
Lagrings- och 
montageanvisning trappa 

Lagring och transport
Trappor och vilplan lagras på jämnt underlag och pallas på två 
punkter. Trapporna är täckta med duk när de levereras från fabrik 
för att undvika skador under projektets gång. Mellanlägg av trä eller 
motsvarande ska ej läggas direkt mot betongyta, detta för att undvi-
ka eventuella missfärgningar. Det är viktigt att inte belasta känsliga 
hörn. Detta för att undvika eventuella skador på trappen. Undvik att 
använda spett vid trappans underkant.

Trappor och vilplan kan max lagras fyra stycken ovanpå varandra i 
höjd. Mellanläggen ska placeras rakt ovan varandra. Se figur 1.

Lyft
För att lyfta trappor och vilplan kopplas en 4-parts grimma till ett 
lyftwiredon Goliath eller motsvarande i ingjutna skruvfästen i sidan. 
Alternativt kan man lyfta med band, dessa ska då vara försedda 
med skydd mot kanterna på trappan. Det är viktigt att man säkrar 
banden runt trappan för att undvika att den glider ur banden, detta 
kan göras genom att dra bandet genom en Goliath. Vid ingjutna 
wire-lyft ska kanten säkras med distans innan man genomför lyft för 
att undvika eventuella skador. Lyft ej i eventuella förankringswirar.

Montage
Trappan ska anpassa till rätt höjd enligt montagedetaljer. Detta görs 
genom att lägga pallningsbrickor vid upplag. Pallning i botten ska 
ske med minst 70 mm in från sättsteg. Trappan säkras med stämp/
stag för att undvika glidning under montage. Trappan förankras med 
kopplingsarmering och skruvar enligt montagedetaljer. Även vilplan 
monteras enligt montagedetaljer och pallas i rätt läge. Beroende på 
anslutningsdetaljer stämpas vilplan. Trappor ansluts enligt gällande 
montagedetaljer. 

Trappupplag och anslutningspunkter gjuts igen med cementbruk 
C20/25. Det är viktigt att trappan ej tas i bruk eller att stämp/stag 
släpps innan erforderlighållfasthet uppnåtts på betongen. 

Undvik att använda spett mot färdig terrazzo då detta kan orsaka 
skador på färdig yta. Se figur 3.
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