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Godkjenning av overgangsrekkverk mellom SafeLine-R N2 vegrekkverk og
SafeLine-R H2 vegrekkverk
Det vises til søknad fra Vik Ørsta AS vedrørende godkjenning av overgangsrekkverk mellom
SafeLine-R N2 vegrekkverk og SafeLine-R H2 vegrekkverk med journalnummer 20/7023
datert 07.02.20 og videre dokumentasjon datert 06.04.20
Søknaden inneholder:
 Testrapport nummer R-2020-003 (TB11 test) og R-2020-004 (TB32 test) datert
23.01.20

av

overgangsrekkverk

mellom

SafeLine-R

N2

og

H2

vegrekkverk.

Datasimulering er utført av Vik Ørsta AS.
 Tegning nummer 5135320 datert 20.02.20 av overgangsrekkverk.
Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til prEN1317-4.
SafeLine-R N2 består av to føringsrør montert på C-stolper med stolpeavstand på 4,0 meter.
Rekkverket

er

godkjent

i

styrkeklasse

N2

med

arbeidsbreddeklasse

W3

og

deformasjonsbredde på 0,9 meter
SafeLine-R H2 består av to føringsrør montert på C-stolper med stolpeavstand på 2,0 meter.
Rekkverket

er

godkjent

i

styrkeklasse

H2

med

arbeidsbreddeklasse

W5

og

deformasjonsbredde på 1,5 meter
På grunnlag av testresultatene gis det herved godkjenning til overgangsrekkverk mellom
vegrekkverk av type SafeLine-R N2 og SafeLine-R H2 i henhold til tegning 5135320.
Leverandøren skal levere montasjemanualen til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og
fremtidig

vedlikehold.
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2

produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg,
bruk og plassering av rekkverket og overganger.
Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste 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

Matteo Pezzucchi
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