄMMA M-D-OBJ-N 1,11

 
Tabell 1. Komponenter

GALLERDURKSBUR

18 GALLERDURKSPANEL 

P-1

enligt beställningen

P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9

Trappstegens index/beteckningar beror på vilken typ av beläggning som beställts.  

W-S-SP-xxxx-xxx-xxxxx
A. B. C. D.

A. Indexbokstav
B. Trappradie
C. Beläggning

• KR  –  pressvetsad gallerdurk
• KRS – tandad pressvetsad gallerdurk
• KRP – perforerad lättdurk
• BLR – tårplåt

D. Storlek på maskor i gallerdurk  
            (endast för KR och KRS)

x/yyyy/z
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Nr Komponent Beteckning Vikt [kg]
A Vagnsbult M10 x 50 kl. 8.8 varmförzinkad Skruv M10 x 50 0,039

B Gängad stång DIN975 M12 x 200 kl. 8.8 varm-
förzinkad (medföljer ej) Stång M12 x 200 0,138

C Hammarbult med fyrkantig hals DIN 186 
M12x35 kl. 8.8 elförzinkad/varmförzinkad Hammarskruv M12 x 35 0,068

D 6-kantsbult M8x25 cl. 8.8  Zintek Skruv M8 x 25 0,022
E 6-kantsmutter M8  cl. 8 Zintek / varmförzinkad Mutter M8 0,006
F 6-kantsmutter M10 cl. 8 varmförzinkad Mutter M10 0,011
G 6-kantsmutter M12 cl. 8 varmförzinkad Mutter M12 0,016
H Låsmutter M12 kl. 8 varmförzinkad Låsmutter M12 0,018
I Självborrande skruv 4,2 x 16 elförzinkad Skruv 4,2x16 0,005
J Bricka M8 varmförzinkad Bricka 8 0,002
K Bricka M10 varmförzinkad Bricka 10 0,004
L Bricka M12 varmförzinkad Bricka 12 0,006
M Gallerdurksfäste G-11 G-11 0,150
N Låsbricka 12 (plast) Låsbricka 12 0,001
O Låsbricka 12 (metall) Låsbricka 12 0,001
P Kemankare Kemankare -
R Plastlock för rör 42,4 42,4 plastlock 0,03
S Plastlock för 30x30 fyrkantrör 30x30 plastlock 0,02
T Plastlock för rör 127 127 plastlock 0,15 
U Hexagon bult M10x40 cl. 8.8 varmförzinkat Bult M10x40 0,031 

 
Tabell 3. Spiraltrappkomponenter

CENTRUMRÖR
 x/yyyy/z/ 

S-1... S-n

FOT TILL CENTRUMRÖR
M-D-A-1 (A,B,C,D)
or  x/yyyy/z/A-1

FOT TILL NEDERSTA RÄCKESSTOLPEN
M-D-A-6

Position. 2 Position. 3
HANDLEDARE TILL SPIRALTRAPPA

x/yyyy/z/H-n
RAK HANDLEDARE

x/yyyy/z/HL-n

Position. 1 Position. 4 Position. 5

VÄGGSTAG
x/yyyy/z/C-1

VÄGGFÄSTE
M-D-A-3

C-RÖRKLÄMMA
M-D-OBJ-N

Position. 6 Position. 7 Position. 8
PLATTFORM (BELÄGGNING ENLIGT  

BESTÄLLNINGEN*)
x/yyyy/z/M-1

TRAPPSTEG (BELÄGGNING ENLIGT  
BESTÄLLNINGEN*)

S-SP-xxxx -xxx-xxxxx

Position. 9 Position. 10
BARNSÄKERT RÄCKE

FÖRSTA  
RÄCKESSTOLPEN

x/yyyy/z/R-1

RÄCKESSTOLPE 
TILL TRAPPSTEG

x/yyyy/z/R-n

FÖRSTA  
RÄCKESSTOLPEN   

(för R>1250 x/
yyyy/z/R-2A

RÄCKESSTOLPE 
TILL TRAPPSTEG 

(för R>1250)
x/yyyy/z/R-nA

RÄCKESSTOLPE 
TILL PLATTFORM  

x/yyyy/z/R-n

Position. 11

Tabell 2. Kopplings- och fästdon
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INDUSTRIRÄCKE
FÖRSTA RÄCKESSTOLPEN 

