
§ Lovgrundlag 
UniPoint sikkerhedsbelysning i går, i dag og i 
fremtiden 



UniPoint A/S 

•UniPoint A/S er etableret august 1995 og er en af 

de førende leverandører af sikkerheds-belysning s 

leverandører i Danmark 

•Produkterne dækker området fra selvforsynende 

armaturer" til ”state of the art” højteknologiske 

nødstrømsanlæg. 

•UniPoint er 100% danskejet og tilbyder profes-

sionel rådgivning til løsning af alle opgaver             

indenfor sikkerhedsbelysning. 

•Er ”First mover” på flere nye teknologier 

•Samarbejder med flere af de toneangivende            

producenter i Europa. 

•Antal ansatte: 10 personer 

•Udnævnt til tripple A virksomhed 9 gange 

•Nomineret som Gazelle virksomhed  
 
 

 

 Industriparken 19, 7400 Herning 
 Tlf.: +45 9717 5777 

 E-mail: mail@unipoint.dk 

 Web: www.unipoint.dk 
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Lovkrav: Hvem stiller krav? 

• Stærkstrømsbekendt-
gørelsen kap. 56 & 805 

• Bekendtgørelse 1054 & 

  897 

• Meddelelser – 
installationer 

• Meddelelser –  

   materiel 

Trafik-, Bygge-         

& Boligstyrelsen 
Arbejds- 

tilsynet 

Beredskabs- 

styrelsen 

Transport-, Bygnings 

& Boligministeriet 

Erhvervs- og  

Vækstministeriet 

Forsvars- 

ministeriet 

Sikkerheds- 

styrelsen 

Beskæftigelses- 

ministeriet 

Dansk Standard  

DS 

• Bygningsreglement  
2015 

• Eksempelsamling –  

  en om brandsikring  

  af byggeri. 

• DS/EN 1838 

• DS/EN 50172 

• DS/EN 12193 

 

• DS/EN 60598.1 

• DS/EN 60598.2.22  

• DS/EN 1838 

• DS/EN 50171 

• DS/EN 378-1 +A1 

 
 

• Bekendtgørelse 212 
Driftsmæssige forskrifter 

• Vejl. om forebyggelse af 
brand 

•  Tekniske forskrifter for 

   forsamlingstelte, sel-  

   skabshuse, salgsomr. 

• Vejledning om brand-
sikkerhed ved større 
arrangementer 

• Vejledning om højlagre 

• Vejledning om frosthøj-
lagre  

• Bekendtgørelse nr. 96 

• Bekendtgørelse nr. 518 

• Bekendtgørelse nr.1516 

• At-vejledning nr. A.1.5 

• At-vejledning nr. A.1.10 

• At-vejledning nr. B.4.4 

• At-vejledning nr. B.4.11 

• Direktiv 95/16 EF   

 
 

Erhvervs- og  

Vækstministeriet 

https://www.trm.dk/da
http://em.dk/
http://em.dk/


 
• Fra BR10 til BR2015 er anvendelseskategorierne 1-6 uændrede.                                                                 

       Med de funktionsbaserede brandkrav er det anvendelsen af en given bygning, der er bestemmende for 

de krav der stilles til sikkerhedsbelysningen. Ændre en bygning anvendelseskategori ændres kravene 

også til bla. de brandtekniske installationer.     

• BR15 afs. 6.5.3 Elektrisk belysning (stk. 1)                                                                 

        Beskriver grundlæggende krav til begreber og kriterier for belysning herunder; 

             a)    DS/EN1838  Belysning - nødbelysning 

             b)    DS/EN50172  Belysningssystemer til nødudgange 

             c)    DS/EN12193  Lys og belysning - Sportsbelysning 

 

 

 

                                                     

 

 

 



Stærkstrømsbekendtgørelsen (kap. 56 og afsn. 805) 

Generelle krav ; 

•  Antal armaturer (12 stk) 

•  Gruppeopdeling 

•  Kabeltyper 

•  Samlinger  

•  Nøddrifttid 

•  Kontruktionsforskrifter (DS/EN 60598.2.22) 

•  Dokumentation 

•  Strømkilder 

•  Reservebelysning (kan ikke erstatte sikkerhedsbelysning) 

•  Spændingsovervågningsmoduler 

 



Sikkerhedsbelysnings-definitioner 

Flugtvejsbelysning er både 

”belyste flugtvejsskilte” og 

”klart lys” på gulvarealet i 

den veldefinerede flugtvejs- 

rute. 

