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Sluttkontroll og dokumentasjon av installasjon for 

lavspenningsanlegg - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-605073 Energiforsyning – konsernprosedyre.  

Instruksen gjelder for alle lavspenningsanlegg i Bane NOR. 

Instruksen beskriver krav til hvordan pålagt sluttkontroll / dokumentasjon av arbeid på 

lavspenningsinstallasjoner gjennomføres, jfr. FEL § 12. 

Ansvar for at instruksen etterleves og vedlikeholdes påhviler faglig ansvarlig og de(n) han bemyndiger. 

 

2. Beskrivelse 

2.1. Gjennomføring av sluttkontroll 

Sluttkontroll utføres i henhold til NEK 400 (del 6 Verifikasjon). Sluttkontroll gjennomføres vanligvis av 

utførende montør. Rapport fra sluttkontroll av lavspenningsanlegg (STY-602376) benyttes som sjekkliste 

for å ivareta alle nødvendige kontroller. 

2.2. Dokumentasjon av installasjon 

For hver jobb, enten det dreier seg om små endringer, utvidelser eller nyanlegg, skal det leveres 

dokumentasjon.  

Unntak: For enkle installasjoner er det tilstrekkelig å dokumentere arbeidet ved Dokumentasjon av enkle 

arbeider på lavspenningsanlegg - skjema (STY-602402). Vurdering av hvorvidt det er en enkel 

installasjon gjøres av fagligleder/planlegger/AFA i hvert tilfelle. Dette er en del av risikovurderingen. 

Minimumskrav til dokumentasjon er beskrevet i tabellen. 

 

 Dokumentasjonskrav Utarbeides når Signeres av Mal 

 
Rapport fra risikovurdering 
og vurdering av egnethet 

Utarbeides før arbeidet 
starter i samråd med 
bestiller. Oppdateres etter 
hvert som arbeidet pågår. 

Bestiller Rapport fra risikovurdering 
av lavspenningsanlegg – 
skjema. 

  
Kursfortegnelse  Førsteutkast før arbeidet 

starter. Oppdateres etter 
hvert. Ferdigstilles når 
installasjonen er ferdig. 

- FEBDOK eller 
Kursfortegnelse for 
lavspenningsanlegg 

 
Utstyrsdokumentasjon Oppdateres etter hvert som 

utstyr monteres. 
Ferdigstilles når 
installasjonen er ferdig. 

- Utstyrsdokumentasjon for 
lavspenningsanlegg etter 
behov 

 
Rapport fra sluttkontroll 
(NEK 400 del 6 
Verifikasjon) 

Utarbeides parallelt med 
arbeidet. Fullføres når 
installasjonen er ferdig. 

Utførende 
montør 

Rapport fra sluttkontroll av 
lavspenningsanlegg -skjema 
(STY-602376) 

 
Erklæring om samsvar Utarbeides når Faglig Samsvarserklæring for 
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 Dokumentasjonskrav Utarbeides når Signeres av Mal 

installasjonen er ferdig. ansvarlig / 
Bemyndiget 
person 

lavspenningsanlegg – 
skjema (STY-600501) 

 

Avhengig av kompleksiteten av installasjonen, kan det i tillegg være nødvendig med supplerende 

dokumentasjon som beskrevet i tabellen under. Hvilken dokumentasjon som er nødvendig avgjøres 

basert på risikovurdering. 

 

Dokumentasjon Utarbeides når 

Fordelingsskjema (FEBDOK) Utarbeides før arbeidet starter. Oppdateres etter hvert som arbeidet pågår. 

Brukerveiledning Utarbeides når installasjonen er ferdig. 

Montasjeveiledning Oppdateres etter hvert som utstyr monteres. Ferdigstilles når installasjonen 
er ferdig. 

Hovedkursskjema (FEBDOK) Utarbeides før arbeidet starter. Oppdateres etter hvert som arbeidet pågår. 

Selektivitetsanalyse (FEBDOK) Utarbeides før arbeidet starter. Oppdateres etter hvert som arbeidet pågår. 

FDV-dokumentasjon Sammenstilles når installasjonen er ferdig. 

 

Hvis anlegget fra før er lagt inn i ProArc med FEBDOK-fil, skal alltid denne filen hentes ut og revideres 

iht. de forandringene som er gjort, og legges tilbake i ProArc etter gjeldende regler. 

Omfanget av dokumentasjonen må i hvert enkelt tilfelle vurderes.  

Dokumentasjonen iht. § 12 FEL (utførte jobber) oppbevares i eget system i henhold til bestillers krav 

(ProArc). Ved større prosjekter henvises det fra systemet til den aktuelle FDV-dokumentasjonen 

(Forvaltning- Drift og Vedlikehold). 

2.3. Referanser  

 

Dokument tittel  

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) FOR-1998-11-06-1060 

Elektriske lavspenningsinstallasjoner  NEK 400 

Rapport fra risikovurdering for lavspenningsanlegg - skjema STY-602367 

Rapport fra sluttkontroll av lavspenningsanlegg - skjema STY-602376 

Samsvarserklæring for lavspenningsanlegg – skjema STY-600501 

Kursfortegnelse for lavspenningsanlegg - skjema STY-602368 

Dokumentasjon av enkle arbeider på lavspenningsanlegg – skjema STY-602402 
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3. Revisjonsoversikt 

Rev nr Dato Hovedendring 

010 22.08.2022 Sjekket og videreføres uten endring. 

 


