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Referat: 
 

Indledningsvis bød Finn Westergaard velkommen og gik dagsordenen igennem. 
 
 
Godkendelse af sidste referat: 
KHO orienterer om, at der i nærmeste fremtid udføres måling på driftsjorden i Ålborg. Disse 
resultater tages med på næste møde. 

Der skal arbejdes videre med farvekodning af forsyningstyper A – B – C forsyning.  
Evt. kan det opløftes til en DS. Der bliver nedsat et underudvalg som arbejder videre med 
dette. Udvalget består af Finn Westergaard, Preben Byberg og Peter Rosenberg Kjær. 
Referat godkendt. 
 
 
Update på de nye elsikkerhedsregler v/Peter Rosenberg Kjær. 
 
Peter Rosberg Kjær har selv beskrevet oplægget: 
 
Først en kort gennemgang af hvorledes strukturen for de nye bestemmelser bliver i fremtiden.  
Installationsbekendtgørelsen og standarderne EN60364 serien er nu endelig oversat til Dansk 
kan købes hos DS på nedenstående link 
Link til de 3 nye anlægs bekendtgørelser:  

http://www.sik.dk/Global/Presse/Nyheder-fra-Sikkerhedsstyrelsen/Tre-
anlaegsbekendtgoerelser-er-udstedt 
 
Link til den nye bekendtgørelse (danske regler):  

http://www.sik.dk/Global/Presse/Nyheder-fra-Sikkerhedsstyrelsen/Tre-anlaegsbekendtgoerelser-er-udstedt
http://www.sik.dk/Global/Presse/Nyheder-fra-Sikkerhedsstyrelsen/Tre-anlaegsbekendtgoerelser-er-udstedt


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183511 
 
Link til Dansk Standard, køb din nye standard her: 
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=60364 
Vær opmærksom på at der kommer en revideret og tilpasset version 2 inden 1 juli 2017.  
 
Derefter et samlet overblik over de forskellige standarder.  
Den nye 50110-1(L-AUS bestemmelser) er på vej.  
 
Det er nu muligt, at gå ind på hjemmesiden www.elsikkerhedsregler.dk 

Der blev herefter givet eksempler på ændringer i de nye regler se det vedhæftede PDF fil fra 
ELsikkerhed.dk 
Derfor skal 75% reglen ikke beholdes i den form den har i dag: 
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.  
 
Ang. farvemærkning/klassifikation:  
Jeg har spurgt Steen Søgaard fra SIK og der er ikke noget direkte krav om farvemærkning. 
Jeg har dog følgende tekst fra standarden som vi bør tage med i betragtningen når vi 
bestemmer os for en fælles standard 

 
 
 
Indføring i den nye belysningsnorm DS/EN 12464, som er afløser for DS700 (Per 
Reinholdt) Fagerhult. 
 
DS 700 må ikke anvendes efter 1/7-16. Herefter er det den europæiske belysningsstandard 
DS/EN 12464-1 (med tillæg af det nationale applikationsdokument), der skal benyttes. 
Per Reinholts indlæg er vedhæftet referatet. 
Siden mødet har Per Reinholt sendt følgende: 
 

 Vi talte om THD – Overtoner – her nedenstående har jeg lige givet et rids af dette lige 
pt. set fra vores stol 

 Mht. antal LED-armaturer pr. driver, så oplyser vi det, der fremkommer ved at klikke på 
link her: http://www.fagerhult.com/da/Supportcenter/LED/Antal-LED-drivere-pr-

 
 

 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183511
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=60364
http://www.elsikkerhedsregler.dk/
http://www.fagerhult.com/da/Supportcenter/LED/Antal-LED-drivere-pr-sikring/


sikring/  
Man vil sikkert kunne finde lignende hos andre leverandører. 

 
 Mht. EN12464 vs. DS 700 og en speciel standard for sygehusområdet: Dette findes ikke 

mere. Tabeller fra 5.37 til 5.51 angiver, hvordan der skal lyssættes i de forskellige 
områder på hospitaler. 

 
 Mht. indregulering, så vil jeg meget gerne med på cirkulationen, hvis jeres kollega der 

præsenterede dette deler sin viden 
 

Det var vist det; hermed som lover lidt om THD: 
 

LED og harmoniske strømme 
Det er knyttet til et begreb kaldet THD eller total harmonic distortion. Begrebet 
er forklaret fra Wikipedia nedenfor. 

Et af problemerne med dette er, at for store harmoniske strømme i værste fald 

kan medføre en overophedning af nullederen. Men jeg har på et tidspunkt talt 
med en fra en kommune, der har målt på nullederen, og de har ikke kunnet måle 
en øget nullederstrøm selvom de har haft endda mange LED-armaturer monteret. 
  
LED-drivere (og forkoblinger for lysrør) produceres og testes i henhold til 
produktstandarder, og i disse er der krav til THD. De skal overholde maksimalt 
30% THD. 

