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Godkjenning av overgang mellom SMA 80 støtpute og tunnelvegg eller 
tilsvarende konstruksjoner 

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av overgang mellom SMA 80 støtpute og 
tunnelvegg fra Industry A.M.S. med journalnummer 18/4735-28 datert 09.04.2018 og videre 
innlevert dokumentasjon. 
 
Søknaden inneholder: 

 Henvisning til samsvargodkjenning av SMA Støtputer med journalnummer 
2015/001661-034. 

 Testrapportnummer SIM080318 (TC 4.2.80 test) datert 08.03.18 av overgang mellom 
SMA 80 støtpute og tunnelvegg. Datasimuleringer er utført av Industry A.M.S.. 

 Tegningsnummer D41923510 og D41923520 datert 09.04.2018 av overgang mellom 
SMA 80 støtpute og tunnelvegg. 

 
Rekkverksovergang består av et kort rekkverksseksjon med C-stolper og to- bølger skinner. 
Rekkverksstolpen kan festes i underlagt eller sveises til fotplate. Overgangen festes til 
tunnelvegg med 8 bolter over en lengde på > 4 meter. Overgangslengden varierer avhengig 
av lokale forhold. Overgangen er testet iht. test TC 4.2.80 i NS EN 1317-3. 
 
På grunnlag av testresultatene gis det herved godkjenning til bruk av overgang mellom SMA 
80 støtpute og tunnelvegg eller tilsvarende konstruksjoner. Godkjenningen gjelder for 
permanente installasjoner på offentlig veg med fartsgrense 80 km/t eller lavere. 
Godkjenningen er betinget av at tunnelvegg har tilstrekkelig kapasitet for å feste 
koblingselementet. 
 
Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og 
fremtidig vedlikehold. Overgangen skal monteres i henhold til produsent/leverandørens 
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installasjonsbeskrivelse (ref. til tegningsnummer MD/118/2016). Håndbok N101 legges til 
grunn for plassering og forankring av rekkverket og rekkverksender.  
 
Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på 
vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle 
godkjenningen. Eventuelle endringer i rekkverksutforming eller materiale vil ugyldiggjøre 
denne godkjenningen.  
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Sigmund Reinsborg Log 
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