Escape route lighting 
(Flugtvejsbelysning) 

 

Open area lighting 
(Panikbelysning) 

 

Belysning af  

højrisikozoner 
(High risk task area lighting) 

Sikkerheds- 

belysning 
(Emergency escape lighting) 

Reserve- 

belysning 

Nødbelysning 
 

(Emergency Lighting) 

Panikbelysning er både 

”belyste flugt-vejsskilte” og 

”klart lys” på gulvarealer 

uden for  den veldefinerede 

flugtvejsrute men hvor der 

også er krav til sikkerheds -

belysning. 

Belysning af højrisikozoner 

er den del af sikkerheds –

belysningen der skal give 

”klart lys” så potentielt 

farlige processer/aktiviteter 

enten kan afsluttes eller 

afvikles sikkert.  

(herunder DS/EN 12193) 

 



Sikkerhedsbelysnings-definitioner 

Skilt ; 

Et skilt er et  tegn i form af en tavle, plade, plakat eller lignende, der er forsynet med en påskrift eller symbol.  

Skilte bruges som information, dokumentation, reklame, signal eller andet, man ønsker at gøre andre 

opmærksomme på 
 

Armatur ; 

En elektrisk/elektronisk enhed med en bund, en afdækning/skærm og evt. piktogram med intern styre- 

elektronik og lyskilde produceret iht. EN60598-2-22 hhv.; 

 Henvisningsarmatur (piktogram iht. ISO7010)       Bruges både i Escape route og Open area belysning  

 (anti-) Panikarmatur                                                   Bruges både i Escape route og Open area belysning  

 

Nær ved ; 

Nær ved er i EN1838 forstand ikke længere væk end 2 m målt i det vandrette plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anvendelseskategori 1 

 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i 

bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved 

egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 

 

 Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, 

garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester 

samt visse garageanlæg i én eller i flere etager. 

 

 Garageanlæg i anvendelseskategori 1 skal udføres med flugtvejsbelysning og 

slangevinder, hvis etagearealet er større end 600 m², og tillige med panikbelysning, hvis 

etagearealet er større end 2.000 m². 

   

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 1 

Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, garager, carporte og 

udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt visse garageanlæg i én eller i 

flere etager. 

  

Der skal installeres flugtvejs- 

belysning i flugtvejene helt til terræn  

i det fri, samt panikbelysning i øvrig  

del af garageanlægget. 

Start 

Stop 

Stop 

Stop 

Nej 

Nej 

Er etagearealet større end 

600m2 ? 

 

Der skal installeres  

flugtvejsbelysning i 

flugtvejene helt til  

terræn i det fri. 

 

Er etagearealet mere end  

2.000m2 ? 

Ingen lovkrav 

Ja 

Ja 



Anvendelseskategori 2 

 omfatter bygningsafsnit til dagophold med få personer pr. rum, hvor de personer, som 

opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets 

flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 

 

 Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum 

beregnet til højst 50 personer. Hvert rum udgør en brandmæssig enhed. 

 

 Bygningsafsnit beregnet til mere end 150 personer i anvendelseskategori 2 skal udføres 

med slangevinder og flugtvejs- og panikbelysning. Flugtvejene kan udføres uden flugtvejs- 

og panikbelysning, hvis alle opholdsrum har direkte adgang til terræn i det fri. 

   

   

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 2 

Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum beregnet til 

højst 50 personer. Hvert rum udgør en brandmæssig enhed. 

  

Der skal installeres flugtvejs- og  

panikbelysning i hele bygningsaf- 

snittet med tilhørende flugtveje 

Ingen lovkrav 

Stop 

Stop 

Stop 

Start Nej 

Ja 
Ingen lovkrav 

Har alle opholdsrum direkte adgang  

 til terræn i det fri ? 

Nej 

Ja 

Er bygningsafsnittet beregnet 

til mere end 150 personer? 



Anvendelseskategori 3 

 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i byg-

ningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved 

egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 

 

 Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, 

idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale, 

udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50 personer. 

 

 Garageanlæg i anvendelseskategori 3 skal udføres med flugtvejsbelysning, hvis etagearealet er større 

end 600 m², og tillige med panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m². 

