
Referat  af El-erfagruppe mødet den 2. september 2015 

Sted: 
Innovatorium A/S 
Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark  
Peter Kjær på tlf:  71313434 
 

Deltagere: 
Allan Klindt <allan.klindt@fagerhult.dk>,
Asger Illum <ai@balslev.dk>,
Bjørn Barbré Pedersen <BBP@midtconsult.dk>,
Brian Skov Østergaard <brioeste@rm.dk>, (Afbud)
Carsten Bagger-Haustrøm <cbh@lyngkilde.dk>,
Erik Jensen <erje@alectia.com>,
Finn Westergaard <fw@midtconsult.dk>,
Flemming Folkvardsen <flemming.folkvardsen@dk.abb.com>,
Flemming Dalberg Pedersen / Region Nordjylland <fdp@rn.dk>,
Henrik Meisler <hme@louispoulsen.dk>,
Jørn Nielsen <joern.nielsen@ps.rm.dk>, (Afbud)
Kaj Hyldgaard Olsen / Region Nordjylland <kho@rn.dk>,
Klaus Forup <klaus.forup@regionh.dk>, (Afbud)

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG 
ARKITEKTUR
El-installationer og el-sikkerhed
Møde den 02-09-2015 hos Elsikkerhed.dk

Velkommen



Kristoffer Jørgensen <kj@frandsen-sondergaard.dk>,
Michael Langgaard Nielsen <michael.langgaard.nielsen@regionh.dk>,
Peder Hansen <peder.hansen@regionh.dk>,
Per Lanng <pla@sj.dk>,
Peter Rosenberg Kjær <prk@elsikkerhed.dk>,
Preben Byberg <preben.byberg@regionh.dk>, (Afbud)
"Steffen Carl Jacobsen /." <scj@rn.dk>,
Søren Krogh Christiansen <Soren.Krogh.Christiansen@vest.rm.dk>, (Afbud)
steen.falk@schneider-electric.com,
Peter Melchior Sommer <psom@regionsjaelland.dk>,
Thorkil Vandborg <thorkilvandborg@gmail.com> 

Dagsorden: 
1.       KL: 10:00 – Velkommen, kaffe + rundstykker

 Lederen af Innovatorium  A/S gav en kort præsentation af idegrundlaget for huset herunder 
hvem der er brugere af huset

Formanden for FSTA Kaj H Olsen gav en kort introduktion til dagens arbejde.
• Kan FSTA være et høringsorgan ?( Er beskrevet i FSTA´s vedtægtert)
• Kan netværket være arbejdsgruppe for kommende temadage?
• Kan netværket udarbejde kompendier??

Lidt praktiske detaljer:
• Skal møderne fremadrettet holdes i Herning/Innovatorium? (FSTA betaler 

mødeudgifterne?)
• Eller, skal vi på skift mødes ved hinanden? (Den der holder mødet afholder 

udgifterne?)Gerne respons fra deltagerne til Kaj H. O.

• Hvor mange møder / år skal vi holde?

2.       Kort præsentation af gruppens ide, eksistensgrundlag og deltagerne

Alle deltagerne/bordet rundt præsenterede sig selv herunder kom de med en kort 
begrundelse for deltagelse i netværksmødet:

Følgende emner/udsagn blev nævnt ifm. præsentationsrunden:
• Hvordan arbejder vi med udbud
• Jording og potentialeudligning
• Dynamisk lys/ergonomisk lys/ intelligent lys (OP stuer, undersøgelsesstuer mv.)
• El-installationer på OP stuer mv.
• Sikring af hospitalerne (Brand, adgangskontrol, videoovervågning mv)
• Data kabler (skærmning)
• Medicoteknik (samspil mellem stærkstrøm og svagstrøm)
• Nødforsyninger (Nødelværker, UPS, mv.)
• TIER (Hvilket niveau skal vi have på nødforsyninger )



3.       Debat, ”hvor skal vi hen”
Peter Kjær gav en kort introduktion til opstart på debat
• En del af  Peter Kjær arbejde er at lave tilsyn på installationer (finder mange fejl)
• Sikkerstyrelsen laver kun tilsyn ud fra en risikomodel
• Sikkerstyrelsen sætter kun få resourcer af til tilsyn, da der kun er “få el-ulykker”
• Sikkerhedstyrelsen er en myndighed der administrerer lovgivningen og ikke som tidligere 

en rådgivende myndighed.
• Enkelte i gruppemedlemmer gav udtryk for, at man ønske at råbe myndighederne op, så 

der kunne være en faglig dialog og ikke kun en person der læste op af 
lovgivningen (Kan netværket via FSTA tage den kamp op?)

4.       Lovforslaget som fremsendt, (PRK) Lovforslaget er dags dato ikke fremsendt 
endnu, men forventes i høring på høringsportalen.dk i løbet af september. 
PRK vil orientere yderligere om denne proces på mødet.

