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S-lås 
 

Utgitt av: TRV Godkjent av: TRV 

 
 

Stasjon:  

S.lås:  

Kilometer:  
 
 
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 S-lås, Sp/vx  Grå felt fylles ikke ut 

1.1 Er det kontrollert at stativet/S-låsen 
er jordet?) 

  

1.2 Er kabelføring og tilkobling 
kontrollert? (Skruene skal være 
tilskrudd) 

  

1.3 Er nøkkelen kontrollert? (Det skal 
være nøkkelform 1) 

  

1.4 Er det foretatt isolasjonsmål av 
kabelen innbyrdes og mot jord? 

  

1.5 Er kabelen ringt trådrett?   

1.6 Er trådmerkingen kontrollert?   

1.7 Er det kontrollert for fysisk skade / 
rust? 

  

1.8 Er strekkavlastning kontrollert?   

1.9 Er skjerm utisolert?   

1.10 Er det foretatt merking av S-lås / vx / 
Sp? 

  

1.11 Er det gjort merking på 
stillerapparat? 

(Grafikk) 
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S-lås 
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Sjekk-
punkt 
 

 
Tema 

Kontrollør 
(initialer og 
dato når 
kontrollert) 

Kommentarer 

1.12 Er tilkobling på stillerapparat 
kontrollert? (Stiller og lampe) 

  

1.13 Er plasseringen i hht fritt profil 
kontrollert? 

  

1.14 Er plassering i hht tegninger 
kontrollert? 

  

1.15 Er stenger i sporveksel kontrollert?   

1.16 Er lås i sporveksel kontrollert? 
(Nøkkelform 2) 

  

1.17 Er 3mm kontrollert?   

1.18 Er sporsperre kontrollert?   

1.19 Er låsene til sporsperre kontrollert? 
(Nøkkelform 1 og Nøkkelform 2) 
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