
Rapport fra risikovurdering - skjema 

Proarc nr: 
Styringssystem 

Side 1 av 2 

Utførende Oppdragsgiver (Kunde) 
Firma/Navn: Firma/Navn: 
Kontaktperson: Kontaktperson: 
Adresse: Adresse: 
Postnr: Sted: Postnr: Sted: 
Telefon: Telefon: 
Epost: Epost: 

Ordre Prosjekt 
Ordrenummer: Prosjektnummer: 

Anleggsadresse 
Sted/km: 
Adresse: 
Postnr. Sted: 

Anlegg - Kontaktperson 
 Eier  Bruker   Annet Telefon: 

Navn: Epost. 

Rapportens omfang 
  Hele anlegget   Anleggsdel: 

Sjekkpunkter 
Anleggssikkerhet Ja Nei ikke 

aktuelt Kommentar 
Skal oppdraget planlegges og utføres i henhold til 
gjeldende NEK 400? 
Er de ytre påvirkningene for installasjonen vurdert ihht 
tabell 51A NEK 400? 
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen 
skal brukes til? 
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. 
eksisterende utstyr? 

Er det vurdert egnet fordelingssystem? 

Er det vurdert effektbehov? 

Har du vurdert type overspenningsbeskyttelse? 
Kan du se bort fra risiko forbundet med lys- og 
varmeutstyr med høy overflatetemperatur? 
Kan du se bort i fra eventuelle risiko forbundet 
med utvendige kabelanlegg i luft og/eller jord? 
Skal arbeidet utføres uten inngrep i 
eksisterende installasjon? 
Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/
mangler som er forskriftstridige eller som kan ha 
innvirkning på ny installasjonen? 
Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet 
og/eller funksjonalitet i eksisterende anlegg? 

Er installasjonen vurdert med hensyn til EMC? 
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Anleggssikkerhet Ja Nei Ikke 
aktuelt Kommentar 

Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag? 
Vil installasjonen bli berørt av krav i Teknisk 
Regelverk? 

Skal anlegget bygges innenfor sone for kontaktledning? 

Er det utført jordingsplan for anlegget? 

Kompetanse Ja Nei NA Kommentar 
Har personale som skal utføre installasjonen riktig 
kompetanse? 
Eventuelt Ja Nei NA Kommentar 
Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle 
opplysninger som har betydning for denne 
risikovurderingen? 

Informasjon Ja Nei NA Kommentar 
Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til 
grunn? 

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold: 

Installatør / Bemyndiget person: Eiers/brukers representant : 
Navn: Navn: 
Dato: Dato: 
Signatur: Signatur: 
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