
Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll
Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko
Ladestasjoner

Elektroinstallatør Oppdragsgiver (Kunde)

Firma/Navn: Jensen Elektriske AS Firma/Navn: Sameiet Ullernchausseen 120

Kontaktperson: Thomas Tyrholm Kontaktperson:

Adresse: Holmengata 28 Adresse: Ullernchausseen 120

Postnr/Sted: 1394 NESBRU Postnr/Sted: 0284 OSLO

Telefon: 66 84 74 80 Telefon:

E-post: post@jensenelekrtiske.no E-post: karloluf@mac.no

Ordre Kunde

Ordrenummer: 12809 Kundenummer: 15938

Anleggsadresse

Firma/Navn: Sameiet Ullernchausseen 120

Adresse: Ullernchausseen 120

Postnr/Sted: 0284 OSLO

Rapportens omfang

 Hele anlegget   Anleggsdel:× Elbil ladere

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan 
svares JA på ALLE sjekkpunkt i gruppen "Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)" er arbeidet å anse 
som "mindre oppdrag med lav risiko" og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5 Sikre 
dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet 

 dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

SJEKKPUNKT

Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko) Ja Nei Ikke aktuelt KOMMENTAR

Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere 
forutsatt bruk?

×    

Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 
tabell 51A?

×    

Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene som er 
lagt til grunn i eksisterende anlegg?

×    

Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som 
er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?

×    

Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne 
kategoriseres under del 7 i NEK 400?

×    

Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur? ×    

SJEKKPUNKT

Sluttkontroll (Lav risiko) Ja Nei Ikke aktuelt KOMMENTAR

Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt 
og funnet i orden?

×    

Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden? ×     1000Mohm

Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye 
installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser nedenfor.

×    

Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden? ×    

Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå og 
bruk?

×    

Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisning? ×    

Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden? ×    

Er nødvendig merking av utstyr utført? ×    

Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker bruk og 
vedlikehold?

×    



 ... Fortsettelse fra forrige side

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold

Montere 4 stk Satlo ladestasjon med låsbare deklser.
Montere strømmåler til hver ladestasjon
Montere strømstyring for optimalisering av kapasitet.
Montere sikringskap på støyskjerm for plassering av utstyr.

Montør/Kontrollert av:

Navn: Stian Sørlie-Rogne

Dato: 2017-09-01

Signatur: Elektronisk signert av Stian Sørlie-Rogne. Signaturen er sikret med passord og verifisert av 
Tripletex som uavhengig tredjepart. 


