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Samsvargodkjenning av Rebloc RB80A brurekkverk
Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av RB80A brurekkverk fra REBLOC Norge

AS med journalnummer 17/1309-38 datert 14.08.17.
Søknaden inneholder:

 Testrapport nummer Y96.01.O03 (TB11 test) datert 07.10.14 og testrapport nummer

Y96.01.O02 (TB51 test) datert 07.10.14. RB80A er testet av TÜV SÜD Auto Service

testsenter.

 Tegning datert 01.08.17 og bruksanvisning av RB80A brurekkverk.

 Produktsertifikat nummer 0531-CPR-1317-0843 utstedt av TÜV SÜD akkreditert teknisk
kontrollorgan.

RB80A er et ensidig rekkverk som består av prefabrikkerte elementer i betong med
stålforsterking. Stålforsterkingen sikrer også at elementene kobles sammen. Koblingen har en

høyde på ca. 100 mm. Elementene forankres til rekkverkets underliggende konstruksjon med
5 M20 gjengede stenger. Stangen har en innfestningslengde på 120 mm.

De prefabrikkerte elementene har en lengde på 8,0 meter. RB80A brurekkverk med 8,0 meter

stolpeavstand har en bredde på 0,43 meter og en høyde på 0,80 meter. Rekkverket produseres
av REBLOC.

RB80A brurekkverk 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 0531-CPR-1317-0843. RB80A brurekkverk tilfredsstiller
kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W1, inntrengningsklasse VI2 og
skadeklasse B.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av RB80A brurekkverk på offentlig veg
i Norge. Det gjøres oppmerksom på at små betongdeler kan løsne ved påkjørsel.
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Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og

fremtidig vedlikehold. RB80A skal monteres i henhold til produsent/leverandørens

installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av
rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på
vegvesen.no.
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samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil

ugyldiggjøre denne godkjenningen.
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Sigmund Reinsborg Log
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Matteo Pezzucchi
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