  
Der ER typisk større harmoniske strømme i LED-drivere end i lysrørs-forkoblinger. 
Således ligger forkoblinger typisk på 5-10% THD, mens de fleste af de drivere, vi 
tidligere anvendte lå på ca. 10-20% THD. Branchen (belysningsproducenter) 
trykker hårdt på leverandører for, at de skal komme ned på samme niveauer som 
for forkoblinger, og i dag ser det allerede meget bedre ud. 

  
Således ligger de fleste drivere vi anvender i dag under 10% THD. 
  
Vigtigt: Fagerhult har ikke rapporterede problemer overhovedet med vores LED-
armaturer.  
  
Link til Wikipedia – hvorfra nedenstående er sat ind: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion  
The total harmonic distortion, or THD, of a signal is a measurement of the 
harmonic distortion present and is defined as the ratio of the sum of the powers 
of all harmonic components to the power of the fundamental frequency. THD is 
used to characterize the linearity of audio systems and the power quality of 
electric power systems. Distortion factor is a closely related term, sometimes 
used as a synonym. 

In audio systems, lower distortion means the components in a loudspeaker, 
amplifier or microphone or other equipment produce a more accurate 
reproduction of an audio recording. 

In radiocommunications, lower THD means pure signal emission without causing 
interferences to other electronic devices. Moreover, the problem of distorted and 

not eco-friendly radio emissions appear to be also very important in the context 
of spectrum sharing and spectrum sensing.[1] 

http://www.fagerhult.com/da/Supportcenter/LED/Antal-LED-drivere-pr-sikring/
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_(electronics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_distortion
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion#cite_note-iaroslav_04-1


In power systems, lower THD means reduction in peak currents, heating, 
emissions, and core loss in motors.[ 

 
 
Dialog vedr. D&V-dokumentation og idriftsætning af belysningsanlæg 
 
Der savnes en ensartet måde at lave målinger på. 
Finn Westergaard gør opmærksom på, at man skal sikre sig, at man har købt en indregulering. 
Kaj Hyldgaard mener, det er købt under entreprisen. 
Det er tit CTS leverandøren, som står for indreguleringen, og de er ikke rustet til denne 
opgave. 
Finn Westergaard efterspørger, at der beskrives en procedure for indregulering. Fagerhult vil 
arbejde videre med denne opgave. 
 
 
 

Evt. 
 
Kaj Hyldgaard opfordrer til at deltage i FSTA årsmøde 2016.  
 
Peter Rosenberg Kjær gør opmærksom på problematikken med at udskifte neonrør til LED. 
Ved ombygning bliver man producent, og det er bygningsejerens ansvar at få nye CE 

godkendelser. 
 
Rigshospitalet vil gerne høre om erfaringer med effektforbrug i nye bygninger. 
Søren Krogh Christiansen kan oplyse, at en ny bygning på 6400m2 i Herning har et forbrug på 
ca. 27w/m2.  
 
Per Nonboe foreslår, at mødet forlænges 1 time, da de fleste rejser langt, og der ofte er brug 
for mere tid. Alle er enige i forslaget. 
 
Thomas Stentoft Flackeberg:  Effektbehov for nye hospitalsbygninger??? 
-I forbindelse med vores nye børnerige er vi blevet opmærksomme på stort kalkuleret 
effektbehov, som vi stiller os skeptiske overfor. Der kalkuleres med maksimal el-belastning på 
ca. 60W/m2, da dette giver os udfordringer forsyningsmæssigt med generatoranlæg og 
samtidig har erfaringstal der modbeviser den afsatte W/m2 virker høj for ca 60.000 m2, 

ønsker vi input for andre hospitaler der besidder erfaringstal for W/m2 på nye 
hospitalsbygninger med OP-stue, skannere mm. 
Vores egne erfaringstal for en meget gammel bygning på 100.000 m2 er på 2.2 MVA svarende 
til 22W/m2. 
  
· Farvekodning vedr. forsyningstyper A, B og C-stik. 
Da vi på Rigshospitalet har et akut behov for implementering af farvekodning for C-stik, 
ønskes en standardiseret farvekodning vedtaget. Vi foreslår selv farven gul anvendt for C-stik. 
  
· I forbindelse med konvertering af T5 rør til LED enheder er vi blevet indehaver af 700 Stk. 
armaturer, hvor vi kan lave en særdeles god købsaftale. (Kontakt Thomas S Flacheberg) 
 

 

Næste møde: 

 

18/1-17 hos det nye hospitalsprojekt NAU i Aalborg (adr. 
Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup )  

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion#cite_note-aspowertechnologies.com-2


Kaj Hyldgaard Olsen vil være vært for mødet. 
 
Emner (foreløbige): 

o EMC – Jording 
o Sikkerhedsbelysning 

 
Afrunding. 
Stor tak til Midtconsult, som stillede de gode faciliteter til rådighed.  
 
Referent 

Søren Krogh Christiansen 


