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Godkjenning av Verdegro BLADE støtpute montert på putebil 

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av BLADE støtpute montert på putebil (TMA) fra 

Verdegro Group med journalnummer 17/1309-90 datert 19.07.17. 

 

Søknaden inneholder:  

 Testrapport nummer 690902-VER1-4 datert februar 2017. Rapporten inneholder 3-50 

(VER1), 3-51 (VER2), 3-52 (VER3) og 3-53 (VER4) test av BLADE støtpute montert på 

putebil. Produktet er testet av Texas A&M Transportation Institute Proving Ground.  

 Tegning og bruksanvisning av BLADE TMA  

 Godkjenningsbrev fra Federal Highway Administration (FHWA). 
 

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til den amerikanske testprosedyren MASH.  

Siden det ikke er noen europeisk standard for denne typen produkter under CEN- regelverkene 

er MASH akseptert i Norge. MASH har en mer krevende testprosedyre enn NCHRP som vanligvis 

settes til grunn for godkjenning av støtpute montert på putebil iht. håndbok R310. 

 

Testresultater tilfredsstiller kravene til styrkeklasse TL-3, påkjøringshastighet 100 km/t.  

Test 3.50 og 3.51 gjennomføres med en total vekt (TMA + putebil) på litt over 10 tonn som 

gir en maksimal målt roll-ahead-avstand på ca. 3,4 meter. Test 3.52 og 3.53 gjennomføres 

med en total vekt på litt over 7,25 tonn som gir en maksimal målt roll-ahead-avstand på ca. 

4,4 meter. 

 

BLADE består av to aluminium strukturer som glir inn i hverandre ved påkjørsel. Produktet har 

en bredde på 2,3 meter, en legde på 5,9 meter og en høyde på 0,7 meter (ca. 1,0 meter fra 

underlaget). BLADE har en vekt på ca. 1100 kg.  

 

På grunnlag av testresultatene gis herved adgang til bruk av BLADE støtpute montert på putebil 

på offentlig veg i Norge. 
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Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og 

fremtidig vedlikehold. BLADE skal kobles til støtputebil som beskrevet i 

produsentens/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Det anbefales å montere produktet på 

putebil slik at den totale vekten ikke blir mindre enn 7,5 tonn eller mer enn 10 tonn.  

 

Håndbok N301 og R310 legges til grunn for bruk og plassering av TMA. Når produktet 

benyttes på veger med redusert friksjon (snø eller is) skal buffersonens lengde økes med 15 

meter.  

 

Vegdirektoratet publiserer en liste over vegutstyr med tilhørende gyldige dokumenter på 

www.vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle 

godkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre 

denne godkjenningen. Godkjenningen er gyldig inntil CEN-standarden om TMA publiseres. 
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