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Samsvargodkjenning av Asfalt & Maskin H2D90 glidestøptrekkverk
Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av

Asfalt &

Maskin

H2D90

glidestøptrekkverk fra Asfalt & Maskin AS, med journalnummer 20/46514-1 datert 19.02.20
0g videre dokumentasjon innlevert 12.05.20.
Søknaden inneholder:


Testrapport nummer SWO/STB-01/090 (TB11 test) datert 18.10.95 og testrapport
nummer

SWO/STB-02/091

(TB51

test)

datert

18.10.95

av

Step-barrier

glidestøptrekkverk. Rekkverket er testet av Lier testsenter.


Tegning og montasjebeskrivelse av rekkverket.



Produktsertifikat nummer 0402-CPR- C500022 utstedt av RISE teknisk kontrollorgan.

H2D90 er et plasstøpt betongrekkverk med stålforsterking. Stålforsterkingen består av 2
stålstenger som løper langs barrierens lengde. Rekkverket er utformet til step-profil på begge
sider av rekkverket. Rekkverket har en totalbredde på 0,542 meter og en høyde på 0,90 meter.
Rekkverket produseres av Asfalt & Maskin AS.
Asfalt & Maskin H2D90 rekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I
henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll.
Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR- C500022. H2D90 tilfredsstiller
kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W1, skadeklasse C og snøklasse 4.
Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av Asfalt & Maskin H2D90 rekkverk på
offentlig veg i Norge. Rekkverket kan benyttes som midtrekkverk.
Leverandøren skal levere monteringsbekrivelse 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 rekkverksender.
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

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

