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Godkjenning av STAR MC underskinne - rekkverkstillegg for beskyttelse av
motorsyklister
Det vises til søknad vedrørende godkjenning av STAR MC underskinne fra Vik Ørsta AS med
journalnummer 17/1309-72 datert 06.10.17.
Søknaden inneholder:
 Testrapport nummer HALGAM12191 (TB11 test) datert 11.10.13 og testrapport nummer
HALGAM12192 (TB32 test) datert 11.10.13, av Vik W3 vegrekkverk med stolpeavstand på
2,0 meter og STAR MC-underskinne. Vik W3 med STAR MC-underskinne er testet av Lier
test senter.
 Testrapport nummer HAL/ESM-04/0048 (TM.1.60 test) datert 29.08.14 og testrapport
nummer HAL/ESM-04/0045-1 (TM.3.70 test) datert 23.04.13 av standard N2 vegrekkverk
med stolpeavstand på 2,0 meter og STAR MC-underskinne (test med dukken). STAR MCunderskinne er testet av Lier test senter.
 Tegninger nummer 020413-010 rev. D datert 09.07.14 og montasjemanual av STAR MCunderskinne.
STAR MC består av 4 plastrør (∅ 60 mm) sveiset sammen til en skinne med høyde på 0,24
meter. Skinnen boltes til rekkverksstolper under rekkverkets føringselement. STAR MCunderskinne produseres av Hallingplast AS.
Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN 1317-1,2 og CEN/TS 1317-8.
STAR MC tilfredsstiller skadeklasse II iht. CEN/TS 1317-8 i 60 km/t (ref. til TM.1.60 test).
Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av STAR MC-underskinne på offentlig
veg i Norge. STAR MC kan monteres på N2 vegrekkverk med 2,0 og 4,0 meter stolpeavstand.
Montering av underskinnen på andre rekkverkstyper skal egen vurderes av Vegdirektoratet.
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Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og
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rekkverksendens funksjon. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av
MC-underskinnen.
Vegdirektoratet publiserer en liste av MC-underskinner med tilhørende gyldige dokumenter
på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle
godkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre
denne godkjenningen.
Denne godkjenningen erstatter godkjenningsbrev med journalnummer 2009/018485-002.
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