
Sjekkliste

Risikovurdering

ElektroinstallatørOppdragsgiver (Kunde)

Anleggsadresse

Anlegg - Kontaktperson

Har du utført elektriske arbeider som krever risikovurdering?

Nedre Rommen 7

RUNE LORENZEN

R

23344556

firmapost@elektro-sivert.no

90401000

post@sansbygg.no

NILS HANSENS VEI 2

TOR BJÆRUM

SANSBYGG AS17618

Firma/Navn:

Adresse:

Postnr./Sted:

Hus nr: Bokstav:

SSB-nummer:

LOHØGDA BORETTSLAG

ERLENDS VEI OG KRISTINS VEI

0669 OSLO

Navn: SANSBYGG AS, TOR BJÆRUM

Telefon:

E-post:

90401000

Besvarelser: R=Ja, V=Nei, W=Ikke aktuelt, £=Ikke besvart 

R Kommentarer

Sjekklistens omfang

X Hele anlegget R Anleggsdel: Bad og toalett

£ Eier Bruker AnnetR£

Elektro-Sivert Installasjon AS

0913 Oslo0667 OSLO

Postboks 56 Stovner

Saksbehandler:

Avdeling:

www.elektro-sivert.no

Risikovurdering av oppdrag og ifht FSE

Gjelder risikovurdering for hele anlegget?
V

Bad og toalett

Beskriv rom/anleggsdel som sjekklisten gjelder for. Bad og toalett

Er det utarbeidet nødvendig dokumentasjon for utførelsen av 

installasjonen, og har du nødvendig informasjon om hva 

installasjonen skal brukes til?
R

Skal oppdraget utføres ihht NEK400? Installasjon på bad og toalett ihht NEK400:2014/2018
R

Har du foretatt klassifisering av ytre påvirkninger i hht NEK400 

tab.51A og kundens krav/ønsker? R
Avklart med SansBygg

Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?
R

Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt eksisterende utstyr?
R

Har du nødvendig informasjon for å planlegge jordingsanlegget?
R

Jorder netting og avløpsrør i kjeller

Har du vurdert om det skal monteres overspenningsbeskyttelse?
R

Som standard kun nye utgående kurser. Montering av OSV er et 

tilvalg

Har du tatt hensyn til risiko forbundet med installasjon av skjult 

varme? R
TKXP XTREME / 2R

Har du tatt hensyn til kundes krav og forventninger til skjult 

varmeinstallasjon? R
Avklart med SansBygg

Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom eller 

badstu? R
IP44

Har du tatt hensyn til forhold som kan oppstå ved installasjon av 

utstyr som medfører fare for høye temperaturer (innfelt belysning, 

termiske apparater etc)?
R

LED downlights med egen fastmontert driver

Kan du se bort fra eventuelle risiko forbundet med utvendig 

kabelanlegg i luft og/eller jord? R

Ordre

1035Ordrenummer:

Dato for kontroll: 01.10.2018
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Sjekkliste

Risikovurdering

Risikovurdert av:

Signatur:

Eier/bruker:

Signatur:

Navn:

01.10.2018Dato:

Navn: SANSBYGG AS

01.10.2018Dato:

...Fortsettelse fra forrige side

 MARIUS JOHNSEN LØKKEN

Skal arbeidet utføres uten inngrep i en eksisterende installasjon?
V

Har du klarlagt at eksisterende aktuelle anleggsdel ikke har 

feil/mangler som er forskriftsstridig eller som kan ha innvirkning på 

nyinstallasjonen?
R

Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet og/eller 

funksjonalitet i eksisterende anlegg? R

Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?
R

Koordineres av SansBygg

Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrig 

bygningsteknisk utførelse? R

Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse
R

Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har 

betydning for denne risikovurderingen? R

Eventuelle avvik fra aktuell Norm?
R

Eventuell de/remontering utenfor bad

Eventuelle begrensinger i anlegget?
R

3.6kW per 16A kurs

Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn for 

prosjekteringen? R
SansBygg informert

Kan oppdraget utføres uten spesielle HMS-prosedyrer?
R

Har du tilgang til førstehjelpsutstyr og nødvendig personlig 

verneutstyr og nødvendig personlig verneutstyr for å utføre 

oppdraget?
R

Er arbeidsområdet sikret og tilgjengelig, og har du sikret at annet 

arbeide i området ikke kan forårsake farlige hendelser? R

Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med "varme arbeider"?
R

Ved varme arbeider er egen sjekkliste og arbeidstillatelse 

gjennomgått og fylt ut? X

Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med "arbeid i høyden"?
R

Kan oppdraget gjennomføres spenningsløst? Husk å ta høyde for 

løse deler (jernspon etc.)! R

Dersom oppdraget ikke kan gjennomføres spenningsløst, har du da 

nok opplæring i AUS og riktig verktøy? X

Har du tilgang til test-/måleinstrumenter som er egnet til forutsatt 

bruk? R
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Notat:
- Det installeres dobbel stikk for vaskemaskin og dobbel stikk for tørketrommel. Dette gir 2stk ledig uttak for fri bruk. I de fleste tilfeller er det også 
stikk i forbindelse med servant
- Tilførsler til bad utføres som forlegning C, B1 eller B2. Vern DPCA100 16A C30mA har I2 verdi 1,2. Temperatur i installasjon beregnes til 25 grader. 
Ved flere kurser i samme rør benyttes faktor 0,8.
- Installasjon på baderommet utføres ihht NEK400:2014/2018. De/Remont i forbindelse med kjøkken innredning eller andre ekstra arbeider kan 
utføres ihht eldre normer. 


