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Notat  

Til: LDA20 Kontroll og godkjenning 

Fra: Veg og gate 

Kopi:   

  

  

    

Godkjenning av Svelvik Ellipsen vegrekkverk 

Det vises til tidligere godkjenning av Svelvik Ellipsen rekkverk med journalnummer 

2011005855-19 datert 03.03.11. 

 

Det henviser til: 

 Testrapport nummer 09-011 (TB31/TB32 test med redusert hastighet på 70 km/t) 

datert 29.12.09 av Svelvik Ellipsen midtdeler i betong og testrapport nummer 09-010 

(TT2.1.80 med redusert hastighet på 60 km/t) datert 23.12.09 av Svelvik Ellipsens 

avslutting. Svelvik Ellipsen er testet av Nordic testsenter AS. 

 Tegning av Svelvik Ellipsen datert 07.03.11. 

 

Testrapport 09-011 er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN 1317-1,2 og 5 mens 

Testrapport 09-011  er gjennomgått og kontrollert i henhold til ENv 1317-4. 

 

Svelvik Ellipsen er et ikke-deformerbart rekkverk i betong (betongkvalitet C35). Et kamstål  

støpes i betong på en høyde på 0,395 meter over OK asfalt. Rekkverket har en høyde på 0,5 

meter og en bredde på 0,4 meter. Rekkverket avsluttes med en 4,0 meter nedføring (helning 

ca. 1:13,3), se tegning for mer detaljer.   

 

Svelvik Ellipsen er testet i klassene N1/N2 med redusert hastighet og tilfredsstiller kravene til: 

arbeidsbreddeklasse W1 (W= 0,4 m), deformasjonsbredde D=0,0 meter og skadeklasse A. 

 

På grunnlag av testresultater godkjennes Svelvik Ellipsen rekkverk til bruk på offentlig veg i 

Norge. Godkjenningen gjelder for veger med fartsgrense ≤ 60km/t. Rekkverk kan benyttes 

som midtrekkverk. 

 

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon 

og fremtidig vedlikehold. Svelvik Ellipsen skal monteres i henhold til produsent/leverandørens 

installasjonsbeskrivelse. Vegnormal N101 og N301 legges til grunn for valg, bruk og 

plassering av rekkverket. 
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Matteo Stefano Pezzucchi / 22073246 
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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. 

 

Denne godkjenningen erstatter godkjenningsbrev med journalnummer 2011005855-19.  

 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Reinsborg Log 

seksjonssjef          Matteo Pezzucchi 

 

 

 

 

    

 


