
• Velkomst

Finn Westergaard - Midtconsult

• Godkendelse af referat 

Mødet hos ABB

• Update på de nye elsikkerhedsregler,

Peter Kjær, Elsikkerhed.dk 

• Ny belysningsstandard  

Indføring i den nye belysningsnorm DS/EN 12464 som er afløseren for DS 700

• Frokost

• Dialog:

Dialog vedr. D&V-dokumentation og idriftsætning af belysningsanlæg

- SBI-anvisning 220 / øvrigt

- Krav som vi bør sætte til belysningsarmaturer, lysstyring og indregulering

Erfaringsudveksling / evt. ordet frit

• Afslutning og evaluering, næste møde

14:00 tak for i dag

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG 

ARKITEKTUR

El-installationer og el-sikkerhed
Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning



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.



Plads foran tavlen

§ 28. 

Foran tavler, hvis bredde eller højde 
overstiger 1 meter, skal der være en fri 
plads på mindst 1 meter i hele tavlens 
bredde og fra gulv til dens overkant, 
dog mindst 2 meter over gulv. 

1 m

2 m



Jordingssystemer
TN-C Systemer

§ 27. 

I bygninger er det ikke tilladt, at have 
TN-C system efter første tavle eller 
fordelingspunkt. 

Efter første tavle eller fordelingspunkt 
skal der altid anvendes adskilte 
beskyttelsesledere og nulledere. 



§ 52 

Beskyttelseslederen fra tilslutningssteder skal                                
overføres til klasse I materiel. 

Stk. 2. 

I boliger finder stk. 1 ikke anvendelse for transportabelt 
stikkontakttilsluttet klasse I materiel, hvis den elektriske 
installation er beskyttet ved RCD med en 
mærkeudløsestrøm på højst 30mA, jf. 

Stk. 3. 

I boliger opført efter 1. juli 2017 skal beskyttelseslederen 
overføres til transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I 
materiel. 

§ 46. Hospitalsstikkontakter må kun installeres på 
hospitaler og lignende områder.

• Stk. 2. I hospitalsstikkontakter må der kun tilsluttes 
særligt hospitalsmateriel forsynet med 
hospitalsstikpropper.

Tilslutningssteder



Krav om RCD(Hpfi) på hospitalsstikkontakter?

Hospitals- og edb-stikkontakter, der har 

tilsluttet en virksom beskyttelsesleder og 

som af driftstekniske

grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet 

af beskyttelse ved RCD med en 

mærkeudløsestrøm på

højst 30mA. Stikkontakter for disse 

brugsgenstande skal i så fald beskyttes 

ved automatisk afbrydelse

af forsyningen ved hjælp af andet 

beskyttelsesudstyr.



Strømkredse, der kan forventes at føre en strøm, 

som ikke overstiger 75 % af strømværdien efter tabel A.2 eller A.3 ganget 

med en eventuel korrektionsfaktor for omgivelsestemperatur 

(hvis denne afviger fra 30 °C) tillades følgende: 

• Strømværdien for den pågældende strømkreds behøver ikke korrigeres for samlet fremføring.

• Der kan ses bort fra den pågældende strømkreds ved bestemmelse af korrektionsfaktoren for de øvrige 
strømkredse i den samlede fremføring.

• Hvis 75 %-reglen er opfyldt for samtlige strømkredse, behøver der slet ikke korrigeres for samlet 
fremføring.

• HD60364

Farvel til 75% reglen 



Derfor skal 75% reglen 
ikke beholdes i sin 
nuværende version. 
Sammenlignet med den effekt der blev afsat 
ved dimensionering efter de ”gamle” regler 
viser beregninger, at der med de nye regler 
og 75% reglen afsættes op mod 58% mere 
energi i kablerne. 

Dette betyder større effekttab og større 
temperatur i kabelbakkerne. 

Der arbejdes pt. med et udvalg i DS der skal 
klarlægge mulighederne og konsekvenserne 
ved, at beholde 75% reglen eller ændre 
denne til en anden værdi. 



Ikrafttrædelse
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StærkstrømsBekendtgørelsen Afsnit 6A-6B-6C-6D-8

2018 2019

Dispensation

1 juli 2017 1 juli 2019

Ny Bekendtgørelse/standarden HD 60364
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SB afsnit 6
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