
1. Checklista drifttagning 
Denna checklista skall användas vid drifttagning av grinden. Kopiera för ifyllande och bifoga 
signerad checklista med grindens dokumentation. 

Uppställningsplats  Datum  

Användare, företag/ansvarig  

Ansvarig för uppställning  Signatur  

Ansvarig för drifttagning  Signatur  

 
Nr Kontroll Värde OK 

Ja Nej 

1 Underlag plant och hårdgjort   

2 Markytor som ex. asfaltering är färdigt   

3 Grind och motorspel oskadad   

4 Grindstolpar justerade lodrätt   

5 Bottenplatta förankrad mot glidning   

6 Markrör och kanalisation är ok. Ex. dragtråd finns i rör. Att rör ej är 
fyllda med grus, betong, is, vatten mm. 

  

7 Transportsäkring demonterad och placerat på grindblad   

8 Inkoppling av kundens egna manöverutrustning, tex. kortläsare, enligt 
portautomatikens inkopplingsanvisningar 

  

9 Gränslägen i motorspel rätt injusterat beträffande öppet och stängt läge   

10 Grindhalvor svänger inte upp eller igen med motorspel frikopplat    

11 Grindhalva/or lätta att öppna och stänga med motorspel frikopplat   

12 Minsta avstånd mellan rörligt och fast föremål minst 600mm under hela 
öppnings och stängningsrörelse. 

  

13 Portens rörelseområde är i samma plan som intilliggande utrymme. Dvs. 
risk för att porten knuffar ut person från tex. lastkaj, schakt eller annat 
får ej förekomma 

  

14 Om 5 och 6 ovan ej kan uppfyllas, är avskärmnings och 
skyddsanordningar uppsatta. Ange åtgärder i noteringar. 

  

15 Uppenbar klämrisk av länkarmar på motorspel, ange varningsmärkning 
eller skyddsåtgärder i noteringar. 

  

16 Elinstallation 400V/230V korrekt   

17 Busskommunikationskabel ansluten korrekt   

18 Elkablar korrekt dragna och skyddade   



Nr Kontroll Värde OK 

Ja Nej 

19 Arbetsbrytare funktion   

20 Grindriktning korrekt mot öppna och stäng   

21 Uppmätt gångtid för grind    

22 Inställd begränsad gångtid    

23 Avläst belastning under gång    

24 Inställt gränsvärde för belastningsvakt    

25 Funktion klämskydd   

26 Funktion belastningsvakt   

27 Funktion fotocell   

28 Funktion stoppknapp   

29 Funktion nödstopp utsida   

30 Funktion nödstopp insida   

31 Funktion på eventuella varningsanordningar   

32 Funktion kortläsare   

33 Manöverdon lämpligt placerade så att portrörelse kan vara under uppsikt   

34 Funktion fjärrkontroll   

 
Nr Noteringar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


