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VACKRA VÄGRÄCKEN, ETT ALTERNATIV. 
 

Funktion och estetik kommer allt som ofta på kollisionskurs med varandra. Detta gäller inte minst i 
säkerhetssammanhang. När det gäller vägutrustning och då inte minst skyddsanordningar är det en 
fråga som kommit allt mer i fokus. Inte minst våra arkitekter har fått ett större inflytande på utformning 
av räcken och barriärsystem.  
Vi marknadsför högkvalitativa vägräcken i stål, vanligtvis cortenstål, som klätts med autoklavbehandlat 
trä, oftast tall. Valet av cortenstål beror bland annat på att det inte lyser igenom om och när det måste 
bli synligt och har lång livslängd. Cortenstål får tidigt en rostbrun skyddande yta som väl smälter in i 
trämiljön. Cortenstål används ofta i rökrör och andra platser där korrosion är svår att kontrollera. 
Samtliga räckesmodeller är testade enligt standarden EN 1317-2 och finns i ett flertal utföranden i 
kapacitetsklasserna N2, H1 och H2. Mer om kapacitetsklasser kan du läsa i vårt Nyhetsbrev 2:2009.      
NYHETSBREV hämtas på vår webbplats www.rsse.se. Där finns också broschyrblad på några räcken 
samt länk till vår leverantör, Italienska S.C.T.   
För några modeller har vi erhållit Vägverkets granskning och tillåtelse att installera på det statliga 
vägnätet. Räckestypen kommer i första hand ifråga i områden med särskilda miljö- eller naturvärden. 
Det finns även utföranden särskilt framtagna för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafiken.   

       
Räcke modell Cidneo, kapacitetsklass N2.                                    Räcke modell Ducos, kapacitetsklass N2         
 

Under våren har vi fått en beställning av Eskilstuna kommun på att sätta upp ett räcke av modell 
Ducos. Montaget har utförts av Dahlströms Smide i Gamleby. En av anledningarna till att sätta upp ett 
riktigt räcke är att småhusägare haft ett antal ”påhälsningar” av bilister genom sitt egna trästaket.  

        
                                                 Räcke modell Ducos installerat i Eskilstuna 
 

Skicka ett meddelande per mail till info@rsse.se så sänder vi dig broschyrmaterial som visar vackra 
räcken i trä. Välkommen till www.rsse.se  Där finns även information om övriga produkter som vi 
jobbar med och de företag vi representerar. 
Vill du ha vårt Nyhetsbrev i fortsättningen, gå in på www.rsse.se och anmäl dig.  
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