 

 Flugtveje, der tilsammen er beregnet til mere end 150 personer i anvendelseskategori 3, og 

opholdsrum til mere end 150 personer i anvendelseskategori 3, skal udføres med flugt-vejs- og 

panikbelysning. 

 I bygningsafsnit, hvor alle opholdsrum har dør til terræn i det fri, og der ikke er opholdsrum beregnet 

til mere end 150 personer, kan flugtvejs- og panikbelysning udelades. 

   

   

   

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 3 



Anvendelseskategori 4 

 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i 

bygningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen 

hjælp at bringe sig i sikkerhed. 

 

 Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, 

gruppehuse og sommerhuse. 

 

 Ingen krav til flugtvejs- og panikbelysning. 

 

  

  

  

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 4 

Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og 

sommerhuse. 

  

 

Ingen lovkrav 

Stop 

Start 



Anvendelseskategori 5 

 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer som opholder sig i 

bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved 

egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 

 

 Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. 

 

 Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende flugtveje skal udføres med 

flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet har et samlet etageareal større end 

1.000 m². 

 

 Hvis alle soverum har dør direkte til terræn i det fri kan flugtvejs- og panikbelysning 

udelades. 

 

 

  

  

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 5 

Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. 

  

  

 

Har alle soverum dør til  

terræn i det fri ? 

Der skal installeres flugtvejs- og  

panikbelysning i hele bygnings- 

afsnittet med tilhørende flugtveje 

Ingen lovkrav 

Stop 

Stop 

Start Nej 

Ja 

Har bygningsafsnittet et  

etageareal på over 1000 m2 ? 

Ingen lovkrav 

Stop 

Ja 

Nej 



Anvendelseskategori 6 

 omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer 

som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i 

sikkerhed. 

 

 Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og 

institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. 

 

 Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal udføres med flugtvejs- og panikbelysning i 

flugtveje, hvis bygningsafsnittet har et etageareal større end 1.000 m². 

 

  

  

  

 

 



Beslutningsskema – anvendelseskategori 6 

Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk 

eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. 

  

  

  

 

Der skal installeres flugtvejs- og  

panikbelysning i flugtvejene  

helt til terræn i det fri 

Ingen lovkrav 

Stop 

Start 

Nej Har bygningsafsnittet et  

etageareal på over 1000 m2 ? 

Stop 

Ja 



DS/EN1838 Belysning- nødbelysning  

Overordnet formål ; 
Sikkerhedsbelysningen skal kunne sørge for sikker rømning/evakuering af personer i de krævede 

lokaliteter i tilfælde af svigt i den normale spændingsforsyning. 
 

Dette tilsikres ved at ; 

sørge for, både i Escape route og Open aera, sikker rømning ved tilstrækkelig visuelle konditioner , 

markering af flugtvejsruten samt for at undgå sandsynligheden for panik situationer men også for  sikkert 

hurtigt at kunne finde og bruge brandsluknings - udstyr /tryk og førstehjælpsmateriel.  
 

Generelle krav ; 

 Ved beregning af sikkerhedsbelysning må der ikke bruges reflektanser 

 Lux niveau på gulvet minimum 1 / 0,5 lux ** 

 Minimums nøddriftstid  er  1 time 

 Tændtid ; 5s/50%....max 60s/100% af det krævede belysningsniveau 

 Ra  index ikke under 40 for panikbelysningen 

 Krav til læseafstand  (formel for beregning d = s x p) 

 Krav til farver og farve komposition iht. ISO 3864 

 Krav til de anvendte henvisningsarmaturer og disses piktogrammer iht. EN1838 afs. 5 og Annex A 

 

 

 

 



DS/EN1838 Belysning- nødbelysning  

Specifikke krav ; 

 

 

 Al sikkerhedsbelysning skal lyse nedad på flugtvejen og oplyse alle evt. 

        hindringer i flugtvejen til en højde af minimum 2 meter over gulv.  

