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AGENDA

• Krav i bekendtgørelser
• Hvad er det, som går galt. Eksempler på el-ulykke
• Hvordan kunne ulykken være undgået?
• Hvad gør Sikkerhedsstyrelsen
• Hvad er så ikke med? 
• Ironi kan forekomme 



BEKENDTGØRELSER OG STANDARDER



NATIONALE KRAV 

• Bekendtgørelserne overruler standarden EN 
50110-1

Uddrag af den kommende udgave af EN 50110-2



DRIFTSBEKENDTGØRELSEN (1608)
Kapitel 2

Anvendelse af standarder

§ 3. Ved drift af elektriske anlæg kan standarden EN 50110-1: Drift af elektriske installationer 
og elektriske anlæg anvendes sammen med denne bekendtgørelse, hvorved sikkerhedskravet i 
elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt.

Stk. 2. Anvendes standarden EN 50110 ikke eller kun delvist, skal ejeren af det elektriske anlæg 
dokumentere, at den valgte løsning har et sikkerhedsniveau, som mindst er tilsvarende 
sikkerhedsniveauet i standarden EN 50110, hvorved sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 
anses for opfyldt.

Stk. 3. Dokumentation, jf. stk. 2, skal opbevares i kvalitetsledelsessystemet for drift, jf. bilag 1, 
punkt VI, nr. 3.



HÆNDELSER I ELANLÆG
Indberet straks efter ulykken
En elektrisk ulykke dækker både over personskader og skader på 
elektrisk materiel.

Når der sker en ulykke, er det den driftsansvarlige virksomhed, 
som skal indberette den til Sikkerhedsstyrelsen. Det er vigtigt, at 
ulykken bliver indberettet straks efter, at den er sket, hvor de 
nødvendige oplysninger skal med.

Uanset om der tale om personulykker eller alvorlige elbrande, 
skal der være en præcis beskrivelse af hændelsesforløbet, sådan 
at vi efterfølgende kan klarlægge årsagen til ulykken



INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN (1082)
Kapitel 7

Drift og vedligehold
Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation

§ 76. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, 
således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.

Stk. 2. Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med EN
50110-1,Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg, bortset fra uddannelseskrav for 
personer, der udfører arbejde under spænding

§ 77. Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal 
være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan 
skabe.



INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN (1082)

§ 78. Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, 
skal være fyldt 18 år.
Stk. 2. Måling og fejlsøgning på en elektrisk installation under spænding kan udføres af personer, 
der er under uddannelse, hvis de er fyldt 16 år og er instrueret og under opsyn af en sagkyndig 
person.

§ 79. Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og 
i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde.



HVOR OFTE SKAL DER GIVES EN INSTRUKTION?

Mangel på erfaring

Kompleksitet  / kortslutningsniveau

Bolig

Bolig m. solceller

Handel og service

Industri

Faglig niveau 4

§ 79. Personer, som udfører 
arbejde på elektriske installationer 
under spænding, skal periodisk og i 
nødvendigt omfang instrueres om 
sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i 
forhold til dette arbejde.

Hyppighed instruktioner

niveau 3 niveau 2 niveau 1



”DET GÅR UFATTELIG GODT” POUL SCHLÜTER 1986

Der er kommet nye bekendtgørelser og de var længe ventet

Vi har en europæisk standard DS/EN 50110-1 som vi skal bruge

Vi laver ikke statistikker om elulykker på installationsområdet fordi…….



”DER ER IKKE FEJET NOGET IND UNDER 
GULVTÆPPET” POUL SCHLÜTER 25. APRIL 1989

• Hvor mange el-ulykker sker der i DK?

