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 El-installationer på sygehuse 

 

 

Regler for stikkontakter i Danmark med 
fokus på sygehuse 

 

 

 
Asger Illum 
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Hvem er vi? 

3  

 • En fullservice virksomhed med bred 
ekspertise inden for alle gængse 
ingeniørdiscipliner og automation 

• Innovative, bæredygtige løsninger til 
byggeri, industri og energi 

• Grundlagt 1939 

• Aktieselskab ejet af Mogens Balslevs 
Fond siden 1973 

• Ca. 130 ansatte 
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Vores historie 
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Operationsstue Bispebjerg 
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Stikkontakter 
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Hvor skal man 

anvende hvilke? 

Normer og 

installationsforhold 

Jordforbindelser 



Stikkontaktsystemer 

• 2 pol. uden jord 2,5 A ”klasse II materiel” 

• 2 pol. uden jord 16 A ”flad (LK), nu også med plads til pindjord” 

• 2 pol. med jord DK 16A ”rund” 

• 2 pol. med pind jord 16A ”fransk/belgisk” 

• 2 pol. med side jord 16 A ”Schuko” 

• 2 pol. med jord EDB 16A ”Skrå ben” 

• 2 pol. med jord hospital 13 A ”fladt faseben” 

• 5 pol. med jord DK 16 A ”flade ben” 

• 3 pol. med jord CEE17 16 A ”industri stik” 

• 5 pol. med jord CEE17 32 A – 125 A ”industri stik” 

• Specialstik: PE-tilslutning, installationssystemer, Dali kabling. 

 

 

7  FSTA/FSD 20150429 AI 



Stikkontakttyper 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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Hvilke stikkontakttyper må anvendes i Danmark? 
 
Som udgangspunkt tillades tre stikkontaktsystemer. Afsnit 6C i Stærkstrøms- 
bekendtgørelsen indeholder en tilføjelse til Stærkstrømsbekendtgørelsens 
afsnit 6,133.1, som siger, at stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug 
skal opfylde kravene i standarden DS 60884-2-D1:2011. Det betyder blandt 
andet, at stikkontakter med sidejord i XP X0-udførelse skal være forsynet med 
lukkere (pillesikring.) Ved installation af hhv. side- og pindjordskontakter skal 
der være en virksom HPFI-fejlstrømsafbryder og stikkontakterne skal forsynes 
med en effektiv jordforbindelse. 



Jord 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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Hvorfor jord? 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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Sikkerhed og ansvar 

• Maskiner leveres med påtegning ”Skal jordforbindes 
forskriftmæssig”.  

• Meget ofte tilsluttes EU-stikproppen til en dansk stikkontakt  
hvorfor der ikke bliver etableret jording. 

• Overgangsstikproppen DK-EU findes på markedet, udleveres 
ikke ved køb af en brødrister, eller forretningen monterer et 
DK stik eller klipper EU-stikproppen af. 

• Leverandørgarantien for apparatet gælder ikke når apparatet 
ikke er forskriftsmæssigt tilsluttet. 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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Personsikkerhed 
Grundlag 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B, krav om beskyttelse med HPFI-
afbryder i nye installationer. 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8, krav om supplerende 
beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer. 

• Krav: Beskyttelse af stikkontakter i faste elektriske installationer til og 
med 16 A. Samt andre tilslutningssteder til og med 20 A. 

• Undtagelser: Kravet gælder ikke for anlæg der af drifttekniske grunde 
ikke kan eller ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen. 

• Kravet gælder ikke for hospitals- eller EDB-stikkontakter der er 
tilsluttet en beskyttelsesleder.  

• Ved undtagelser skal anden beskyttelse etableres.  

• Hvad er det? 
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Stikproppen skal passe 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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El-apparat 

Stikdåse Stikprop 

Adapter Euro-stikprop 



Uden jord 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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0,3 A i 40 ms 



Personsikkerhed 
HPFI 

• HPFI-afbryderen afbryder forsyningen på 0,04 sekunder når 
der detekteres en fejlstrøm på 30 mA, f.eks. fra en defekt 
ledning gennem en person til jord. 