 

 

 

 Regelmæssighed ikke under 40:1 i flugtvejen 

        (forholdet mellem max. og min værdierne) 

 

 

 

 Blænding i synsfeltet skal undgås (max. lumenstrøm iht. tabel 1) 

 

 

 

 

 

Billeder venligst udlånt af 

Min. 2 m 



DS/EN1838 Belysning - nødbelysning 

Tabel 1  

Montagehøjde over gulv 
niveau 

 
m 

Maksimum lysudbytte Escape 
route og Open area 

 
cd 

Maksimum lysudbytte High risk 
area 

 

cd 

           h < 2,5 500 1000 

 2,5 < h < 3,0 900 1800  

 3,0 < h < 3,5 1600 3200  

 3,5 < h < 4,0 2500 5000  

 4,0 < h < 4,5 3500 7000  

           h < 4,5 5000 10.000 

Eksempel; 
10 W UP-SEF/LED panik projektør  920 lumen 

10 W LED Down-light  500-800 lumen  ~ candela 

13 W LED Down-light  800-1200 lumen ~ candela 



DS/EN1838 Belysning- nødbelysning  

Specifikke krav ; 

 

 Over  eller nær ved alle døre som bruges i flugtvejsdisponeringen  

 

 

 

 

 Alle flugtvejstrapper så alle trin og reposer modtager direkte lys 

         

 

 

 

 Ved et hvert niveauskifte i flugtvejen 

 

 

 

 

 

 

Billeder venligst udlånt af 



DS/EN1838 Belysning- nødbelysning  

Specifikke krav ; 

 
 

 Ved et hvert skifte i flugtvejsretningen eller ved krydsende flugtveje 

 

 

 

 

 Udenfor , lige over eller nær ved alle flugtvejsudgange   

 

 

 

 

 

 Ved enhver førstehjælps-station, brandtryk, slangevinde, ildslukker   

         og evt. andet slukningsudstyr 

         (Er disse typer af materiel placeret uden for den etablerede flugtvej skal disse 

          både markeres og belyses med min. 5 lux) 

 

 

 

Billeder venligst udlånt af 



Belysning af højrisikozoner (DS/EN 12193) 

 DS/EN 12193 4.7.1  
 Sikkerhedsbelysning for deltagerne.  

 Af hensyn til deltagernes sikkerhed skal et 
idrætsarrangement* standses på en sikker måde ved 
lyssvigt, når det er farligt at fortsætte uden belysning.  
 

 *Definitionen på et arrangement er:                                                                               
”-En planlagt begivenhed med mere end 2 personer.” 

           Dette gælder på skoler såvel som idrætsarenaer 

Idrætsgren Lysniveau / tid Eav lx, klasse III Tabel 

Indendørs gymnastik      5 % i mindst 30 sekunder  200lx A.3 

Svømning  5 % i mindst 30 sekunder  200lx A.6 

Hurtigløb på skøjter       5 % i mindst 30 sekunder  200lx indendørs / 100lx udendørs A.3 / A.13 

Indendørs og udendørs ridesport     5 % i mindst 120sekunder  200lx indendørs / 100lx udendørs A.3 / A.13 

Skihop 10 % i mindst 30 sekunder  20lx A.23 

Alpint skiløb       10 % i mindst 30 sekunder  20lx A.23 

Cykelløb    10 % i mindst 60 sekunder  200lx indendørs / 100lx udendørs A.2 / A.18 

Bobslæde og kælk       10 % i mindst 120 sekunder  50lx A.28 



Belysning af højrisikozoner 

 At-vejledning A.1.10  

 4.2. Belysning af højrisikozoner 
 Hvis det er forbundet med særlig fare, at 

belysningen svigter, og der samtidig er risiko 
for, at strømforsyningen svigter, skal der 
etableres den nødvendige højrisikobelysning. 
Den skal sikre den nødvendige orientering i en 
nedluknings- eller flugtsituation. Belysningen 
skal indrettes i overensstemmelse med 
bygningsreglementets krav til panikbelysning. 

 

•  Lysniveau: min.10% af nominelt lysniveau  

        (dog min. 15 lux) 

•  100% lys indenfor 0,5 sek. 

•  Ensartethed max. 10:1 

•  Driftstiden afgøres af myndighederne (At) 

•  Hvor der kræves denne form for sikkerheds-   

        belysning afgøres af myndighederne (At) 

 
 

http://www.vema.dk/images/maskinbilleder/meuser1.GIF


Faste arbejdssteders indretning 

 Arbejdsministerets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer   

 

Kapitel 9: Belysning, § 40, stk. 3:  

Hvis arbejdet er af en sådan art, at det kan 

være forbundet med en særlig fare, hvis 

belysninger svigter, skal der være indrettet 

en forsvarlig nødbelysning, der sikrer den 

nødvendige orientering. 