OBS;  https://youtu.be/aaQLBk9eQyQ
   
5.       Debat,
Hvilken emner skal vi drøfte/behandle på kommende netværksdage?
• Peter Kjær; skal vi drøfte udførelsesdelen , f.eks lave et par tilsyn som case til en 

kommende netværksdag
• Projektering generelt. (Hvordan projekterer man uden det bliver for dyrt?) 

Innovativ projektering hvor der tænkes i alternative materialer, alternative 
udførelsemetoder uden det går ud over kvaliteten.

• Sparekravene på kommende hospitalsbyggerier betyder installationerne dim. lige 
til “øllet”, hvilket betyder øget energiforbrug (energitab i underdim. kabler)

• Hvordan får rådgiverne beskrevet/projekteret god kvalitet, således 
udførelsesdelen fører frem til god kvalitet.

• Hvordan sikre vi god kvalitet (f.eks. gennem den “gode tekst” i udbudsmaterialet)
• Jording (Den gode jording/potentialeudligning, herunder drøfte filosofien bag 

jording) Netværket arbejder hen imod udarbejdelse af anbefalinger, (som 
der er udarbejdet for installationer til luftarter)

• Fælles holdning til EMC (svag-strærkstrøm)
• Hvordan takler vi kravet til HPFI, herunder kravet til test (Ressourcekrævende 

samt hvad betyder det for klinikken når man udfører testen?)
• Med.IT-systemer (Hvilken rum skal udføres med Med-IT)
• Hvordan sikre vi fysiske rammer til teknikken (inden arkitekten er færdig med at 

tegne huset)
• Hvordan kommer vi fra LK-nes stkkontakter til Schuko stikkontakter uden at gå på 

kompromi med sikkerheden (i en blanding af gammel og nyt byggeri
•
6.       Frokost serveres i kantinen
Alle fik en god kulnarisk oplevelse

http://xn--hringsportalen-qqb.dk/


7.       Gruppearbejde, problematisering af emner fra deltagerne i grupper.
Der blev ikke tid til gruppearbejde

8.       Ensartet udbudsmateriale! Er der behov for, at ordlyden på udbudsmaterialet 
ensrettes for større forståelse og ensartethed på det udførte?

Emnet blev drøftet under debatten  

9.       Emner for næste møde!/kommende møder
• Finde en person der kan fortælle om jording og EMC;
•  OBS; Asger Illum fra Balslev har meldt sig til at komme med et “provokerende indlæg”
• Potentiale udligning i gruppe 2 rum (Per Lang  fra Søren Jensen kommer med et 

eksempel)
• Nyt bygningsreglement kræver 300 lux i grundbelsyning, betyder det noget i forhold til 

energiberegningen
• Nødforsyning, nødbelsyning, sikkerhedsbelysning
• Dokumentation, Drift- og vedligeholdelsessytemer
• Hvem må udfører el-installationer. (Sikkerhedstyrelsen ligger vægt på at entreprenøren 

har udarbejdet et KLS system med egenkontol)
• Bygherre skal modtage relevant Drift- og vedligeholdelses dokumentation, men bliver tit 

mødt med D&V dokumentation der ikke er operativ. (Hvordan kan det gøres 
bedre)

• Maksimalafbrydere (Vigtigt at de er indstillet korrekt hvilket kræver et samspil mellem 
rådgiver, leverandør og entreprenør. Hvordan får vi optimeret samspillet?)

• TIER: Risikoanalyse på forsyninger, sikkerhed mv.
• Systemjording 
10.   Kort evaluering
Kaj H. O opsummerede kort mødet.
Der er rigtig mange emner at tage fat på, så det er helt relevant at vi etabler netværket.
På næste møde må vi sammen få prioriteret emnerne, men vi vil fra FSTA forsøge til næste 

møde at tage et enkelt emne ud, som vi vil gå i dybden med.
Vi/FSTA ser muligheder i at der er emner som kan danne rammer om temadage samt emner 

der vil være relevant på kommende årsmøder.

11.   KL: 14:00    Tak for i dag
Næste møde bliver den 8. december fra kl. 10.00 til kl. 14.00
Næste møde er ved Steen Falk, firma Schneider-Electric, Silcon Alle 1, 6000 Kolding

-- 
Med venlig hilsen

Thorkil Vandborg
Nedertoften 5
7400 Herning

E-mail: thorkilvandborg@gmail.com

mailto:thorkilvandborg@gmail.com


Mobil:   +45 29 32 30 88
www.fsta.dk

���

Animationsvideo fra elsikkerhed.dk tryk her:
http://www.elsikkerhed.dk
Intern Kontrol og Kvalitetsudvikling Håndværkervej 7g
7400 Herning
Ejer:
Peter Rosenberg Kjær
Elinstallatør/inspektør
Tlf: 7131-3434
E-mail: prk@elsikkerhed.dk

http://www.fsta.dk/
mailto:prk@elsikkerhed.dk

