
 

Veiledning til samsvargodkjenning av vegutstyr 
 
Søknadsdokumentasjon sendes elektronisk til N101@vegvesen.no.  
Søknaden skal inkludere følgende dokumenter: 

 
Dokument  Format  Til bruk for 

Bestillingsskjema  Word Intern bruk 

Bruksanvisningen PDF Publisering 

Tegning for publikasjon PDF Publisering 

Bilde  JPEG Publisering 

CE merking (CPR-sertifikat) PDF Publisering 

Testrapporter PDF  Kontroll  

Video fra tester  * Kontroll  

* .avi, .mpeg og .wmv file aksepteres   
 

Veiledning: 

• Bestillingsskjema finnes i her. Produktsprodusent eller leverandør kan være første 
kontakt. Skjemaet må oppdateres med gjeldende kontaktperson og/eller leverandør.  

• Bruksanvisningen skal inneholde produktets installasjons-, montasje- og 
vedlikeholdsbeskrivelse. For mer informasjon, se kapittel 1.1.3 og 3.4.3 i håndbok V160 
Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak. 

• Bildet (JPEG) publiseres på vegvesen.no i farger. Bildet må kun vise det aktuelle 
vegutstyr og ikke annet utstyr. 

• Den nyeste versjonen av produktstegning skal sendes. Veiledning til utarbeidelse av 
tegninger beskrives nedenfor. Eventuelle avvik fra tegninger i testrapporten må 
begrunnes. For CE-merket produkter skal alle endringer/modifikasjoner godkjennes fra 
en godkjent kontrollorgan (Notified Body)    

• CPR-sertifikater skal være utstedt av en godkjent europeisk teknisk kontrollorgan. CPR-
sertifikater i henhold til Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, 
CPR) benyttes som grunnlag for CE-merking av produktet, for unntak se håndbok N101 
Rekkverk og vegens sideområder eller ta kontakt med dibk.no.  

• Testrapporter og video fra tester skal også sende i elektronisk format. Rapportene må 
være datert og signert. 
 

• Brurekkverk til bruk langs offentlig veger i Norge skal tilpasse kantdragerstørrelser 
(f.eks. kantdragehøyde) og være i henhold til krav til plassering og innfesting av 
brurekkverk, se kapittel 3.4 i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og videre 
kapittel  5 i håndbok V161 Brurekkverk. 
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Veiledning til utarbeidelse av tegninger 
 

Tegninger skal utarbeides ved hjelp av et digitalt tegneverktøy, og filene skal være i PDF 
format. Tegninger utføres i henhold til Norsk standard.  
 
Ramme og tittelfelt skal inkludere: logo og navn av produsent, produktnavn, dato, 
tegningsnummer og revisjonsbokstav (se eksempel i bilde nedenfor). 

 

 
 
Alle komponentene i produktet bør identifiseres og typebegrunnes (se eksempel i bilde 
nedenfor). En tabell på høyre siden i tegningen skal oppsummere materiale og kvalitet for hver 
komponent. 
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