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Kravene til elektriske installationer har løbende ændret sig, og har op gennem 90erne nærmet sig de europæiske 
standarder. 

Danske installationer har siden 2019 fulgt de europæiske standarder. 

 
Det giver forsat udfordringer at slippe af med gamle dyder, gode rutiner, ”sådan plejer vi at gøre” mv., og finde ind 
til nye og fornuftige praksisser, som også er konkurrencedygtige. 

Udfordringen idag er at opnå enighed i, hvordan standarden læses.  

De nye regler siger, at ejeren selv skal sætte sig ind i kravene eller koble en konsulent på opgaven. Hvis ejerens 
ønsker til sikring af installationen efterleves af den udførende el-virksomhed, er samarbejdet selvfølgelig godt. 
Er det modsatte tilfældet, kan det i værste fald skabe usikkerhed om, hvordan installationen udføres og om lovgiv-
ningen overholdes.

Poul Høgh udgiver en ny lærebog Anvendt elektroteknik, Projektering af elektriske installationer, der danner 
baggrund for materialet til denne webinarrække.

Gennem 3 webinarer af 2 timers varighed, gennemgås i alt 6 kapitler fra bogen, 2 udvalgte kapitler hver gang. 
Hvert kapitel tager ca. 45 min. Incl. en lille pause mellem hvert kapitel, er der tillige afsat tid til debat og spørgsmål.

Webinaret er iscenesat og opbygget efter bogen. Det vil derfor være en fordel for deltagerne at investere i 
bogen, skimte indholdet, og gøre sig bekendt med kapitlernes indledende forord, med mulighed for at gøre 
notater i bogen undervejs.

Mere om bogen
Lærebogen tager fat på 5 områder, hvor der skal tænkes nyt. Bogen giver gode vejledninger til, hvor installationer 
bør udføres, og afsluttes i kap. 11 med at give forslag til at udarbejde kravspecifikation, på samme måde, som ved 
maskiner og eltavler. Det højner retssikkerheden for ejeren og undgår derved i mindre grad tvister om tolkning af 
standarden.

Bogen udgives 14. november og kan købes på Akademisk.

Læs mere om bogen på OPTIMERING.

fordi vedligehold er mennesker

GRATIS FOR MEDLEMMER
BEGRÆNSET DELTAGERANTAL

3 webinarer: 29. november, 7. december og 13. december

https://www.akademisk.dk/
https://optimering.nu/2022/09/12/ny-bog-rammer-elfaget-bredt/


fordi vedligehold er mennesker

Webinar 1

Del 1 kapitel 5
Opsummering på de 7 trin i dimensionering
1. Bestemmelse af belastningsstrømmen

2. Valg af beskyttelsesudstyr

3. Kontrol af om kredsbryderen er effektiv

4. Kontrol af spændingsfald

5. Valg af beskyttelsesforanstaltninger

6. Koordination mellem OCPD og beskyttelsesforanstaltninger

7. Selektivitet

Del 2 kapitel 7
Arbejde på elektriske anlæg efter 50110-1
• Forsyningsanlæg

• Installationer i bygninger

• Maskininstallationer

• Arbejdstyper

• Risikoanalyse og efterfølgende risikovurdering

• Brug af skema, for analyse og vurdering

Webinar 2

Del 1 kapitel 8
Måling af kortslutningsstrømme
• Valid måling

• Nøjagtighed ved målinger

• Forskel på målt værdi og en beregnet kortslutningsværdi

• Metoder til beregning af kortslutningsstrømme

• Konvertering af en målt værdi til en beregnet værdi

 (fx ved brug af softvare til dimensionering)

• Vurdering af målingen

• Gennemgang af 3 typer målinger

Del 2 kapitel 9
Arkitektur og placering af el-tavler
• Barycentrummetoden

• Spændingsfald

• Kortslutningsbeskyttelsen

• Fejlbeskyttelse

• Selektivitet

• SPD, overspændingsbeskyttelse

• Harmoniske strømme
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fordi vedligehold er mennesker

Webinar 3

Del 1 kapitel 10
Bæredygtig dimensionering
• Baggrund for vores interesse i bæredygtighed

• Energieffektive installationer via standarden DS/HD 60364-8-1

• Oversættelse af bæredygtighed

• Bæredygtig dimensionering, branchespecifik

• Gennemgang af metoden trin for trin

• Økonomisk dimensionering, efter Lord Kelvins metode

Del 2 kapitel 11
Kravsspecifikation til elektriske installationer
• Flere virksomheder ser et behov for at sikre, at elinstallationer udføres og idriftsættes, således der ikke optræder 

uønskede tvister eller tvivlsspørgsmål. Netop fordi standarder kan tolkes, kan det være uklart og vanskeligt at 
definere, om en elinstallation er udført efter givne standarder på den korrekte måde. Sådanne tvister kan være 
vanskelige at håndtere, og selv en retssag vil ikke nødvendigvis give et ønsket udfald.

 Derved kommer et ønske om at opstille en kravsspecifikation, der sikrer, at en elinstallation på de punkter, der 
beskrives, udføres og idriftsættes som ønsket. Afviger en udførende entreprenør fra en kravsspecifikation, vil 
retssikkerheden være meget høj.

• Gennemgang af 19 punkter, som bør have opmærksomhed.

Andre bøger af samme forfatter
2018 - DS-håndbog 193, der beskriver beskyttelse mod elektrisk sted, ved brug i installationer, Poul Høgh.

2019 - DS-håndbog 188, der er en vejledning til beregninger på elektriske installationer, som vejledning til standard-
samlingen DS/HD  60364, Poul Høgh, Per Hessellund, Jonathan Regin Canvin,

2020 - Elektroteknik 1 – grundlæggende elektroteknik, Poul Høgh, Torben Bonde, Martin Sejberg Nielsen

Kommende udgivelser   
2022 - Elektroteknik 2- elektriske målinger, Poul Høgh, Torben Bonde

2023 - Projektering af højspændingsinstallationer, Poul Høgh, Morten Helms Brask

2023 - El-ståbi - ny udgave, fagbogsredaktør, Poul Høgh
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding 

www.ddv.org/Arrangementer

Sted / Tidspunkt 
Online kl. 09.00-11.00

Pris ex moms (medlem/ikke-medlem)
Webinarrækken er gratis for medlemmer af DDV.
Ikke-medlem, 2.000 kr.


