
Agenda :

09.30-10.00: Ankomst, registrering og kaffe 
10.00-10.10: Velkomst og problematisering af emner v. FSTA/FSD og Peter 

Rosenberg Kjær, Elsikkerhed.dk 
10.10-10.50: Stærkstrømsbekendtgørelsen IEC 60364-7-710 v. Asger Illum, Balslev 

Rådgivende Ingeniører 
10.50-11.05: Network og kaffe 
11.05-11.45: Projektering af sygehusinstallationer i praksis v. Finn Westergaard, 

Midtconsult
11.45-12.30: Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse, v. Asger 

Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører 
12.30-13.15: Frokost 
13.15-14.00: Danske stikkontakter er en tikkende bombe v. Kim Benny Larsen, 

Rambøll 
14.00-14.30: Schuko-godkendelse og fordele ved LK’s danske 

stikkontaktsystem v. Claus Borghegn, Schneider 
Electric 

14.30-14.45: Network og kaffe 
14.45-15.30: Debat og afrunding: Kan vi se en rød tråd? v. Peter Rosenberg Kjær, 

Elsikkerhed.dk







http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l119/beh3/forhandling.htm#play
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Med henblik på at øge 

konkurrencen og modernisere 

de gældende tekniske regler i 

stærkstrømsbekendtgørelsen 

vil der blive udarbejdet et nyt 

og forenklet regelsæt om 

elsikkerhed i en række nye 

bekendtgørelser. 



Danske stikkontakter

 Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug 
o.l. – Bestemmelser for særlige danske systemer

 DS 60884-2-D1(107 standarden)

Foto: Schneider Electric



Men er de lovlige..?

Afsnit 107-2-D1 -

SB afsnit 6C,, 

beskriver krav til 
brug af 

stikkontakter og 
stikpropper.

Afsnit 6C henviser til, at 
hvis man overholder den 

danske standard 

DS 60884-2-D1:2011

vil man være i 
overensstemmelse med 
de danske bestemmelser 

for stikkontakter



Almindelig dansk stikkontakt

Nul klemmen mærkes 
samt pillesikker



Hospitals-stikkontakt

Nul klemmen 
mærkes  samt 

pillesikker



EDB-Stikkontakt

Nul klemmen 
mærkes samt 

pillesikker



Stikkontakter med pindjord

Nul klemmen mærkes 
samt pillesikker

Tiladt fra 1. juli 2008



Tilladt fra 15. november 2011

Stikkontakter med sidejord

Pillesikker



• Det antages, at 50 % af befolkningen vil mikse stikkontaktsystemer, 
der ikke umiddelbart passer sammen. 

Udbredelse af Fejlstrømsafbrydere 

• Risikoen for at fejlstrømsafbryderen ikke er installeret, og/eller ikke 
virker, udgør 14 %



Elektriske fejl samt udbredelsen af el-apparater 
• Styrelsen vurderer, at der generelt opstår en farlig elektrisk fejl i 

omkring 1 promille af elektriske husholdningsapparater af klasse 1 i 
hele apparatets levetid. 

• Årsagerne til fejlene er forskellige, men det kan typisk være fejl i 
varmelegemet på vaskemaskiner, kaffemaskiner og elkedler, der kan 
medføre, at berøringsflader bliver strømførende

• Antallet af apparater i danske hjem antages at være 40 millioner, 
baseret på 15 apparater der aktivt bruges per husstand. Antallet af 
farlige fejl i elektriske apparater af klasse I vurderes således at være 
omkring 4.000 per år.  



Frokost
Starter igen kl 13:15



FI/FU afbryder ”Ulovlig”
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Erfaringer ved tilsyn

Hfi relæer mærket med rødt

kryds på denne camping-plads

var defekte!



















Tak for i dag!

Tlf: 7131-3434
https://vimeo.com/119840240

https://vimeo.com/119840240

