
Bane NOR SIGNAL Kap.: 4.f.12 

 553 Regler for kontroll Utgitt: 01.01.18 

 Sjekkliste for sluttkontroll Rev.: 0 
 Generelle krav Side: 1 av 2 

 

Sporfelt-vekselstrøm Utgitt av: TRV Godkjent av: TRV 

 
 

Stasjon:     

Sporfelt:     

 

Kontrollert mot 
dokument:   

 

  Revisjon:  

 
 
NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er 
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Sjekk-
punkt 
 

 
Tema 

Kontrollør 
(initialer og 
dato når 
kontrollert) 

Kommentarer 

1 Sporfelt  Grå felt fylles ikke ut 

1.1 Er isolasjoner med fester kontrollert?   

1.2 Er sporfeltets lengde i hht plan/kabelplan?   

1.3 Er sporfeltisolasjonen i hht 
sporisoleringsplan? 

  

1.4 Har sporfeltet middel mot nabosporfelter?   

1.5 Er tilkoblinger til sporet (1 og 3 til 
jordskinne og 2 og 4 til isolert skinne) 
kontrollert? 

  

1.6 Er det kontrollert at det ikke er for stor 
avstand til isolert skjøt fra tilkoblinger? 

  

1.7 Sitter tilkoblingene godt fast?   

1.8 Er eventuelle overdragstransformatorer og 
stolpe jordet? 

  

1.9 Er impedanser med koblinger til sporet 
kontrollert?  

  

1.10 Er sporfeltet justert i henhold til riktig type i 
følge regelverk? 
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1.11 Er motfase mot tilstøtende sporfelter 
kontrollert? 

  

1.12 Er det kontrollert at sporfeltet faller helt av 
ved shunting med riktig type motstand? 

  

1.13 Er sporfelt kontrollmålt og måleskjema 
utfylt? 

Benytt måleskjema i Teknisk Regelverk, 
(vedlegg til 
JD551/Signal/Bygging/Togdeteksjon) 
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