
Bane NOR SIGNAL Kap.: 4.f.10 

 553 Regler for kontroll Utgitt: 01.01.18 

 Sjekkliste for sluttkontroll Rev.: 0 
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Lokalstiller Utgitt av: TRV Godkjent av: TRV 

 
 

Stasjon:     

Lokalstiller:     

Kilometer:     

 

Kontrollert mot 
dokument:   

 

  Revisjon:  

 
 
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 Lokalstiller  Grå felt fylles ikke ut 

1.1 Er det kontrollert at lokalstiller med 
fester er fri for skader og at 
lokalstiller står rett? 

  

1.2 Er følgende forhold kontrollert på 
kabler?: 

  

1.2.1 - Strekkavlastning   

1.2.2 - Avslutning av kabelmantel   

1.2.3 - Bøyeradie   

1.2.4 - Merking ledere   

1.2.5 - Merking rekkeklemmer   

1.3 Er ledninger i internkoblinger godt 
fastskrudd? 

  

1.4 Er lokalstillerens internkobling ringt 
ut? 

  

1.5 Er lokalstilleren jordet?   

1.6 Følger trykknappene vekseltungens 
bevegelse? 
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1.7 Er trykknappene riktig merket med + 
og – eller H og V? 

  

1.8 Er lokalstilleren merket?   

1.9 Er det kontrollert at lampen lyser når 
sporveksel er lokalfrigitt? 

  

1.10 Er lampen slukket når sporvekselen 
er under omlegging eller ute av 
kontroll? 
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