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Fælles præsentation – Fire selskaber i
branchen ser samme trends. 
Primær fokus på udefrakommende fejlårsagerSignify
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Formål med denne 
præsentation

• For første gang at forsøge at konkludere på fælles 
erfaringer fra fire betydelige leverandører af Park-
og Vejbelysning. 

• Ønske om at bidrage til en forståelse for hvad der 
bør regnes med af fejlrater på LED 
belysningsanlæg.

• Dette kan vi nu gøre, fordi vi ser de samme data 
trends.

• Det skal understreges, at konklusioner fra 
præsentationen her er at betragte som vejledende 
og ikke en markeds konklusion.



Historiske briller – år 2016

Stor rapport udarbejdet af ÅF lighting på vegne af Vejdirektoratet i 2016. 

Konklusioner derfra var:

• Omfanget af driftsproblemer med LED undervurderes

• Fejlrater beregnet til knap 4% udfald af LED-armaturer, hvor armaturerne holder op med at virke

• Herudover opleves funktionsfejl på knap 4% af LED-armaturerne, hvor armaturerne fortsat virker, 
men hvor der opleves problemer med flimmer, styring, kondens mm.

Link til rapport: https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/vd-2017-0047?showExact=true

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/vd-2017-0047?showExact=true


Fakta

• Leveret over 1/2 mil. Vej- og 
Parkarmaturer til sammen i DK

• Sket en kraftig udvikling af LED over 
de sidste 10 år

• Viden om fejlårsager stiger
• Hvor står vi i 2022?



Trend i antal fejl

Fejl pr m
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…2019   >   2022 Trendlinje – ikke nøjagtige tal.

Fælles erfaring med fejlrater:
Fejlrate på 0,2 – 0,5% p.a.

Eksempel: 
10.000 lamper – forvent at 20 til 50 
lamper skal repareres pr. år. 



Diode fejl



Produktionsfejl og monteringsfejl



Hovedparten 
af fejl skyldes 
driver fejl

Driver fejl Andre fejl



Kvalificeret diagnose af hvert enkelt
armatur

• Diagnosticering:
• Fejl diagnose udlæses fra driver
• Visuelle fejl (gnistspor etc)
• Geografisk placering
• Statistiske vurderinger
• Involvering af udviklingsafdelingerne ved

serie udfald



Udlæsning af fejl på drivere



• Diagnosticering:
• Visuelle fejlårsager



Overspænding – og dokumentation af dette 



• Fejlårsager
• Koblingstransienter
• Transienter fra lyn eller 

atmosfærisk spænding
• Statisk udladning i armatur (ESD)
• Kabelfejl (nulfejl)
• Nulfejl (fejl ved montage)



Transienter (overspændinger):
• De forskellige leverandører tilbyder ekstra transientbeskyttelse i armaturerne
• Ekstra beskyttelse anbefales ved montering af øvrigt elektronisk udstyr
• Lokalt kan lyn og atmosfærisk støj give meget store skader
• Transientbeskyttelse i mast virker - men er en vurderingssag om det kan betale 

sig

FABA - transientbeskyttelse
• FABA rapport om transientbeskyttelse er fortsat relevant
• Kunder og rådgivere bør risikovurdere deres samlede installation
• Såfremt der skal sikres effektivt mod transienter skal der placeres 

transientbeskyttelse i masterne
• FABA rapporten kan fortsat findes på FABA’s hjemmeside

Link til FABA rapport: https://faba.dk/1711-2/

https://faba.dk/1711-2/


Garanti eller Ikke-garanti? 
• Garanti (fejl i armaturet med ansvar hos producenten)
• Kulance (tvivl kommer kunden til gode)
• Reparation (fejl kan ikke tillægges fejl i armaturet)
• Reparation >5 år (garanti perioden er udløbet)

Reparation >5 år Garanti fejl Kulancefejl Reparation pga. overspænding mm.

2013 - 2022
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Trend billeder – ikke faste satser



Konklusioner

• Fejlrate andelen har været faldende

• Forventninger til et mere stabilt fejlrate niveau nu, men det bør forventes vedligehold og fejlrater 
i hele belysningsanlæggets levetid

• Flere reklamationer er nok tidligere taget som kulance, pga. manglende viden om fejlårsager -
forvent at denne del falder

• Vejledende anbefaling fra de fire producenter her er således, at der vedligeholdelsesmæssigt bør 
regnes med fejlrater på mellem 0,2-0,5 % pr. år for ens belysningsanlæg

• Heraf udgør fejlrater som ligger udenfor garanti eller skyldes transienter minimum 50%
• Beskyttelse mod transienter er fortsat en væsentlig faktor til lavere fejlrater

• Vi ser en tendens til lavere fejlrater i lande hvor de kører med Kl.1 anlæg




