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AGENDA 

Schuko stikkontakt fra Schneider Electric 



Stærkstrømsingeniør, DIA-E, 1984 

Arbejdet i 70 lande, 21 år hos COWI, 9 år hos Rambøll 

Afd. leder for 30 el-ingeniører indenfor byggeri 

Medforfatter til El Ståbi, 5. udgave 

Kronik i ING.DK 8. maj 2014 om de danske stikk., mest 

kommenterede artikel i den udgave 

Teknisk rådgiver i 2013 for advokaten, der 

repræsenterede Gladsaxe Kommune mod Schneider 

Electric Danmark A/S og Dansk Industri i sagen om 

”Europadåser” 

KIM B. LARSEN 



• Grundlagt i 1945 i København  

• Stifterne: Børge J. Rambøll and Johan 

G. Hannemann 

• Stærke holdninger 

• Høj etisk standard 

• Samfundsansvar 

• Tilfredse medarbejdere 

RAMBØLL 
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MARKEDSOMRÅDER I RAMBØLL GRUPPEN 

• Byggeri – største 
byggerådgiver i Danmark 

• Transport 

• Miljø 

• Energi 

• Olie & Gas 

• Management Consulting 



RAMBØLL I DANMARK 



TOP 150 GLOBALE DESIGNVIRKSOMHEDER 

2014   2013 
  
1.  1.  Aecom Technology Corp. (USA)   7,240.9 M USD 
2. 4.  WorleyParsons (Australia)   6,475.8 M USD 
3. 2.  URS Corp. (USA)  5,799.4 M USD 
10. 10.  Arcadis (Netherlands)   3,269.0 M USD 
14. 14.  Atkins (UK)   2,430.5 M USD 
17.      60.  WSP+GENIVAR(Canada)   1,952.9 M USD 
24. 23.  Arup Group (UK)  1,487.3 M USD 

30. 28.  Ramboll Group (Denmark)  1,302.8 M USD 
37. 28.  Grontmij (Netherlands)  1,141.6 M USD 
44. 34.  Pöyry  996.0 M USD 

51. 58.  COWI (Denmark)  880.0 M USD  

Ranking: global revenue 
Source: Engineering News-Record (ENR). Companies are ranked according  

to total firm design revenue in previous year in $ millions. http://enr.com 

 

 

http://enr.com/


INDIEN – FOTOS FRA SAMME KONTOR  

 



PROBLEMATIK  
• Langt det meste byggeri er forsynet med den (lille) danske el-

dåse og installationsmateriel fra Schneider Electric Danmark A/S 

aka LK, produkter af høj kvalitet 

• Stikkontakter med jord er for det meste den danske med 3-ben. 

• På sygehuse kan det være den særlige hospitalsstikkontakt, og 

også edb-stikkontakt 

• I snart 20 år er stort set alt el-materiel leveret med Schuko 

stikprop aka sidejord – og sådan vil det blive ved med at være, 

for ellers risikerer Danmark en EU-sag for protektionisme   

• Ingen jordforbindelse mellem en Schuko stikprop og en dansk 3-

benet stikkontakt = problem, da ringe eller ingen sikkerhed 



PROBLEMATIK HJEMME OG PÅ KONTORET  

 

 

Påstand: Der er potentielt farlige installationer i næsten alle danske 

hjem og arbejdspladser grundet manglende kompatibilitet mellem 

stikprop og stikkontakt. SIK’s indsats er begrænset for at ændre dette. 



PROBLEMATIK – EN MULIG LØSNING  

 

 

Udskift stikproppen eller benyt en adapter….og sådan skal man gøre, hver 

eneste gang man får et nyt apparat…. 



SÆRLIGE FORHOLD FOR SYGEHUSE 

 

 

• Særlige forhold på sygehuse grundet høje 
krav til patient- og driftsikkerhed – 

lækstrømme og forstyrrelse af medio-

teknisk udstyr 

• På sygehuse kan man anvende den 

særlige hospitalsstikkontakt, og også 
edb-stikkontakt for at kunne styre, hvad 

der kan forsynes fra stikkontakt-

grupperne. Man undgår desuden derved 
HPFI-kravet 

 

 

 

Ca. pris kr. 100,- 



FREMTIDEN  

• 3. april 2013 bryder en offentlig bygherre det 

danske monopol på stikkontaktsystem 

• Klagenævnet for Udbud afviser en klage fra 

Schneider Electric og DI om, at Gladsaxe Kommune 

havde udformet udbudsmaterialet på en sådan 

måde, at det skabte ubegrundede hindringer for 

konkurrence 

• Det var i orden at stille krav om, at en bygning 

skulle bestykkes med materiel tilpasset 

montagedåser af en type forstået som Europadåser 



FREMTIDEN - PERSPEKTIV  
• Vi kan bygge billigere: En dansk stikkontakt koster kr. 75 - 100 mod en Schuko kr. 

25 - 30 = faktor >3 gange 

• Europadåser er omkring 10-30 % billigere end de danske el-dåser (dokumenteret 

millionbesparelse på store byggerier) 

• Der er mere plads i Europadåserne = bedre installation, hurtigere montagetid 

• Meget stort udvalg af specielle dåser; lyd-, røntgen- og lufttætte, og mange til 

elementbyggeri. Imponerende udvalg på Light+Building messen i Frankfurt 

• Installationsmateriel med stort udvalg af funktioner, fabrikater (udvalg +500)  

• Mulighed for ensartet designudtryk for tryk, afbrydere, stikkontakter, 

temperaturfølere/regulatorer mv.  