 x/yyyy/z/R-1
RÄCKESSTOLPE TILL TRAPPSTEG 

x/yyyy/z/R-n
RÄCKESSTOLPE TILL PLATTFORM 

x/yyyy/z/R-n

Position. 12
x/yyyy/z/x/yyyy/z/ DÖRR TILL SKYDDSBUR, FÄSTEN

GRIND-/DÖRRBLAD
x/yyyy/z/D-1

DÖRRKARM
x/yyyy/z/D-2

FÄSTE BURVÄGG
M-D-OS-L-2

FÄSTE BURVÄGG
M-D-OS-L-3

FÄSTE BURVÄGG
M-D-OS-L-4

Position. 15
FÄSTE DÖRRKARM

M-D-A-7
GÅNGJÄRN

M-D-Z-3

Position. 13 Position. 14 Position. 16 Position. 17

GALLERDURKSBUR
GALLERDURKSPANEL

x/yyyy/z/P-1
GALLERDURKSPANEL

x/yyyy/z/P-2
GALLERDURKSPANEL

x/yyyy/z/P-3

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-4

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-5

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-6

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-7

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-8

GALLERDURKSPANEL
x/yyyy/z/P-9

Position. 18
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3. Montering av spiraltrappa – verktygslista

Tabell 4.  Verktyg

Skruvnyckla:  
19, 18, 17, 13, 10 Vattenpass Måttband Slagborrmaskin Betongborr  14 Lyftkapacitet 

minst 1 ton

4. Monteringsordning för spiraltrappa

I det följande visas hur de olika komponenterna ska monteras. Kontrollera att leveran-
sen stämmer med specifikationen innan monteringen påbörjas. Meddela leverantören 
omedelbart om något inte stämmer. 

4.1. Montera fot till centrumrör

Börja med att placera foten till centrumröret i mitten av ett i förväg utfört betongfundament på 
ett visst avstånd L från väggen eller från den befintliga konstruktionen. I det här steget ska foten 
ännu inte fästas i marken.

OBS: Ankare och skruvar för fästning av trappan vid en befintlig konstruktion medföljer ej.

4.2. Så här ska hammarbultarna användas

Följ anvisningarna nedan när du fäster trappsteg, plattformar m.m. vid centrumröret med hjälp 
av hammarbultar.

Typ av låsbricka (O) Typ av låsbricka (N)

Sätt först ihop hammarbultar (C) med låsbric-
kor av plast (N) – en bult för varje trappsteg 
som ska monteras: 

Sätt därefter ihop hammarbultar (C) med låsbric-
kor av metall  (O). två bultar för varje plattform 
som ska monteras:

Så här fäster man hammarbultar med låsbricka i centrumröret:

Placera bulten mitt i hålet i centrumröret. Stick sedan in bulten så att huvudet hamnar innanför 
centrumrörets innervägg. 

 Metall – till plattformar Plast – till trappsteg
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Flytta upp bulten så att den befinner sig mitt i den runda delen av öppningen.

Vrid bulten till horisontellt läge. Bultens läge visas av skåran i änden.

Flytta bulten längst ner i den smala delen av öppningen.

4.3. Fästa plattform vid centrumröret

Placera hammarbultarna (C) med låsbrickor (O) i centrumröret och lås dem, på det sätt som 
beskrivs i avsnitt 4.2.

Placera plattformen på bultarna och skruva fast den med hjälp av: 
L - bricka 12;   H - självlåsande mutter M12. 
Dra åt muttrarna med ett vridmoment på 70 Nm, det vill säga ungefär 60 % av det nominella vrid-
momentet för M12.

H

H

L

L

ALTERNATIV METOD – UTAN LÅSBRICKOR
Börja med att sticka in hammarbultarna (C) i de ovala hålen på plattformens fästplåt. Sätt på M12-bric-
kor (L) och skruva på självlåsande M12-muttrar (H) med fingrarna så långt det går (dvs. tills gängorna 
på bulten når fram till nyloninlägget i muttern).
Vrid hammarbultarna till vertikalt läge. Läget visas av skåran i änden av bulten.
Flytta plattformen med bultarna närmare centrumröret, så att bultarnas huvuden sticks in i hålen  
i centrumröret.   
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När hammarbultarna som sitter i plattformen är instuckna i centrumröret vrider du dem till hori-
sontellt läge. Flytta sedan plattformen neråt tills det tar emot. 
Se till att bultarna befinner sig mitt i de ovala hålen i plattformens fästplåt. Dra åt muttrarna med 
ett vridmoment på 70 Nm, det vill säga ungefär 60 % av det nominella vridmomentet för M12.

