
Agenda :

• Velkomst

Steen Falk, Schneider Electric

• Godkendelse af referat 

mødet den 2. September i Birk Centerpark, 7400 Herning

• Nyheder om de nye elsikkerhedsregler,

ny bekendtgørelse (danske særregler) ved Peter Kjær fra Elsikkerhed.dk

• Oplæg til debat om jordingssystemer: 

Problematisering ved Asger Illum fra Balslev

• Jordingsanlæg og dimensionering: 

Indlæg om lynbeskyttelse, jordingsanlæg og potentialeudligning ved projektchef Kim Bertelsen fra COO, 
www.glps.dk

• 12:15 Frokost

• EMC:

Oplæg ved Torben Rune fra Netplan

• Afslutning/afrunding

FSTA, formand Kaj Hyldgaard

• 13:45 Evt. Rundvisning i showroom og tak for i dag

Sten Falk fra Schneider Electric

• OBS: Der vil være kaffe og brød ved ankomst kl. 10.00  samt  frokost kl. 12.00.

http://www.glps.dk/


Ulykke



Formål med ny Elsikkerhedslov?

Forenkle Modernisere

Fleksibelt
International-

iseres











Elsikkerhedsreglerne.dk

Sikkerhedsstyrelsen samarbejder 
med Dansk Standard om at etablere 
en digital platform, hvor der bliver 
overblik over og adgang til 
elsikkehedsloven, bekendtgørelser, 
standarder og vejledninger. 
Standarderne vil skulle købes, enten 
enkeltvis, som standardserier eller 
via et abonnement hos Dansk 
Standard, mens det øvrige indhold 
vil være gratis tilgængeligt.



Dimensionering af kabler i boliger

Tabel 801a

Tabelværdierne må anvendes uanset fremføringsmåde, også hvis 
ledningssystemet er helt omgivet af termisk isolering, og der skal ikke 
korrigeres for omgivelsestemperatur (523.2) og for eventuel samlet 
fremføring af flere strømkredse (523.4).

Tabellen fjernes.! 

Kabler og ledninger i boliger dimensioneres fremover efter generelle 
krav i HD-serien.



Plads foran tavlen

Mindst 1,0 m







Begrebet ”Lysgruppe” er fjernet…. Nu benævnt 

grupper!





Gruppeantal i boliger
Antallet af grupper, som forsyner 250 V 
stikkontakter og andre tilslutningssteder for 
belysningsarmaturer og brugsgenstande med 
mindre effektforbrug over tid, skal mindst være lig 
med det samlede boligareal divideret med 50. Der 
skal dog mindst være to grupper. Stk. 2. Det 
samlede boligareal opgøres i overensstemmelse 
med bygnings- og boligregistrets angivelser. 9 Stk. 
En to- eller trefaset gruppe regnes kun som én 
gruppe. Stk. 4. Følgende indgår ikke i antallet af 
grupper efter stk. 1: 1) 

Grupper for brugsgenstande, som har et højt 
effektforbrug over tid. 2) Grupper hvortil der 
tilsluttes 1-fasede brugsgenstande med nominel 
strøm på mere end 6A og hvor det kan forventes, 
at strømkredsen belastes i mere end 2 timer. 





61439 serien generelt.

17

Tavler til energiforsyning i offentlige net

Effektfordelingstavler

Lavspændingstavler - Del 7: Tavler til specifikke installationer i offentlige rum så 

som marinaer, campingpladser, markedspladser og lignende samt for 

ladestationer til elektriske køretøjer

61439-8 er også på vej, den er meget spændende. Det bliver en delstandard, der 

kommer til at omhandle tavledelen fra 60-204, således at tavler til maskinanlæg 

får deres egen delstandard.



Krav om RCD(Hpfi) på hospitalsstikkontakter?
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Tak for i dag!


