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Godkjenning av Duo-gate double drift-/katastrofeåpning 

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av Duo-Gate double drift- og katastrofeåpning 

for midtrekkverk fra SGGT Straßenausstattungen GmbH med journalnummer 16/2214-50 

datert 09.06.2016. 

 

Søknaden inneholder:  

 Fra TRS Engineering GmbH testsenter: testrapportnummer MSS 49 datert 19.12.12. 

TB51 test av Duo-Gate drift- og katastrofeåpning.  

 Fra TRS Engineering GmbH testsenter: testrapportnummer MSS 63 datert 19.12.12. 

TB51 test av Duo-Gate Double drift- og katastrofeåpning.  

 Fra SGGT Straßenausstattungen GmbH: installasjonsbeskrivelse og tegningsnummer 

281014 datert 14.04.15 av Duo-Gate Double.  

 

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS-ENv 1317-4:2002.  

Duo-Gate double er en drift- og katastrofeåpning. Duo-Gate ytterprofil passer til 

rekkverkets geometri av Duo-Rail KAB og består av to armer som kan løftes ved behov. 

Armene har en lengde på ca. 5,0 m slik at selve åpningen har en totallengde på litt over 9,0 

m. Når systemet ikke er i bruk (lukket stilling) har det en høyde på 0,82 m og en bredde på 

ca. 0,6 m. 

 

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2. 

 

Duo-Gate double godkjennes til følgende bruk: 

 

- Styrkeklasse H2 og skadeklasse C med arbeidsbredde W3 (W=1.0 m), 

deformasjonsbredde D=0.4 m og inntrengningsklasse VI4 (VI=1,2m). 
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Duo-Gate double drift- og katastrofeåpning skal installere i henhold til produsent/ 

leverandørens installasjonsbeskrivelse. Godkjenningen gjelder frem til den midlertidige 

standarden, NS-ENv 1317-4, er gjeldende.  

Overgang mellom Duo-Gate og midtrekkverk trenger en egen godkjenning. 

 

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

 

 

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer 

Med hilsen 

 

 

 

Sigmund Reinsborg Log 

Kontorleder 

Matteo Pezzucchi  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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