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Tilsvarende finnes oversikt over godkjente støtputer under: IUUQXXXWWTF1BHF'JMFTGPSUFDLOJOH@BW@HPELBOE@UNBQEG FQTMBOHVBHFTW

4.1 Tversgående sikring mot kjørende trafikk
Dette vil være den første sikring kjørende møter når de kommer inn mot arbeidsstedet.
Tversgående sikring er en fysisk hindring som skal sikre at kjørende som ikke tar hensyn
til utsatt varslingsutstyr:
r JLLFLPNNFSJOOQÇBSCFJETPNSÇEFUPHQÇGSFSTFHTFMW BSCFJEFSFFMMFSVUTUZSTLBEF
r JLLFTFMWTLBEFTWFEÇLKSFQÇVUTUZS BSCFJETSFETLBQPHLPOTUSVLTKPOFSFMMFSWFEÇ
kjøre ned i arbeidsgrop.
Buffersone
Det skal alltid være en buffersone foran arbeidsstedet, selv om det bare benyttes varslings- og ikke sikkerhetsutstyr. I buffersonen skal det ikke være personer, maskiner eller
utstyr. Buffersonens lengde vil være avhengig av forventet hastighetsnivå ved eventuelle
påkjøringer og hva slags sikringsprodukt som benyttes.
Lengde på buffersone skal være angitt i arbeidsvarslingsplanen.
4.1.1.1

Tversgående sikringsutstyr og buffersonen skal fungere slik:
r %FUTLBMCSFNTFPQQLKSFUZTPNLKSFSQÇTJLSJOHFOQÇFOTMJLNÇUFBUEFUJLLFPQQ
står store skader på kjøretøy eller personer i kjøretøyet.
r %FUUFPQQOÇTPGUFWFEBUTJLSJOHFOGPSTLZWFTQÇLKSFCBOFOJOONPUBSCFJETTUFEFU
Under denne forskyvningen skal sikringen ikke kunne treffe personer eller utstyr.
r %FUTLBMEFSGPSBMMUJEWSFFOCVGGFSTPOFNFMMPNUWFSTHÇFOEFTJLSJOHPHTFMWFBSCFJET
stedet.
#VGGFSTPOFOTMFOHEFWJMWSFBWIFOHJHBWIWJMLFUTJLSJOHTQSPEVLUTPNCFOZUUFT4JLSJOH
ens buffersone skal være i henhold til spesifikasjonene for produktet, Dersom dette ikke er
tilgjengelig kan følgende tommelfingerregel benyttes: Fartsgrense (i km/t) delt på 2, pluss
N&LTFNQFM'BSUTHSFOTFMJLLNUHJSEB NNCVGGFSTPOF
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Tversgående sikringsutstyr kan være:
r LKSFUZQMBTTFSUGPSBOBSCFJETTUFEFU
r VUTUZSTQFTJFMUVUWJLMFUGPSÇWSFUWFSTHÇFOEFTJLSJOH QMBTTFSUQÇLKSFCBOFO PGUF
energiabsorberende,
r LKSFUZQÇNPOUFSUFOFSHJBCTPSCFSFOEFVUTUZS QMBTTFSUGSBSCFJETTUFEFU
Med energiabsorberende sikring menes en sikring av en slik art at den ikke stopper trafikanten momentant, men reduserer belastningen enten ved at sikringen deformeres eller
forflyttes.
I en del tilfeller vil den langsgående sikringen være av en slik type at den også kan fungere
som en tversgående sikring.
Energiabsorberende sikring
Ved bruk av tversgående sikring skal det av hensyn til de kjørende vurderes hvilke skader som vil oppstå om noen kjører på sikringen.
Ved fartsnivå 60 km/t eller høyere skal den tversgående sikringen ved statiske arbeider
være energiabsorberende.
Ved arbeider på flerfeltsveg med fartsgrense 60 km/t og høyere, skal det benyttes energiabsorberende sikring (for eksempel støtputebil) som sikring ved utføring av kortvarige
arbeider og bevegelige arbeider, inklusive utsetting eller inntaking av varsling og sikring
for langvarige arbeider.
Ved arbeid i «lift» (korgbil), der arbeidskjøretøyet må stå i eller inntil kjørebanen, skal det
benyttes annet arbeidskjøretøy som sikring, og energiabsorberende sikring (for eksempel
støtputebil) hvis fartsnivået er 60 km/t eller høyere.
4.1.1.3
Nærmere beskrivelser av en del utstyr for tversgående sikring er gitt i Håndbok 3 del 4.

4.2 Langsgående sikring mot kjørende trafikk
Langsgående sikring er en fysisk hindring i form av rekkverk, gjerde eller annen barriere,
som skal sikre at kjørende:
r JLLFLPNNFSJOOQÇBSCFJETPNSÇEFUPHQÇGSFSBSCFJEFSF VUTUZSFMMFSLPOTUSVLTKPOFS
skade,
r JLLFTFMWTLBEFTWFEÇLKSFQÇVUTUZS BSCFJETSFETLBQFMMFSLPOTUSVLTKPOFSFMMFSWFEÇ
kjøre ned i arbeidsgrop, grøft eller lignende,
r JLLFLPNNFSJOOQÇGFJMEFMFSBWWFHFOPWFSJNPUHÇFOEFLKSFGFMUFMMFSJOOQÇBSFBM
for myke trafikanter.
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