(Arbejdsprocesser/ virksomheder, 

der ikke er omfattet af § 61, stk. 1) 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Overordnet formål ; 

Sikkerhedsbelysningen skal tænde øjeblikkeligt, automatisk og i den krævede tid i lokaliteter beskrevet i 

BR15 i tilfælde af svigt i den normale spændingsforsyning. 
 

 

Dette tilsikres ved at ; 

 Forsyning af henvisningsarmaturer (permanent belyste el. når lokaliteten er i anvendelse) 

 Tænde panikbelysning i de krævede områder 

 Sikre henvisning til og belysning af ABA tryk, slangevinder, slukningsmateriel og evt. andet 

slukningsmateriel 

 At kunne fortsætte eller afslutte arbejder af sikkerhedsmæssig karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Generelle krav ; 

 Sikkerhedsbelysning skal ikke kun tænde ved en overordnet fejl eller brud på spændingsforsyningen 

til almen belysningen men også ved fejl i den sidste belysningsgruppe/kreds (lokal spændingssvigt) 

 

 Hvis der ikke er direkte udsyn til flugtvejsdør skal der suppleres med henvisningsarmatur eller række 

af henvisningsarmaturer så personer fra et vilkårligt sted i flugtvejen bliver henvist sikkert til udgang 

 

 Open area lighting skal etableres i haller, forsamlingsområder eller andre områder der er større end 

60m² el. mindre områder med forøget risiko feks. områder med mange mennesker (se personbelastning) 

 

 Der skal i alle projekter laves en samlet plan som viser  flugtvejsforholdene herunder alle ABA tryk, 

slangevinder, andet slukningsmateriel og evt. konstruktive forhold der kan hindre en sikker 

evakuering før den endelige sikkerhedsbelysningssystem designes. 

 

 En flugtrute eller åbent område må på intet tidspunkt kunne komme til at henlægge i total mørke eller 

gøre henvisningen ineffektiv. Derfor skal både henvisnings og panikarmaturer fordeles på min. 2 

grupper. Ligeledes må der derfor ikke kun være ’et armatur men altid min 2 stk. i alle dele af flugtvejen. 

 

 

 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Dokumentation, service og vedligehold; 

 

 Ved færdiggørelse af ethvert projekt skal der forefindes, i bygningen som er underskrevet af en for 

bygningen ansvarlig person, en opdateret tegning med alle komponenter anvendt for sikkerheds-

belysningen. (andre dokumentationskrav findes i SBEi 805) 

 

 Der skal forefindes en Log-bog som dokumentere driften, eftersyn/test, evt. fejl og disses udbedring 

skal kunne fremvises vilkårligt og evt. ved uanmeldt brandeftersyn. 

 

 Der skal foretages daglig visuel inspektion af de centrale komponenter 

 

 Der skal foretages månedlig test af anlæg og visuel inspektion 

 

 Der skal foretages en udvidet årlig test herunder fuld kapacitetstest 

 

Alle disse inspektioner og tests skal føres til protokol i Log-bogen inkl. dokumentation for evt. fejlretnings 

Den programmerede funktions og kapacitetstest skal sættes til et tidspunkt på døgnet med lav risiko. 

 

 

 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Omfang af Opstart, eftersyn og kontrol af Sikkerhedsbelysningsanlæg. 
  
Overordnet : 
 
Det er ejerens/brugers ansvar at ; 
  
At være bekendt med regler og forskrifter som beskriver bla. omfang af dagligt/md./årlig kontrol 
Bruger skal til stadighed sørge for at anlægget er i funktionsduelig stand. 
Anlægget er i overensstemmelse med alle love og forskrifter på området 
Anlægget bliver serviceret og kontrolleret af leverandør/autoriseret virksomhed 
Ajourført Log-bog opbevaret sikkert af den teknisk ansvarlige for bygningen, klar for enhver lovpligtig 
inspektion af myndighederne. 
  
Log-bog: 
  
Der skal udformes en Log-bog med minimum følgende indhold; 

Dato for idriftsættelse samt opstartsrapport 
Dato og attest for hver periodisk eftersyn og test (daglig/månedlig) 
Dato, attest og servicerapport for hver årlig kontrol 
Dato og beskrivelse af evt. registrerede fejl og af den omgående fejlretning 
Dato og beskrivelse ved evt. omforandringer af sikkerhedsbelysnings-installationen 
Hvis anlægget udfører automatisk test skal funktionaliteten samt virkemåde være beskrevet. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Omfang af Opstart, eftersyn og kontrol af Sikkerhedsbelysningsanlæg. 
  

