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Godkjenning av SMA T2 på stålplate 

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av SMA T2 på stålplate, ettergivende 
energiabsorberende rekkverksende til bruk på midlertidig installasjoner. Søknaden fra 
Brødrene Dahl AS er registrert med journalnummer 16/2214-78 datert 21.02.17. 

Søknaden inneholder: 
 Testrapportnummer 0039\ME\HRB\16 (TC 4.2.80 test) datert 16.02.17 av SMA T2 

ettergivende rekkverksende montert på stålplate. 
 Rapport «Assessment of SMA T2 performance when installed in a “temporary” 

configuration» utarbeidet av CSI datert 24.01.2017. Rapporten inneholder evalueringen 
av SMA T2 ettergivende rekkverksende montert på stålplate på grunnlag av 
testrapportnummer 0154\ME\HRB\14 Rev.2 (TT2.1.80 test), testrapportnummer 
0088\ME\HRB\15 (TT1.2.80 test) og tilsvarende datasimuleringer. 

 Testrapport «Numerical testing of the connection between SMA crashworthy end 
terminal and VarioGuard mobile longitudinal barrier” utarbeidet av A.M.S. datert 
24.01.2017. Datasimulering av SMA T2 ettergivende rekkverksende montert på stålplate 
og tilkoblet til VarioGuard midlertidig rekkverk; TT2.1.80 test og TT 6.2.80 test. 

 Henvisning til godkjenningsbrev av SMA T2 ettergivende energiabsorberende 
rekkverksende med journalnummer 15/212577-3 datert 30.10.15. 

 Produktets brukanvisning, tegningsnummer D41923819 rev B datert 10.01.17 og 
D41923802 rev. K datert 09.01.17 og.  

 
 
Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS-ENv 1317-4:2002. 
SMA T2 på stålplate er en utvikling av SMA T2 ettergivende rekkverksenden, 
godkjenningsbrevnummer 15/212577-3. SMA T2 består av flere energiabsorberende 
elementer montert på langsgående bjelke. Stålplaten er 0,72 meter bred og ca. 3,6 meter 
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lang, tegningsnummer D41923802. Rekkverksenden er datasimulert tilkoblet til VarioGuard 
midlertidig rekkverk med en spesiell overgang. SMA T2 produseres av A.M.S. s.r.l. 
 
SMA T2 på stålplate er en ettergivende energiabsorberende rekkverksende. Testen 
tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse P2 med skadeklasse B, utbøyningsklasse D1.2 (x1-
y2) og bevegelsesklasse Z2. 
 
Med grunnlag i overnevnte gis herved godkjenning til bruk av SMA T2 på stålplate på 
offentlig veg i Norge. Godkjenningen gjelder for midlertidige installasjoner som sikring ved 
arbeid på og ved veg med fartsgrense 80 km/t eller levere.  Overgang/koblingselement 
mellom SMA T2 rekkverksende og selve rekkverket godkjennes separat.  
 
Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og 
fremtidig vedlikehold. SMA T2 på stålplate skal monteres i henhold til 
produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 og N301 legges til grunn 
for valg, bruk og plassering av rekkverksenden. 
 
Vegdirektoratet publiserer en liste av godkjente rekkverksender og tilhørende gyldige 
dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller 
tilbakekalle godkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil 
ugyldiggjøre denne godkjenningen.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Sigmund Reinsborg Log 
Kontorleder          Matteo Pezzucchi 
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