• Stort udvalg af rammer, form og farver, materialer og specialløsninger 

• Schuko stikkontakt passer i Europadåser, bedre sikkerhed for brugerne 

 



FREMTIDEN  

• Vi kan så godt lide at fremhæve danske særkrav og 

særlige løsninger som noget, der sikrer højere 

kvalitet og bedre sikkerhed…… 

• Europadåser og Schuko virker for mere end 400 

mio. mennesker i udlandet 

• Og hvad er resultatet sat i perspektiv…..vi bygger 

unødigt dyrt 

• Link: http://www.alt-vvs.dk/stikkontakt-schuko-m-

j.html?utm_source=pricerunner Schuko til kr. 30,- 

 

UV-gulnet underlag 

Schuko Kr. 30,- 
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SENGESTUEPANEL MED FARVEKODNING  

 

 

• I udlandet har man samme 
problematik på sygehusene, men 

det løses ved farvekodning af 

stikkontakter og ledninger 

• Det virker i udlandet, og det er en 

billigere løsning 

• NB! Stikpropper til hospitals-
stikkontakter må ikke anvendes i 

andet end hospitalsstikkontakter, 

da der ifølge SIK kan opstå farlig 
opvarmning  

 

 



GOD RÅDGIVNING  

Kunden har ikke altid ret, men kunden har ret til at vælge sin foretrukne løsning. 

Vi udfordrer kunden og fremlægger konsekvenser af de mulige løsninger der 

findes, så kunden kan træffe et kvalificeret valg. 

Ofte er det vanetænkning, fordomme og begrænset viden om de nye muligheder, 

der kan begrænse villigheden til at prøve noget andet og noget nyt – men hvorfor 

bygge dyrere end nødvendigt, når der findes billigere og mindst ligeså gode 

alternativer.  

Alle omkostningsposter – store som små – bør indgå i vurderingen  

 



PROJEKTER, HERAF NOGLE MED EUROPADÅSER 

Mærsk Bygningen 



PANUM 

Udbygningen af 
Panum-komplekset i 
København skal  huse 
forskning inden for 
områder, som er 
afgørende for 
fremtidens 
behandling af blandt 
andet kræft, 
hjertesygdomme, 
demens, sukkersyge 
og allergi.  

Special rådgivning 
om EMC-krav 

C. F. Møller Arkitekter, Rambøll og SLA Urbanity 



DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL 

Det Nye 
Universitetshospital 
(DNU) i Skejby ved 
Aarhus bliver 
Nordeuropas største 
hospital. Hospitalet 
skal være med til at 
bringe den danske 
sundhedssektor op  
i den absolutte 
verdensklasse.  



NIELS BOHR BYGNINGEN 

Byggeriet opføres i 
Universitetsparken 
mellem Nørrebro og 
Østerbro som en del 
af vidensbydelen 
Nørre Campus, hvor 
hovedparten af Det 
Naturvidenskabelige 
Fakultets aktiviteter 
er samlet, 51.000 m² 
forsker- og 
uddannelsesbyggeri. 

Special rådgivning 
om EMC-krav 



STATSFÆNGSLET PÅ FALSTER 

Danmarks nye 
statsfængsel på 
Falster skaber et helt 
unikt koncept for 
fængselsbyggeri. 
Byggeriet har høj 
arkitektonisk kvalitet 
uden at gå på 
kompromis med 
sikkerhedsmæssige 
aspekter.  



AKUTMODTAGELSER PÅ SYGEHUSE 
 
 

Sygehusene i Esbjerg, Odense og Randers 
bygger nye, fælles akutmodtagelser, der skal 
sikre bedre patientforløb allerede ved 
ankomsten til sygehuset. 



KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS 

Byggeriet bliver et af de største 
sygehusbyggerier i landet med et samlet 
budget på fire milliarder kroner. 
Universitetssygehuset kommer til at danne en 
helt ny bydel i Køge og bliver byens største 
arbejdsplads. 

Visualisering: Rådgivergruppen USK 



ANBEFALING  
• Anvend Europadåser 

Det fremtidssikrer og sikrer, at alle muligheder er åbne for 

valg af installationsmateriel 

• Anvend Schuko stikkontakter 

Så opnås der kompatibilitet med el-materiel 

• Stil kvalitative krav, så kvaliteten sikres – der findes 

både gode og dårlige Europadåseprodukter 

Det er nyt for mange og derved svært, men det kan gøres 

• Schuko stikkontaker til det danske el-dåse system 

Afmonter den tikkende bombe og opnå sikkerhed for 

eksisterende installationer. I dag er brugerne ladt i 

stikken. 

LK’s CE60 ramme til 

Fuga, der passer til 

Europadåser 

http://www.schalter-steckdosen-
shop24.de/designs-entdecken.html 

Link til hjemmeside med 500 designs: 
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TAK 

KIM B. LARSEN 
KIML@RAMBOLL.DK 
5161 1321 
 
KIML@RAMBOLL.DK 
KIML@RAMBOLL.DK 
AIRPORTS, ELECTRICITY SUPPLY AND SECURITY 
 
WWW.RAMBOLL.DK 
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