Daglig eftersyn :  
Ansvar : Bruger, driftsansvarlig person 
  
Omfang:  
Anlægget er i fejlfri drift  
At intet er frakoblet 
Ingen fejl på systemdele 
Log-bog attesteres 
  
Konstateres fejl kontaktes den daglige El-installatør 
  
Månedlig kontrol :  
Ansvar : Bruger, driftsansvarlig person (El-installatør) 
  
Omfang:  
Centralanlægget kobles i nøddrift manuelt  
Der laves en visuel inspektion af den samlede installation for, at sikre at der er lys i alle tilsluttede       
    sikkerhedsbelysningsarmaturer 
Efter endt inspektion tilbagekobles anlægget til normaldrift 
Kontrol af at anlægget er i normalstatus (LED indikator eller Display) 
Log-bog attesteres 
  
Konstateres fejl kontaktes den daglige El-installatør 
 

 

 

 

 

 

 



DS/EN50172 Belysningssystemer til nødudgange    

Omfang af Opstart, eftersyn og kontrol af Sikkerhedsbelysningsanlæg. 

  

Årlig kontrol :  

Ansvar :  UniPoint + El-installatør 

  

Omfang:  

Centralanlægget kobles i drift test  

Der laves en visuel inspektion af den samlede installation for, at sikre at der er lys i alle tilsluttede 

    sikkerhedsbelysnings-armaturer  

Installationen gennemgås for evt. fejl  

Centralen efterses iht. punkterne i oplæg for serviceaftale  

Efter endt inspektion tilbagekobles anlægget til normaldrift  

Kontrol af at anlægget er i normalstatus (LED indikator eller Display)  

Log-bog attesteres  

Eftersyns rapport fremsendes efterfølgende elektronisk.  

  

Konstateres der fejl på anlæg eller installation/armaturer udbedres dette efter aftale med kunden så fejlfri 

eftersynsrapport kan udfærdiges. 

Ligeledes udfærdiger og underskriver El-installatøren eftersynsattest (hvis anlægget er fejlfrit) og 

fremsender denne til den stedlige brandmyndighed 

 

 

 



Personbelastning (eksempelsamlingen) 

Den maksimale personbelastning i en brandcelle i anvendelseskategori 3, det vil sige antallet af personer, 

som brandcellens flugtveje dimensioneres efter, kan ud fra forsøg og praktiske erfaringer normalt     

fastsættes til: 

Anvendelses- 

kategori 3 

Personer pr. 

m2 gulvareal 

Eksempler Hvornår er der krav? 

Områder med lav 

personbelastning på grund 

af udstilling, 

salgsopstillinger mv. 

 

 

 

0,3 – 1 

Salgslokaler, udstillinger, 

butikker m.v. 

Altid ved areal >500m2 

Ved areal >150 – 500m2 ?? 

Aldrig ved areal <150m2 

Områder med 

stoleopstilling med eller 

uden borde 

 

 

1 

Restauranter mv., 

forsamlingslokaler, disko-

teker, selskabslokaler, 

kirker m.v. 

Altid ved areal >150m2 

Ved areal <150m2 Check 

områder hvor mange 

mennesker samles stående. 

Områder hvor mange 

personer samles stående 

 

 

3 - 5 

Dansegulve, områder for-

an scener, barer og lig-

nende, hvor der ikke er 

stoleopstilling 

 

Altid ved areal >50m2 

Ved areal >30 – 50m2 ?? 

Aldrig ved areal <30m2 



Beskyttelse af personer, som er inde i et køle-/fryserum 

 Definitionen på et kølerum er iflg. Arbejdstilsynets (At) fortolkningspraksis vedr. rum >10m³: 

 

•  Hvis temperaturen er under 0°C  vil rummet altid blive betragtet som et kølerum (fryserum) 

•  Hvis temperaturen er mellem 0°C og 5°C vil rummet altid blive betragtet som et kølerum . 

•  Hvis temperaturen er mellem 5°C og 10°C vil rummet, som udgangspunk, også blive betragtet  

        som et kølerum. Hvis rummet indrettes, som et fast arbejdssted, fx i forbindelse med 

        laboratoriearbejde, vil rummet ikke blive betragtet som et kølerum. Dette vil så stille krav om  

        brug af beklædning der isolerer mod kulden. 

