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Samsvarsgodkjenning av CrashGuard 3S og 6S støtpute 

Det vises til tidligere samsvarsgodkjenning av CrashGuard 3S og 6S støtputer fra Euroskilt AS, 

med journalnummer 18/4735-29 datert 11.04.18, og videre til søknad vedrørende 

oppdatering av samsvarsgodkjenning av Crashguard 3S-80 familiestøtpute, med 

journalnummer 21/18386-29 datert 16.09.21. 

 

Søknaden inneholder: 

• Testrapport av CrashGuard 6S støtpute: 

TC 1.1.100 test med nummer PRI/RIM-12/995, utført av Transpolis /LIER testsenter 

TC 1.3.110 test med nummer PRI/RIM-05/758B, utført av Transpolis /LIER testsenter 

TC 4.3.110 test med nummer PRI/RIM-08/984, utført av Transpolis /LIER testsenter 

TC 2.1.100 test med nummer 1231, utført av Aisico testsenter 

TC 3.3.110 test med nummer 1232, utført av Aisico testsenter 

TC 5.3.110 test med nummer 1233, utført av Aisico testsenter 

• Testrapport av kjegleformede CrashGuard 6S støtpute: 

  TC 1.1.100 test med nummer PRI/RIM-13/996, utført av Transpolis /LIER testsenter 

  TC 4.3.110 test med nummer PRI/RIM-11/994, utført av Transpolis /LIER testsenter 

• Testrapport av CrashGuard 3S støtpute: 

  TC 1.1.80 test med nummer 1577, utført av Aisico testsenter 

  TC 1.2.80 test med nummer 1576, utført av Aisico testsenter 

• Testrapport av kjegleformede CrashGuard 3S støtpute: 

  TC 4.2.80 test med nummer 1578, utført av Aisico testsenter 

• Tegning av CrashGuard 6S med nummer OB-03060 Rev B og OB-03066 datert 

27.11.17 og tegning av kjegleformede CrashGuard 6S med nummer OB-03067 Rev B 

og OB-03068 datert 27.11.17. 
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• Tegning av CrashGuard 3S med nummer OM-01004 concrete datert 11.06.20 og OM-

01009 concrete datert 16.06.20 og tegning av kjegleformede CrashGuard 3S med 

nummer med nummer OM-01010 concrete datert 16.06.20. 

• Montasjemanual av CrashGuard 3S og 6S støtpute. 

• Produktsertifikat nummer  

  - CrashGuard 6S: 1137-CPR-620/69-1  

  - CrashGuard 3S: 1137-CPR-620/69-4  

• Teknisk datablad nummer 

  - 0620/3009 av CrashGuard P800-3S 

  - 0620/3010 av CrashGuard P1100-3S 

  - 0620/3011 av CrashGuard V1850-3S 

  - 0620/3012 av CrashGuard V2700-3S  

utstedt av COPRO akkreditert teknisk kontrollorgan. Disse databladene sertifiserer 

endring av lengde for produktene de gjelder. 

• Dokument for berettigelse av endring av lengde for Crashguard 3S-80 familien. 

 

CrashGuard serien består av avledende støtputer med ulike størrelser og ulike klasser. 

Følgende produkter finnes i serien: 

- CrashGuard 6S som består av blant annet 6 absorberende sektorer med en total lengde 

på 7,5 meter og en høyde på ca. 0,80 meter. Serie P800-6S har en bredde på ca. 0,80 

meter mens den kjegleformede støtputen, V1850-6S, har en maks bredde på ca. 1,85 

meter. Serie P1100-6S har en bredde på ca. 1,10 meter mens den kjegleformede 

støtputen, V2700-6S, har en maks bredde på ca. 2,70 meter. 

- CrashGuard 3S som består av blant annet 3 absorberende sektorer med en total lengde 

på ca. 3,3 meter og en høyde på ca. 0,78 meter. Serie P800-3S har en bredde på ca. 

0,80 meter mens den kjegleformede støtputen, V1850-3S, har en maks bredde på ca. 

1,85 meter. Serie P1100-3S har en bredde på ca. 1,10 meter mens den kjegleformede 

støtputen, V2700-3S, har en maks bredde på ca. 2,70 meter. 

 

CrashGuard støtputer er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til 

byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets 

ytelser fremgås i produktsertifikatet 1137-CPR-620/69-1 (CrashGuard 6S) og 1137-CPR-

620/69-4 (CrashGuard 3S).  

CrashGuard 6S avledende støtputer tilfredsstiller kravene til styrkeklasse 110 med skadeklasse 

B, bevegelsesklasse Z1 og utbøyningsklasse D1. CrashGuard 3S avledende støtputer 

tilfredsstiller kravene til styrkeklasse 80 med skadeklasse B, bevegelsesklasse Z1 og 

utbøyningsklasse D1. Støtputene er også testet med kjegleformet utforming. 

 

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av CrashGuard støtputer på offentlig 

veg i Norge. 

 

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og 

fremtidig vedlikehold. CrashGuard støtputer skal monteres i henhold til 
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produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, 

bruk og plassering av støtputer. 

 

Vegdirektoratet publiserer en støtputeliste med tilhørende gyldige dokumenter på 

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

samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil 

ugyldiggjøre denne godkjenningen. 

 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Reinsborg Log 

Seksjonssjef          Fredrik Nyberg 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


