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Bor i Herning

Elektriker

Vild med gymnastik
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El-installatør

Tilsynsførende for 
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Vild med cykler, både og ski

Tidligere el-faglærer

Tilsynsførende for 
Sikkerhedsstyrelsen

Peter Kjær Klaus Røhmann



PROGRAM

• Bæredygtighed for elektrikeren
Meget mere end klima og miljø

• Fremtidens forsyningsnet 
Belastning af nettet med elbiler, 
varmepumper, solceller mv.

• Ladestandere
Krav, test og gode råd til dimensionering 
og installation af ladestandere både 
offentlige steder og i boliger. 

Pause
Fremvisning af det nyeste testudstyr til
ladestandere.

• Load-sharing /Load management/balancing
Praktiske eksempler på anvendelse af 
belastningsstyring - også i boliger. 

• Nye regler siden sidst
DS/HD 60364 er ikke længere end nyhed, men der 
er kommet flere ændringer, siden vi var til 
installatørmøde sidst

• Spørgsmål og svar 
fra hverdagen med DS/HD 60364, Installations-
bekendtgørelsen 1082 og grøn omstilling

Tak for i dag

Aftensmad med hygge og networking

Velkommen



Grøn omstilling: bare en døgnflue…? 



HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

Presenter Notes
Presentation Notes
Bæredygtighed i byggeriet er at bygge og renovere uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Der er i dag ingen lovgivningsmæssige krav om bæredygtigt byggeri, men der er energikrav og forskellige miljøkrav, bl.a. om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Grundlæggende kræver bæredygtighed en balanceret tilgang i forhold til tre kvaliteter: Social, Økonomi og Miljø



HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

Presenter Notes
Presentation Notes
FN's 17 Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.Bæredygtig er IKKE lig med grøn



HVORFOR BÆREDYGTIGHED?

Forventninger
• Ikke fra lovgivning, men fra jeres kunder

– især de store (boligforeninger, koncerner, kommuner)
• Privatkunder
• Krav om klimaregnskab/CO2-aftryk

Konkurrenceparameter
• Risiko for at miste kunder /ordrer
• Fokus på andet end pris

En fremtidssikring af forretningen

Presenter Notes
Presentation Notes
ForventningerIkke fra lovgivning, men fra jeres kunder – især de store (boligforeninger, koncerner, kommuner)Privatkunder – der bliver kigget efter ‘grøn’Krav om klimaregnskab/CO2-aftryk – igen især fra de store koncerner, som selv er mødt af krav�KonkurrenceparameterRisiko for at miste kunder /ordrer Fokus på andet end pris



”Vi er nogle af dem der sviner – men vi er 
også nogle af dem som kan gøre noget ved 
det.”

BÆREDYGTIGE MATERIALER
Byggebranchens klimaaftryk

I Danmark står byggebranchen for op mod 
40 procent af den samlede CO2-udledning, 
ligesom omtrent 40 % af alt affald kommer 
fra byggeindustrien. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Dermed ligger der et stort ansvar hos byggebranchen for at tage det bæredygtige valg, for det vil tydeligt kunne mærkes, hvis byggebranchen formindsker sit klimaudtryk.

https://scankab.dk/om-os/baeredygtighed/kabler-til-baeredygtigt-byggeri/


BÆREDYGTIGHEDSKLASSEN,  NYE KRAV PÅ VEJ
”Bæredygtighedsklassen” er nye krav set i forhold til bygningsreglementet

Læs mere: https://baeredygtighedsklasse.dk

Presenter Notes
Presentation Notes
Link: Tryk på det første billede..En væsentlig del af de eksisterende bestemmelser i bygningsreglementet regulerer bæredygtighed, herunder fx bestemmelser om tilgængelighed, indeklima, holdbarhed, sikkerhed og bygningers energibehov. Vejledningen om den frivillige bæredygtighedsklasse er et selvstændigt og frivilligt redskab til at gøre byggeriet mere bæredygtigt end det, der følger af kravene i bygningsreglementet. Når de enkelte elementer i den frivillige bæredygtighedsklasse omtales som krav, skal det ses i lyset af, at hensigten med klassen er, at samtlige krav anvendes for et byggeri. Det er således frivilligt at indgå i klassen, men det forudsættes, at samtlige krav følges. Hvor en bygherre ikke har mulighed for at efterleve enkelte krav, bør dokumentationen for de enkelte krav suppleres af en forklaring herfor, som kan indgå i evalueringen af klassen. Dokumentationen skal indsendes selvstændigt via temasiden Bæredygtighedsklasse.dk og har ikke sammenhæng med den kommunale byggesag. Der er derfor ikke pligt til at dokumentere, at kravene i bæredygtighedsklassen er overholdt i den kommunale byggesagsbehandling, hvis man som bygherre ønsker at teste bæredygtighedsklassen. 

https://baeredygtighedsklasse.dk/2-Introduktion-til-kravene/Introside#baeredygtighedsklassen-set-ift-bygningsreglementet
https://baeredygtighedsklasse.dk/2-Introduktion-til-kravene/Introside#baeredygtighedsklassen-set-ift-bygningsreglementet


UDBUD FRA HERNING KOMMUNE



KLIMAPLANER I DANMARK
DK2020 Læs mere:

https://realdania.dk/projekter/dk2020

Presenter Notes
Presentation Notes
De første 20 klimaplaner er klar - 75 mere er på vejAlle skal være klar senest i 2023. – klimaplaner kommer til at påvirke flere byggerier.https://realdania.dk/projekter/dk2020

https://realdania.dk/projekter/dk2020


HVORDAN BEVISER DU BÆREDYGTIGHED?

