
Erklæring om at utførelse er i samsvar med gjeldende krav og forutsetninger 
Virksomhet: 
Adresse:   

(separate erklæringer for henholdsvis prosjektering og utførende)    
Type anlegg:       Prosjektering:    eller utførende: 
Anleggsidentifikasjon/adresse: 
   
 
Arbeidet er utført i samsvar med de kravdokumentene som er avkrysset i felt 1. Andre 
kravdokumenter kan tilføyes i felt 2. I felt 3 markeres de kravdokumentene som tilfredsstilles helt eller 
delvis, og relevant versjon/dato fylles inn i felt 4. Felt 5 markeres der det er avvik fra kravdokumentet 
(delvis oppfylt), og nødvendig informasjon tas med i eget vedlegg. For forskrifter anvist med ●, 
forutsettes utfylt sjekkliste i vedlegget (felt 5 krysses av).    

1 2 3 4  5  
 Bane NOR, Teknisk regelverk (https://trv.jbv.no)   versjon/dato:       
 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg [FEF]   versjon/dato:        ● 
 Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg [FEL]   versjon/dato:         ● 
 [NEK 400] Elektriske lavspenningsinstallasjoner   versjon/dato:        

 [NEK 439-serien] Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer   versjon/dato:        
 [NEK 440] Stasjonsanlegg over 1kV   versjon/dato:        
 [NEK 900] Elektriske jernbaneinstallasjoner   versjon/dato:        
 [NEK EN 50173-serien] IKT – Felles kablingssystem   versjon/dato:        
 [NEK EN 50174-serien] IKT – Installasjon av kabling   versjon/dato:        
 [NEK EN 50310] Ekvipotensialutjevning og jording   versjon/dato:        
 [NEK EN 50600-serien] Datasentre   versjon/dato:    
    versjon/dato:        
      versjon/dato:         
    versjon/dato:         
    versjon/dato:         
    versjon/dato:         

Det er søkt om dispensasjon fra Teknisk regelverk, og følgende er godkjent: 
Nr.: Tekst: 
Nr.: Tekst: 
Nr.: Tekst: 
Nr.: Tekst: 
Nr.: Tekst: 

Oppdragsutfører erklærer at arbeidsoppdraget er utført og kontrollert i henhold til ovennevnte 
kravdokumenter og godkjente dispensasjoner. Sluttdokumentasjon i henhold til Teknisk regelverk er 
overlevert eier av anlegget. 
Utfyllende kommentarer: 

 
 
 
  
Sted/dato: 
  

Underskrift/Firmastempel: 

 

https://trv.jbv.no/
https://trv.jbv.no/
https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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