• Uden HPFI-afbryder begrænses strømmen gennem personen 
ved en fejl, kun af personens indre modstand på ca. 750 Ω, 
hvilket medfører en strøm på ca. 297 mA. Denne strøm er ikke 
stor nok til at udløse sikringen og afbryde forsyningen, men vil 
permanent ødelægge personens væv og nervesystem hvis 
han kramper og ikke kan slippe den spændingsførende del. 

• NB: Med HPFI afbryder går den fulde strøm på  ca. 300 mA 
gennem personen inden den bliver afbrudt ved 0,04 
sekunder. 
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Personsikkerhed 
 

16   |   ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 

230 V 



Med jord 

Balslev 
Rådgivende 

Ingeniører 
A/S 
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SIK meddelelse juni 2008 

• MEDDELELSE 

• Elmateriel 

• nr. 5/08 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1 Stikpropper og 
stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2-D1: Særlige 
bestemmelser for danske systemer 

• Sikkerhedsstyrelsen har udgivet Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 
107-2-D1, 5. udgave ”Stikpropper og stikkontakter til 
husholdningsbrug o.l.” Del 2-D1: ”Særlige bestemmelser for danske 
systemer.” 
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SIK Meddelelse november 2011 

• MEDDELELSE 

• Elmateriel 

• nr. 2/11 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C, samt standarden 

• DS 60884-2-D1:2011 

• I forbindelse med indførelsen af stikkontakten med sidejord (kaldet 
Schuko stikkontakten) har Sikkerhedsstyrelsen, med virkning fra den 
15. november 2011, udgivet stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 
6C, kapitel 817 ”Særlige krav til anvendelse af stikpropper og 
stikkontakter i installationer”. 
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DK stikkontakter 
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817.133.1 ”Danske stikkontakter” 

• Tilføjelser: 

• Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende 
skal opfylde kravene og normbladene i DS/IEC 60884-1:2004, 
”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Del 1: 
Almindelige bestemmelser”, DS/IEC 60884-1 tillæg 1:2007 og 
DS 60884-2-D1:2011 ”Stikpropper og stikkontakter for 
husholdningsbrug o.l. – Del 2: Særlige bestemmelser for 
danske systemer”. 

• Det skal sikres ved installation af stikkontakter, at de 
monteres i en installationsdåse, der efter 
stikkontaktfabrikantens oplysning er egnet og beregnet til den 
pågældende stikkontakt. 
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SB afsnit 6C – kap.817 
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SB afsnit 6C – kap.817 
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SB afsnit 6C – kap.817 
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EU stikkontakter 

• 817.471.2.1.4 

• Stikkontakter med pindjord og sidejord skal: 

• - enten tilsluttes virksom beskyttelsesleder og være omfattet af 
automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelse skal der 
anvendes HPFI-afbryder 

• - eller beskyttes ved separat strømkreds. 

• Note 5: Undtagelserne i bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 
2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B krav om supplerende 
beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer kan ikke 
anvendes for stikkontakter med pindjord eller sidejord. 

• Altså: Pindjord- og Schuko stikkontakter skal beskyttes med HPFI. 
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SB afsnit 6C – kap.817 
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Hospitalsstikkontakter 

• 817.90 Hospitalsstikkontakter- og stikpropper 

• De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for 
almindelige stikpropper kun må anvendes på hospitaler og 
lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsmateriel 
forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes. 

• Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede 
personer. 

• Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt materiel til 
brug i de strømkredse på hospitaler og lignende områder, 
hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må 
kunne anvendes. 
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Hospitalsstikkontakter 

• Hospitalsstikpropper må kun anvendes i 
hospitalsstikkontakter. De må ikke anvendes i almindelige 
stikkontakter, da almindelige stikkontakter ikke er konstrueret 
og prøvet, så de kan anvendes sammen med 
hospitalsstikpropper.  

