Vejbelysningsdagen
Erfaringer med den nye lov om elsikkerhed
og installation for vejbelysning

22.09.2021

Chefkonsulent
Steffen Nielsen

Installationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske
installationer (nr. 1082 af 12. juli 2016)

§ 25. En elektrisk installation skal være udført i overensstemmelse med
de på udførelsestidspunktet gældende regler.
Stk. 2. Ved senere ændringer af den elektriske installation, herunder ved
flytning af tavler, skal de på ændringstidspunktet gældende regler
anvendes for de dele af installationen, som ændres.
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Installationsbekendtgørelsen

Belysningsanlæg på offentligt tilgængeligt område
§ 74.
Ved reparation eller vedligeholdelse af belysningsanlæg på offentligt
tilgængelige områder skal der anvendes.

1) armaturer eller enkeltdele, der er identiske med de eksisterende,
2) armaturer eller enkeltdele af klasse II eller
3) supplerende beskyttelse i henhold til § 35.
Stk. 2. Kan stk. 1 ikke opfyldes for armaturer eller enkeltdele, betragtes
den del af belysningsanlægget, hvor disse dele indgår, som nyt og skal
opfylde kravene for nye elektriske installationer i denne bekendtgørelse.
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Reparation og vedligeholdelse

Belysningsanlæg på offentligt tilgængeligt område

I eksisterende belysningsanlæg, hvor der ikke er ydet fejlbeskyttelse, skal
man være opmærksom på kravene i installationsbekendtgørelsens § 74.
Der skal enten anvendes armaturer eller enkeltdele, der er identiske med
de oprindelige, eller der skal anvendes armaturer eller enkeltdele af
klasse II eller supplerende beskyttelse med RCD IΔn ≤ 30 mA (HPFIafbryder). Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal den del af anlægget, der
repareres, betragtes som nyt og opfylde nuværende bestemmelser.
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Ombygning af belysningsarmaturer

Fabrikanten af et retrofit-sæt skal erklære, hvilke armaturer sættet er
egnet for.
Fabrikanten af retrofit-sættet har ansvaret for, at de armaturer, som han
erklærer sættet egnet for, er sikre efter ombygningen. Det vil sige, at de
ombyggede armaturer skal opfylde kravene i Lavspændingsdirektivet og
EMC-direktivet.
Installationsejeren eller brugeren er i princippet fabrikant af det
ombyggede armatur, idet ejeren/brugeren gav opgaven i opdrag. Det
ombyggede armatur bliver dog ikke omfattet af markedsføringsdelen af
EMC- og lavspændingsdirektiverne, før det bliver markedsført.
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Vejledning

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning, der
omhandler ombygning af belysningsarmaturer.
Link til Ombygning af belysningsarmaturer.

I vejledningen er der links til Blue Guide og til LVD-ADCOs anbefaling.
Link til Blue Guide
Vejledningen har til formål at medvirke til at skabe en bedre forståelse af
EU's produktregler.
Link til LVD-ADCO anbefaling
Anbefalingen er udarbejdet af den administrative arbejdsgruppe (ADCO).
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Blue Guide

Kapitel 2
Hvornår anvendes EU’s harmoniseringslovgivning for produkter?

Uddrag:
- Et produkt, der har været genstand for betydelige ændringer eller
ombygninger, der har til formål at ændre dets oprindelige ydeevne,
formål eller type, kan betragtes som et nyt produkt. Den person, der
udfører ændringerne, bliver i så fald fabrikant og pålægges de
tilsvarende forpligtelser.
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Transientbeskyttelse

I installationsstandarden HD 60364-4-443:2016 er det angivet, hvornår
der skal beskyttes mod transiente overspændinger. I alle andre tilfælde
skal der foretages en risikovurdering i henhold til punkt 443.5 i
standarden.
Overordnet set skal der laves en risikovurdering for at afdække behovet
for overspændingsbeskyttelse i nye gadebelysningsanlæg. Hvis der ikke
bliver lavet en risikovurdering, er der krav om overspændingsbeskyttelse i
gadebelysningsanlæg.
For eksisterende gadebelysningsanlæg, der er lavet efter
stærkstrømsbekendtgørelsen eller tidligere regelsæt, er det frivilligt at
lave overspændingsbeskyttelse.
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Transientbeskyttelse

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning omkring
transientbeskyttelse af gadebelysning.
Link til Gadebelysning skal beskyttes mod lynnedslag
I vejledningen er der følgende afsnit:
•
•
•
•
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Lav en risikovurdering
Hvordan laver jeg overspændingsbeskyttelse?
Der er ikke krav om klasse II
Supplerende beskyttelse eller fejlbeskyttelse

Transientbeskyttelse

Den europæiske komite for elektroteknisk standardisering CENELEC har
udarbejdet en teknisk rapport, som omhandler SPD’er beregnet til brug
med klasse II-materiel.
Den tekniske rapport beskriver princippet omkring opsætning af SPD’er i
forbindelse med klasse II-materiel.
Rapporten kan købes hos Dansk Standard.
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