• I september 2012 indlæg ved Dansk Elforbund Topmøde. 32 ulykker
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RISIKOVURDERING
DS/EN 50110-1:2013, 4.1 OG BEK 1082 §76

Start med risikovurderingen
En risikovurdering afdækker, om det er forsvarligt at arbejde på en installation, fx en tavle, under 
spænding.

https://youtu.be/F7xZ0eCpY6w

https://youtu.be/F7xZ0eCpY6w


SPÆNDINGSLØST ARBEJDE
DS/EN 50110-1:2013, 6.2

Afgør om du kan arbejde spændingsløst
Videoen gennemgår de punkter, du skal tage stilling til, før du er klar til at arbejde spændingsløst.

https://youtu.be/IlCKsiCYuF0

https://youtu.be/IlCKsiCYuF0


EKS. FULDSTÆNDIG AFBRYDELSE
DS/EN 50110-1:2013, 6.2.1

I forbindelse med afprøvning af den elektriske installation kom skadelidte i berøring med 
spændingsførende dele. 

Skadelidte havde sat spænding på installationen dagen i forvejen, men var ikke blevet færdig med 
arbejdet ved fyraften, der blev ikke afbrudt for forsyningen. 

Næste dag havde skadelidte glemt, at der var spænding på og foretog ikke en kontrolmåling inden 
skadelidte begyndte at arbejde på installationen.



EKS. SIKRING MOD GENINDKOBLING
DS/EN 50110-1:2013, 6.2.1

Ved montering af et køkkenskab, skulle skadelidte tømrer skubbe et elkabel gennem et hul i 
underpladen ind i køkkenskabet. 

Før arbejdet blev påbegyndt fik skadelidte bekræftet af en elektriker, at kabel var spændingsløst, men 
det var det ikke og skadelidte kom i berøring med spændingsførende dele. 

Elektrikeren har været vidende om, at de andre håndværkere på byggepladsen skiftede sikringer og 
satte sikringer i sikringsholderne i eltavlen.

Trods dette, var der ikke sikret mod indkobling af installationer, som ikke var klar til at blive taget i brug.



EKS. KONTROL AF SPÆNDINGSLØS TILSTAND
DS/EN 50110-1:2013, 6.2.1

Skadelidte elektriker skulle foretage en reparation/udskiftning i en styretavle. 
Skadelidte troede at der var afbrudt for spændingen og begynder arbejdet og laver herved en kortslutning 
og blev forbrændt i ansigtet.

Skadelidte lærling skulle skifte et lampeudtag og kom herved i berøring med spændingsførende dele. 
Skadelidte har spurgt svenden om der var afbrudt for spændingen, hvilket blev bekræftet. Der blev ikke 
foretaget kontrolmåling og lærlingen havde ingen instruktion fået om arbejdet.



EKS. PPE
DS/EN 50110-1:2013, 4.2

Skadelidte elektriker arbejdede i bunden af en tavle. Der var tale om L-AUS arbejde og der var 
foretaget afdækning med dug mod spændingsførende dele. Skadelidte havde fået L-AUS 
instruktion. 

Dugen blev fastholdt af klemmer. Da afdækningsdugen faldt ned pga. at klemmerne var for slappe, 
kom skadelidte i berøring med spændingsførende dele. 

Skadelidtes personlige udrustning var ikke i orden idet skadelidte arbejde i en T-shirt. 
Værktøjet (klemmerne) var ikke kontrolleret godt nok inden de blev taget i brug. 

Virksomheden har efterfølgende indskærpet, at man som udgangspunkt ikke arbejder med 
spænding på, såfremt dette er nødvendig skal virksomhedens instrukser overholdes.



EKS. MATERIALE SVIGT

I forbindelse med genindkobling af en afgangsboks på et kanalskinnesystem skete der en 
kortslutning i afgangsboksen. Årsagen til kortslutningen er sandsynligvis et stykke metal som 
er gået løs i afgangsboksen.



EKS. MATERIALE SVIGT



EKS. MATERIALE SVIGT



EKS. MATERIALE SVIGT
Mulig årsag til kortslutningen.

Afgangsboksen er placeret på undersiden af kanalskinnen, dvs. at løse ting i boksen falder 
ud når boksen åbnes. Jeg har rettet opmærksomheden på lågdelen i afgangsboksen. Der er 
over 50 oC varmt omkring kanalskinnen og afgangsboksen om sommeren. Inde i 
afgangsboksen er der formodentlig endnu varmere, da boksen er helt lukket, den har en 
kapslingsklasse på IP52.

