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Godkjenning av BDM veg CC2 - N2W2
Det vises til søknad vedrørende godkjenning av BDM veg CC2 vegrekkverk fra Brødrene Dahl
med journalnummer 2015001661-19 datert 15.04.15 og innlevert dokumentasjon datert
17.11.15. Rekkverket produseres av Marcegaglia Buildtech S.r.l. og er testet under følgende
navn: N2BL-MARC2014.
Søknaden inneholder:


Fra AISICO test senter: test rapport 1085 datert 14.05.2014. TB11-test av N2BLMARC2014 rekkverk med stolpeavstand på 2,0 meter.



Fra AISICO test senter: test rapport 1065 datert 14.05.2014. TB32-test av N2BLMARC2014 rekkverk med stolpeavstand på 2,0 meter.



Fra Marcegaglia Buildtech: tegningsnummer MB-2601 rev.A datert 04.06.14 og
installasjonsbeskrivelse av rekkverket.

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN1317-1,2 og 5.
N2BL-MARC2014

vegrekkverk

er

et

enkeltsidig

rekkverk

som

består

av

A-profil

stålskinnerekkverk (2mm veggtykkelse) montert på C- stolper. Rekkverket har en bredde på
0,205m og høyde på 0,75m. N2BL-MARC2014 er testet med rekkverkslengde på 72 meter
og det avsluttes med to nedførte endeutforminger.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2.
N2BL-MARC2014 vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:
-

Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W2 (W=0,8m), største
dynamiske deformasjon D=0,7m.
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Rekkverket skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse.
Høyden på senter føringsskinne skal være 0,6m over overkantasfalt (rekkverkstotalhøyde blir
0,75m over overkantasfalt). Nedføring og forankring av rekkverksender skal velges i henhold
til rekkverksnormalens krav.
Ved behov (eks. på innfestingsbredde < 0,4m) skal den minste innfestingslengden på 1,05m
økes til 1,2m.

Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen

Inger M Steen Hegrenæs
Kontorleder
Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