• Der kan ved brug af almindelige stikkontakter (stikdåser for 
runde ben) opstå farlig opvarmning på grund af manglende 
kontakttryk. Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet 
med en advarsel, er det op til den ansvarlige på det enkelte 
hospital og lignende medicinske område at sikre, at 
ovennævnte overholdes. 
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SB afsnit 6C – kap.817 
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EDB stikkontakter 
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• Hvorfor EDB stikkontakter? 

• HPFI afbrydere. Nødvendig/undtagelse? 

• EDB jord? 

• Lækstrømme? 

• Gruppeopdeling 

 

 



CEE17 industristik 
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CEE17 industristik 
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CEE17 industristik 
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230 V 

230/400 V 



Dåser 

• Det skal sikres ved installation af stikkontakter, at de 
monteres i en installationsdåse, der efter 
stikkontaktfabrikantens oplysning er egnet og beregnet til den 
pågældende stikkontakt. 
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Europadåse 
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• For at få god montageplads til installationsmateriellet i  
dåserne kan man anvende ”Europadåser”.  



Europadåser 

• Navnet må man ikke anvende i udbudsmateriale, i stedet kan 
man, for at imødekomme Klagenævnets kendelse, anvende 
følgende tekst i udbudsmaterialet:  

• Alle montagedåser skal opfylde følgende krav:  

• Montagedåser skal overholde EN60670-1 i gældende udgave 
inkl. tillæg. Afstanden mellem skruebefæstelse til indsatsen 
skal være 60 mm iht. DIN 49073. Centerafstanden mellem 
dåserne skal være 71 mm iht. DIN 49073.  

• Dåsernes monteringsdybde skal være min. 40 mm iht. DIN 
49073 

 

40  FSTA/FSD 20150429 AI 



Montageplads 
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Projektering 
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• Projekter med stikkontakttyper, der afspejler den påtænkte 
anvendelse. 

• Europadåser? 

• Leverandørmuligheder? På det europæiske marked er der et 
meget stort udbud af installationsmateriel, ikke blot afbryder- 
og stikdåser, men til rigtig mange anvendelser som styringer 
og indikeringer. 

• Det har fra 1980 været muligt at købe installationsmateriel i 
Sverige i Fuga serien til Europadåser. Der er i 2014 
fremkommet en adapter for Europadåser til Fuga serien. 



Hvilke stik hvor? 

• Ved projekteringen af nye installationer skal der tages hensyn 
til hvilke anvendelser de enkelte stikkontakter skal benyttes 
til. F. eks. skal alle stik i køkken, bryggers og badeværelser 
projekteres med Schuko/Pindjord 

• Alle nye apparater leveres med EU-stik 

• Køkkenmaskiner med jordkrav Schuco/Pindjord 
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Sygehuse. Hvilke stik hvor? 

• Generelt skal alle stikkontakter projekteres for runde ben, 
med jord og være beskyttet af HPFI afbrydere. 

• EDB stikkontakter bør undgås da teknologien har udviklet sig. 
Det er vigtiger at planlægge en rigtig gruppeopdeling. 

• Der, hvor der tilsluttes kommercielle apparater som 
kaffemaskiner, microovne ol. med fast monterede EU 
stikpropper, bør der installeres Schuko stikdåser.  

• Der bør være tilgængelige stikdåser >13 A for tilslutning af 
særligt udstyr. (230/400 V 32 A). Samt for f.eks. 
bækkenskyllere og fryseskabe. 

• Der er en defacto standard for hospitalsstikkontakter i 
Danmark. Tidsfaktoren for evt. at gå over til Schuko 
stikkontakter synes lang. Kan kun tænkes på nye sygehuse. 
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Spørgsmål 
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Er den danske jord død? 
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Diskussion 
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• Bemærkninger 

 

• Kommentarer 

 

• Meninger 

 

• Holdninger 



Tak 

 

 

Tænk over det! 
• Bygherre, projekterende, udførende, brugere og 

driftsafdelingen har alle ansvaret for liv! 
Asger Illum 

 48  FSTA/FSD 20150429 AI 



 

49  FSTA/FSD 20150429 AI 


