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Vurdering av G/S rekkverk type Vikafjell fra Vik Ørsta as 

 

Som ansvarlige for godkjenning av vegutstyr til bruk i SVV har vi blitt bedt om å gi en vurdering av G/S rekkverk 

Vikafjell fra Vik Ørsta as. 

 

Vurdering av rekkverk er basert på medfølgende tegninger og faktum at det per dagens dato fins ikke gjeldende 

standard for denne type rekkverk. 

 

Vikafjell G/S rekkverk er et rekkverk for gående og syklende, med stolper av massivt flattstål med og uten fotplater, 

vertikale sprosser Ø16mm og langsgående rør. Rekkverket leveres som standard i varmforsinket utførelse, og kan i 

tillegg pulverlakkeres i ønsket RAL‐farge. 

 

Følgende dokumentasjon ble sendt til vurdering: 

 Tegning av Vikafjell G/S rekkverk nr. FDV-VF-010 rev. F fra Vik Ørsta as. 

  Dokument med produkt beskrivelse og statiske beregninger ift. frivillig standard Pr. CEN/TR  1317-6. 

 

Produktet er vurdert i henhold til nasjonale krav i håndbok N101- Rekkverk og vegens sideområder og 

CEN teknisk rapport CEN/TR 16949-Pedestrian Parapets (tidligere Pr. CEN/TR 1317-6). 

 

G/S rekkverk Vikafjell fra Vik Ørsta as vurdert med bakgrunn i ovenstående dokumentasjon tilfredsstiller nasjonale 

krav og teknisk rapport CEN/TR 16949. Rekkverk kan anvendes på det offentlige veinett i 

Norge. 

I tilfelle at utstyr som markedsføres i Norge avvikler fra den versjonen som ble vurdert, forbeholder 

Vegdirektoratet seg retten til å endre eller tilbakekalle denne vurdering. 

 

Dette dokumentet erstatter dokument nr. 16/2214-72. 

 

 

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Reinsborg Log 

Kontorleder Božidar Stanković  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