4.4. Montera centrumröret

Lyft upp centrumröret tillsammans med plattformen. Placera centrumröret på foten. 

Placera plattformen vågrätt och se till att bultarna sitter rätt i hålen. Borra därefter hål med ø14 
och placera ankarna i hålen. 
B – gängad stång  M12x200; L – bricka 12; G – mutter M12; P – kemankare.

B
L
G P

Fäst plattformen vid den befintliga konstruktionen.

Kontrollera att centrumröret står helt upprätt, och fäst foten i marken med kemankare. 
P – kemankare; G – mutter; L – bricka 12, B – gängad stång  M12

4.5. Montera trappsteg

Placera hammarbulten (C) med låsbricka (N) i centrumröret och lås den, på det sätt som beskrivs 
i avsnitt 4.2. Upprepa detta för varje trappsteg som ska sitta i trapplöpet.

B
L
G
P

M-1
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Vrid bulten till horisontellt läge. Flytta sedan trappsteget neråt tills det tar emot. Dra åt muttern 
med ett vridmoment på 70 Nm, det vill säga ungefär 60 % av det nominella vridmomentet för M12.
Upprepa för varje trappsteg i trapplöpet.

4.6. Montera räcken

Börja montera räckesstolparna från hål nr 1 (yttersta hålet i nedersta trappsteget). Räckesstolpe 
nr 1 fästs i marken med hjälp av fot M-D-A-6. 

R Räckesstolparna har monteringshål genom vilka de ska fästas vid trappstegen i enlighet med 
monteringsritningarna. Följ ritningarna och skruva in D genom det bakre hålet på trappsteget. 
Sätt fast räckesstolpen genom det nedre hålet på stolpen. Fäst sedan stolpen vid nästa trappsteg 
genom första hålet i steggaveln och mittersta hålet i räckesstolpen.
Tänk på att inte dra åt för hårt. Använd ett vridmoment på 6 Nm, dvs. ungefär 60 % av det fulla 
vridmomentet. 
D – skruv M8x25; J – bricka M8; 
Eftersom hålen i steggavlarna är symmetriska kan samma trappsteg användas vare sig trappan går 
åt vänster eller höger. 
Varje räckesstolpe kopplar ihop två trappsteg genom hålen i steggavlarna. Varje stolpe har tre gän-
gade hål. Det nedersta och mittersta (som sitter närmast varandra) är till trappsteg/plattform, me-
dan det tredje är till handledaren. Allmänt gäller att det mittersta hålet alltid motsvarar första hålet 
på nästa trappsteg (märkt M på bilden nedan). 
Nedersta hålet på en räckesstolpe motsvarar ett visst hål på det aktuella trappsteget. Om man vet 
trappradien och antalet trappsteg/varv så kan man lätt avgöra vilket hål som ska användas genom 
att titta i tabellen nedan.
ATTENTION: Läs ritningen noga för att förstå hur många trappsteg per varv trappan har. Ritningen 
visar också vilket hål på det aktuella trappsteget som ska fästas vid räckesstolpens nedersta hål.
ATTENTION: En trappa kan ha olika antal trappsteg per varv på olika våningar.

Placera trappsteget på bulten och skruva fast det med hjälp av: L - bricka 12; G - självlåsande 
mutter M12. Dra åt muttern med ett vridmoment på 70 Nm, det vill säga ungefär 60 % av det no-
minella vridmomentet för M12.

ALTERNATIV METOD – UTAN LÅSBRICKOR
Börja med att sticka in hammarbulten (C) i det ovala hålet på trappstegets fästplåt. Sätt på 
M12-brickan (L) och skruva på den självlåsande M12-muttern (H) med fingrarna så långt det går 
(det vill säga tills gängorna på bulten når fram till nyloninlägget i muttern).

Vrid hammarbulten till vertikalt läge. Läget visas av skåran i änden av bulten.
Sätt på trappsteget genom att sticka in hammarbulten i hålet i centrumröret. 

