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Apparatskap 
 

Utgitt av: TRV Godkjent av: TRV 

 
 

 

 

Kontrollert mot dokumenter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er 
listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til. 
 
 
Sjekk-
punkt 
 

 
Tema 

Kontrollør 
(initialer og 
dato når 
kontrollert) 

Kommentarer 

1 Apparatskap  Grå felt fylles ikke ut 

1.1 Er skapet kontrollert for synlige 
skader/mangler, og at skapet står 
rett? 
Iht. JD553 6.2.2 

  

1.2 Er skapets avstand fra spor 
kontrollert? 
Ihht. JD520 Kap.2Minste tverrsnitt 

  

1.3 Er luftventilen i skap kontrollert?   

1.4 Er lys i skap kontrollert? 
 

  

1.5 Er følgende merking kontrollert?   

1.5.1 - Utvendig   

Stasjon:  

Apparatskap:  

Kilometer:  

Tegningsnummer. Rev. 
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Sjekk-
punkt 
 

 
Tema 

Kontrollør 
(initialer og 
dato når 
kontrollert) 

Kommentarer 

1.5.2 - AS-plate   

1.5.3 - Utstyr   

1.6 Er følgende forhold kontrollert på 
kabler?: 

  

1.6.1       - Strekkavlastning   

1.6.2       - Avslutning av kabelmantel   

1.6.3       - Bøyeradie   

1.6.4 - Jording (JD 510 kap.3)   

1.6.5       - Merking ledere   

1.6.6       - Merking av rekkeklemmer   

1.6.7 - Tetting ved innføring   

1.7 Er data på sporfelttransformatorer 
kontrollert? 

  

1.8 Er data på sporfeltmotstander 
kontrollert? 

  

1.9 Er jording på AS-plate kontrollert?   

1.10 Er sikringer for sporfelt kontrollert? 
(JD551 vedlegg kap.6c) 

  

1.11 Er alle komponenter og koblinger 
fastskrudd? 

  

1.12 Er AS-platen ringt ut i hht 
koblingsskjemaer og trådfordeling?  

  

1.13 Er det foretatt isolasjonsmåling av 
alle koblinger på AS-platen?  
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For kontroll av hovedkabel, se Sjekkliste for sluttkontroll – Hovedkabler 

Følgende tabell skal fylles ut for kontroll av stikk-kabler:  

      Isolasjonsmåling       

  Stikk-kabler Tråd ringt Innbyrdes  Mot jord Dato Sign. Merknader 

1                                                

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
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