•  Hvis arbejdsgangen medfører, at personer går ind i rummet uden særlig beklædning, skal det  

        betragtes som et kølerum. 

 

• Sammen med ovennævnte angiver Arbejdstilsynet DS/EN 378 serien (i dette tilfælde DS/EN 378-

1 + A2), som angiver en mere konkret vejledning til sikring af personer som et godt instrument. 

Standarden skal betragtes, som en vejledning. Der skal stadig foretages en konkret 

risikovurdering. 

 

 

 
 



Uddrag af DS/EN 378-1 + A2 

  

 
 D.3 Nødtryk eller signal : 
 

• I henhold til driftsinstruktionerne, skal alle fryserum med et volume på mere end 10m³ forsynes med følgende 

enheder: 

         a) alarmtryk, med belyste trykknapper, installeret nær gulvet eller nedhængt i kæder på passende steder i 

             fryserummet, som ved betjening, initierer et akustisk- og visuelt signal et sted, hvor der er garanti for, at der 

             personer tilstede. Det må ikke være muligt at stoppe dette signal, undtagen ved en specifik operation; 

         b) signaludstyr tilkoblet en elektrisk enhed med en spænding på mindst 12V.  

             Batterier til dette brug skal have en drifttid på mindst 10 timer, og skal være tilkoblet en automatisk ladeenhed, 

             som er tilsluttet forsyningsnettet. Denne skal forsynes fra en sikringskreds, der ikke benyttes til andet udstyr.      

 

• Alarmanlægget skal være udformet, således at funktionen ikke forhindres eller forstyrres på grund af korrosion, 

frost eller isdannelser på kontaktflader; 

        a) i tilfælde af svigt i den normale belysning, skal ruterne mod nødudgange (og/eller alarmtrykkene) angives 

              med en uafhængig belysning eller på en anden godkendt måde; 

             Dvs. permanent monteret sikkerhedsbelysningsanlæg  

 

 

 

   



Beslutningsskema 
vedr. beskyttelse af personer i køle-/frostrum 

Er rummets rumfang 

over 10m³? 

Er temperaturen  

i rummet 5°C  

eller derover? 

Ingen lovkrav til alarm /  

sikkerhedsbelysning 

Nej 

Ja Ingen lovkrav til alarm /  

sikkerhedsbelysning 

Er temperaturen i  

rummet over 10°C? 

Nej 

Ja 

Ja 

Er rummet indrettet som  

fast arbejdssted (f.eks. labo- 

ratorium) hvor der er stillet  

krav om beklædning, der  

beskytter mod kulden 

Medfører arbejdsgangene,  

 at personer går ind i rummet  

uden særlig beklædning 
Ingen lovkrav til alarm /  

sikkerhedsbelysning 

Stop 

Installér alarmanlæg samt flugtvejs- og panikbelysning 

Start 

Stop 

Stop 

Ingen lovkrav til alarm /  

sikkerhedsbelysning 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej Ja 

Stop 



Konstruktionsforskrifter armaturer 

 DS/EN 60598.1 : Almindelige bestemmelser og prøvninger 

 DS/EN 60589.2.22: Særlige bestemmelser – Armaturer for nødbelysning 
 Indeholder bl.a. 

 Mærkning  Ingen glimtændere  Modstandsdygtighed over for varme, ild m.v.   

 Intern og ekstern fortrådning  Spændingsniveauer for ind- /udkobling 

Fotometriske data  Batteritype / underspænding (selvforsynende)  

 Ladning (selvforsynende)  

 

 Vær særlig opmærksom på, at kombinationsarmaturer overholder forskrifterne, 

når / hvis sådanne  anvendes i projekter.  

 

 

 



Øvrige vigtige normer, vejledninger m.v 

 Vejledning 34 fra DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) 
 

 Sikkerhedsskiltning DS/ISO 3864-2 : 2016 

 Rådets Direktiv 92/58/EØF -> Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518  

 DS/EN ISO 7010  standarden anvendes nu i stort set hele Europa 
 

 Bekendtgørelse 212 fra Beredskabsstyrelsen – Driftsmæsige forskrifter 
 

 Vejledninger og Tekniske Forskrifter fra Beredskabsstyrelsen 

      (Større arrangementer, Selskabstelte, Højlagre m.v.) 

 

 