Fabrikanten af kanalskinnesystemet henviser til at systemet er udført efter EN 60 439-1/2. I 
henhold til standarden må omgivelsestemperaturen ikke overstiger +40 oC, og dens 
middelværdi over en periode på 24 timer må ikke overstiger +35 oC. 

Om sommeren er omgivelsestemperaturen for kanalskinnesystemet 25% højere og 
middelværdien er 43% højere end det fabrikanten foreskriver. Det har sandsynligvis en 
negativ indflydelse på holdbarheden for kanalskinnesystemet. Yderligere er belastningens 
strømmen på 100A kontinuerlig på varmeovnen.



EKS. LOVLIG INSTALLATION

En dreng fra 1. klasse havde fundet nogle søm som han stak ind i hullerne i en stikkontakt. 

Efter det oplyste fra personalet, så skulle 6 andre børn fra institutionen også vise at de var modige 
og berøre sømmene, for det kildrede så mærkeligt i fingrene !!. 

Bygningen var fra 1974 og dengang var stikkontakterne ikke pillesikre. Installationen var lovlig og 
der var installeret en virksom HPFI-afbryder.

Fritidscenteret vil afblænde de stikkontakter som ikke bruges og udskifte de andre stikkontakter til 
nye pillesikre.



TJA..

Under udskiftning af en komponent i en tavle opstår der er kortslutning på det sted som elektrikeren 
arbejder. Der opstår en lysbue som gør, at skadelidte får forbrænding på venstre arm og hånd samt 
lidt i venstre side af ansigtet.

Arbejdet var planlagt som spændingsløst arbejde fra virksomheden og skadelidte havde modtaget 
instruktioner om arbejdets art.

På trods af dette vurderer skadelidte, at det kan laves under spænding og vurdere samtidig, at det 
kan klares med normalt værktøj / udstyr.

Skadelidte laver en konkret vurdering på egen hånd, trods instruktion fra arbejdsgiver om at arbejde 
spændingsløst på tavlen.



TJA..

Skadelidte elektriker skulle foretage en samling af en stikledning med presmuffer. 

På grund af misforståelser isætter en anden person sikringerne i kabelskabet og stikledningen 
bliver spændingsførende mens skadelidte er ved at foretage samlingen.

Man havde ved denne handling valgt at spændingssætte en installation uden at sikre sig, at ingen 
kommer i direkte berøring med spændingsførende dele.



TJA..

Skadelidte tekniker kom i berøring med spændingsførende dele ved opsættelse af en 
bevægelsessensor. 

Skadelidte rørte ved en grøn/gul leder som var spændingsførende. 

Dele af installationen var ulovligt udført idet den grøn/gule leder var anvendt som fase.





Tak for opmærksomheden


	DS/EN 50110-1 og Sikkerhedsstyrelsen�
	Agenda
	Bekendtgørelser og standarder�
	Nationale krav 
	Driftsbekendtgørelsen (1608)
	Hændelser i elanlæg
	Installationsbekendtgørelsen (1082)
	Installationsbekendtgørelsen (1082)
	Hvor ofte skal der gives en instruktion?
	”Det går ufattelig godt” Poul schlüter 1986��
	”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet” Poul schlüter 25. april 1989
	Dias nummer 12
	Risikovurdering�DS/En 50110-1:2013, 4.1 og Bek 1082 §76
	Spændingsløst arbejde�DS/En 50110-1:2013, 6.2
	Eks. Fuldstændig afbrydelse�DS/En 50110-1:2013, 6.2.1
	Eks. Sikring mod genindkobling�DS/En 50110-1:2013, 6.2.1
	Eks. Kontrol af spændingsløs tilstand�DS/En 50110-1:2013, 6.2.1
	Eks. PPE�DS/En 50110-1:2013, 4.2
	Eks. Materiale svigt�
	Eks. Materiale svigt�
	Eks. Materiale svigt�
	Eks. Materiale svigt�
	Eks. Lovlig installation�
	Tja..�
	Tja..�
	Tja..�
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28