• Sæt mål:
• Før der kommer krav udefra
• Mål, som I selv har indflydelse på 

• Støt lokalt og globalt
• Udarbejd klimaregnskab / beregn CO2-aftryk
• Skift kaffen til økologisk og fairtrade
• Styr på arbejdsmiljøet! – lavere sygefravær
• Affaldshåndtering
• Spar papir

Presenter Notes
Presentation Notes
Sæt mål:Før der kommer krav udefra – så kan I selv bringe noget til bordet og være et skridt foranMål, som I selv har indflydelse på – se indadStøt lokalt og globaltSponsorér den lokale idrætsforening eller brugsforeningDonér til organisationer der arbejder med bæredygtighed i verden Udarbejd klimaregnskab / beregn CO2-aftrykSkift for eksempel kaffen til økologisk og fairtrade Styr på arbejdsmiljøet!Både det fysiske og psykiske – mål om at have lavt fravær og at fastholde medarbejderneAffaldshåndteringTilbyd at tage det gamle med retur fra kunderneSpar papir – digitalisér så meget som muligt



HVAD KAN I GØRE?

• Overvej elbiler/biodiesel – hvor det giver mening
• Valg af materialer
• Diversitet i medarbejdere

• Tydeliggør jeres grønne profil 
- kunderne kigger efter det

Pas på Greenwashing!

Presenter Notes
Presentation Notes
Overvej elbiler/biodiesel – hvor det giver meningValg af materialerKinesiske produkter?Fragt? Diversitet i medarbejdereAnsæt bredt: Lærlinge, kvinder/mænd, folk med handikaps, flexjobbere, ældreFortæl historie fra elfirma fra Herning med medarbejder på deltid efter el-ulykke! Tydeliggør jeres grønne profil - kunderne kigger efter detPas på Greenwashing er grøn, vildledende markedsføring



BLIV KUNDENS ‘GRØNNE’ KONSULENT
• Privatkunder forventer, at I er eksperterne i ‘grøn energi’ og

besparelser
• Styr på alle regler for at installere de grønne løsninger
oLadestandere
oSolceller
oVarmepumper
oTilskudsordninger

• Find spareråd når du alligevel er der
oTjekliste til mini-energitjek
oEnergieffektive installationer

• Brug evt. din slutkontrol(KLS) som sikkerhed 
for at medarbejderne husker det ved hver kunde.

Presenter Notes
Presentation Notes
Det er typisk elektrikeren der er den sidste person der efterlader installationen efter ibrugtagning og er dermed ansvarlig for at installationen de næste mange måneder og år er indstillet og indkørt så energimæssigt og rigtigt som muligt for kunden. Tilbyd evt. et opfølgende besøg for ”comissionering” på den rigtige funktion og drift. (feks. varme og ventilationsanlæg) 



DIGITALT VÆRKTØJ

Læs mere og se videoen på
https://www.valified.com/

https://www.valified.com/
https://www.valified.com/


DIGITALT VÆRKTØJ



FÅ ”GRATIS” HJÆLP

• Medlemsvirksomhed hos Tekniq – Få Valified i 2 år
Ring eller skriv til Bjørn Hove på 7742 4241/bho@tekniq.dk

• Gratis rådgivning hos lokale Erhvervsråd

• Gratis rådgivning og økonomisk tilskud: 
Regionale Erhvervshuse

• Grønne netværk og sparring

Presenter Notes
Presentation Notes


mailto:bho@tekniq.dk
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/tvaerkommunale-erhvervshuse


BÆREDYGTIG VIRKSOMHED CASE 1

• SIF Gruppen

• 103 år gammel virksomhed med 430 
medarbejdere. Primært erhverv, offentlig. 
Primært Sjælland.

• Arbejdet struktureret med grøn profil det 
sidste halve år.

• Bæredygtighed og Grøn omstilling er 
drevet af god forretning og social 
ansvarlighed.

• Hellere gå i gang og gøre noget end at 
gøre ingenting. Der vil ske fejl, men det 
bliver bedre.

