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Dokumentasjon av enkle arbeider på lavspenningsanlegg - mal 

Denne malen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – Konsernprosedyre. 

Utførende  Oppdragsgiver (Kunde) 

Firma/Navn:   Firma/Navn:  

Kontaktperson:   Kontaktperson:  

Adresse:   Adresse:  

Postnr.:  Sted:   Postnr.:  Sted:  

Telefon:   Telefon:  

Epost:   Epost:  

 

Ordre  Prosjekt  

Ordrenummer:   Prosjektnr.:  

 

Anleggsadresse 

Sted km:  

Adresse:  

Postnr.:  Sted:  

 

Rapportens omfang 

 Hele anlegget  Anleggsdel  

 

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan 

svares JA på alle sjekkpunkt i gruppen «Risikovurdering (forutsetninger = lav risiko)» er arbeidet å anse 

som «mindre oppdrag med lav risiko» og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5-sikre 

dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet 

dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.  
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Risikovurdering (lav risiko) Ja  Nei NA Kommentar 

Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne 

vurdere forutsatt bruk? 

    

Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til 

NEK 400 tabell 51A? 

    

Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene 

som er lagt til grunn i eksisterende anlegg? 

    

Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke 

forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i 

eksisterende installasjon?  

    

Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne 

kategoriseres under NEK 400 del 7? 

    

Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur?      

Vil anlegget berøre Teknisk regelverk?      

Er jording/utjevning gjort i henhold til Teknisk 

regelverk? 

    

Er endringene sendt til Banedata for registrering?      

 

Sluttkontroll (lav risiko) Ja Nei NA Kommentar 

Er kontinuitet i beskyttelsesleder og 

utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?  

    

Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?      

Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye 

installasjonen utført og funnet i orden?  

Spesifiser nedenfor.  

    

Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?      

Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, 

spenningsnivå og bruk?  

    

Er utstyr valgt og montert iht. produsentens 

anvisninger?  

    

Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?      

Er nødvendig merking av utstyr utført?     

Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for 

sikker bruk og vedlikehold? 
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Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollert av / Bemyndiget person  Eiers representant (ved behov) 

Navn:   Navn:  

Dato:   Dato:  

Signatur:   Signatur:   
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