L

G

G
L C

A-6 A-6
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550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

M 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 18 18 18 18 18 20 20 22 24

N 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 20 20 20 20 20 22 22 24 26

O 16 16 16 16 16 16 18 18 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 26 28

P 18 18 18 18 18 18 20 20 22 22 22 24 24 24 24 24 26 26 28 30

TR
A

P-
PR

A
D

IE

ST
EG

/V
A

R
V

Montera handledaren nerifrån (från nedersta trappsteget) och dra åt successivt uppför trap-
plöpet. (andra, tredje osv.)
D – skruv M8x25, J – bricka M8, I – självborrande skruv 4,2x16

Fortsätt att montera påföljande handledarsegment (märkta x/yyyy/p/H-2… x/yyyy/p/H-n) tills samtliga 
är monterade. Fäst handledarsegmenten vid räckesstolparna med M8x25-skruvar (D) + M8-brickor (J).

Därefter ska handledarsegmenten fästas vid varandra med självborrande skruvar.
D – skruv M8x25, J – bricka M8, I – självborrande skruv 4,2x16 

D
I

x/yyy/z

x/yyy/z

x/yyy/z

J
D

I
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Fortsätt på samma sätt med handledare till plattform.

Med början från nedersta trappsteget: kontrollera med vattenpass om räckesstolparna är helt lo-
dräta, och rätta till om det behövs. Fäst därefter den nedersta räckesstolpen i marken med fot A-6. 

x/yyyy/z/HL-n

A-6

Om trappradien är större än 1250 mm används en variant av stolpe nr 2 (R-2A) som har en utstic-
kande platta nertill, genom vilken stolpen skruvas fast vid nästa trappsteg (med en M8x25-bult  
(D), två 8-brickor (J) och en M8-mutter (E). Stolpen fästs i marken med fot M-D-A-6

Även övriga räckesstolpar på trappans spiralformade del (R-nA) har i så fall en platta nertill genom vilken 
man fäster stolpen vid nästa trappsteg med M8x25-bult (D), två 8-brickor (J) aoch en M8-mutter (E).

M-D-A-6

M-D-A-6

R-2A
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Som alternativ till ovanstående lösning kan man montera en yttervang på trappor med större 
radie än 1250 mm. Yttervangen ska monteras mellan trappstegen och räckesstolparna med de 
bultar som är avsedda för att fästa stolparna vid trappstegen: D – skruv M8x25; J – bricka M8

Yttervangsstyckena ska fästas vid varandra med hjälp av följande: 
D – skruv M8x25, E – mutter M8, J – bricka M8;  

Kontrollera att det sitter plastlock i ändarna på centrumröret (T), räckesstolparna (S) och han-
dledaren (R) och tryck fast plastlocken om det behövs. 

T

D
J

J

E

S

R
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4.7. Flervåningstrappa*

Om trappan har flera våningar upprepas momentet i 4.2 för varje våning.

4.8. Montering av gallerdurksbur**

Börja med att fästa gångjärnen och dörren. Skruva fast gångjärnens nederdelar (Z-3) i hålen i 
centrumröret, och placera dörrbladet på gångjärnen.
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Skruva fast dörrkarmsfästet A-7 vid centrumröret. Montera fast dörrkarmen D-2 vid fästet A-7.
U – skruv M10x40 8.8

Kontrollera att dörrkarmen D-2 är helt lodrät, och rätta till om det behövs. Fäst därefter dörrkar-
men i marken (med M12-ankare). 
(O – kemankare, B – gängad stång M12, L – bricka M12, G – mutter M12)

A-7 D-2

GK

B

4.9. Montering av gallerdurkspaneler

Montera konsolerna L-1, L-2 och L-3 på räckesstolparna enligt ritningen. 
D – skruv M8x25, J – bricka M8

Montera panelerna i tur och ordning på gallerdurksfästena (L). Börja med panel P-1 och fortsätt 
till sista panelen enligt ritningen. 
A – skruv M10x50; M – gallerdurksfäste G-11; K – bricka 10; F – mutter M10

F K

M

A
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Fäst gallerdurkspanelerna vid varandra upptill med fästen L-4.
A – skruv M10x50; M – gallerdurksfäste G-11; K – bricka 10, F – mutter M10

F K
M A

KF

M A

L-4
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