Lars Mejlby
Administrerende Direktør



BÆREDYGTIG VIRKSOMHED CASE 2

• Lux-el fra Hørning
• Mindre nystartet virksomhed i Østjylland
• Medarbejdere er med I processen
• Start med det vi gør allerede..
• Rigtig og præcis kommunikation som

leder er vigtig
• OK med forskellige holdninger fra 

medarbejdere
• Affaldshåndtering kom fra en

medarbejder
• OK med bade “sorte” og grønne løsninger

Mikkel Frederiksen/Chris Jacek Rasmussen
adm. direktør

Presenter Notes
Presentation Notes
Virksomheden er rigtig gode til IOT og programmering af for eksempel LOXONE SMART HOME



FREMTIDENS FORSYNINGSNET



BÆREDYGTIG EL-INSTALLATION
Metoden til bæredygtig dimensionering 
• Udregne effekttabet
• Dimensioneringsprogrammer, der anvendes af rådgiverne,

beregner effekttab ved fuldlaststrømmen
• Lavere driftstemperatur på kabler
• Løsning: estimere en middelstrøm

Energieffektive installationer via standarden DS/HD 60364-8-1
De ”rigtige” energitiltag er primært teknologisk udvikling

Presenter Notes
Presentation Notes
Metoden til bæredygtig dimensionering er at estimere en middelstrøm, fordi man kun i særlige tilfælde kan bruge den dimensionerede strøm til at udregne effekttabet. Ved at bruge middelstrømmen, der er udregnet ved en driftstid på 8.760 timer om året, bliver det forholdsvis enkelt at udregne effekttabet. De dimensioneringsprogrammer, der anvendes af rådgiverne, beregner effekttab netop ved fuldlaststrømmen, og det giver et forkert billede i mange tilfælde. Desuden medtages det faktum, at kablet vil opnå en lavere driftstemperatur, og det påvirker effekttabet.Standarden 60364-8-1 påpeger, at de ”rigtige” energitiltag som udgangspunkt er dem, der implementeres i kraft af den teknologiske udvikling, og i mindre grad dem, som søges opnået ved�efterfølgende at gennemføre optimering af eksempelvis el-installationer, da det sidste, set under en bæredygtighedsbetragtning, har en lavere samfundsværdi.



FREMTIDEN

Ny teknologi
• Power-to-X (lagring)
• VEHICLE-TO-GRID (V2G)
• Vehicle-to-everything (V2X)
• Vehicle-to-home (V2H)
• Vehicle-to-building (V2B) 
• Brint
• Efteruddannelse på ny teknologi
• Elfaget.. i konstant forandring
• Fremtidens elektrikere vil blive 

specialister på enkelte felter
• Har du svært ved at se dig i den grønne 

omstilling? 

Presenter Notes
Presentation Notes
Power-to-X (PtX) er en fællesbetegnelse, der dækker over brændstoffer der er produceret på basis af el-energi. Grundstenen i teknologierne er brint, der bliver produceret via elektrolyse.V2G stands for “vehicle to grid” and is a technology that enables energy to be pushed back to the power grid from the battery of an electric car. With electric vehicle-to-grid technology—also known as car-to-grid—a car battery can be charged and discharged based on different signals — such as energy production or consumption nearby.V2X means vehicle-to-everything. It includes many different use cases such as vehicle-to-home (V2H), vehicle-to-building (V2B) and vehicle-to-grid services. Depending on whether you want to use electricity from an EV battery to your home or building electrical loads, there are different abbreviations for each of these use cases. Your vehicle can work for you, even when feeding back to the grid would not be the case for you.



BELASTNINGSBEREGNING

Er det korrekt, at der skal regnes med en samtidsfaktor 
på 1, når der installeres 250 ladestandere ved samme 
antal p‐pladser i et nybyggeri af boliger?

Svar:
Da alle installationens tilslutningspunkter kan benyttes 
samtidigt, skal forsyningskredsens samtidighedsfaktor 
antages at være lig med 1, medmindre en 
belastningsstyring er inkluderet i EV-forsyningsmateriellet 
eller installeret upstream eller en kombination af de to 
muligheder.

Ifølge 826‐14‐02 er en forsyningskreds defineret som:
Elektrisk kreds, som forsyner en eller flere fordelingstavler
60364-7-722.311



FORSYNINGSNETTET

Presenter Notes
Presentation Notes
Transportsektorens bidrag til den grønne omstilling er sat i fokus med klimaudspillet ”Sammen om en grøn-nere fremtid”1. Her har VLAK-regeringen sat et mål om, at ”den sidste nye traditionelle benzin- og diesel-personbil er indregistreret i 2030, og at der fra 2035 heller ikke sælges nye plug-in-hybridbiler.” VLAK-rege-ringen har sat en målsætning om 1 million lav-emissions personbiler i 2030 og nul-emission fra personbiler i 2050. Andre nationer, særligt Norge, har allerede igangsat en massiv satsning på elektrificering af biltransporten, og derudover har en række store bilproducenter udmeldt klare mål for omstillingen af deres produktlinje til elbiler. Fx har Volkswagen-gruppen sat et mål om at sende 70 elbilmodeller på markedet og producere 22 millioner elbiler de kommende 10 år. Den retning, som både politikere og bilproducenter har sat, peger altså klart på, at fremtidens personbiler vil være elektriske. Det kan naturligvis ikke afvises, at der på et tidspunkt sker et teknologisk gennembrud, som i større omfang bringer andre grønne brændsler i spil. 



FORSYNINGSNETTET

Hvordan ser fremtidens forsyningsnet ud?
Nye tiltag fra netselskab (vores elnet Fyn)
• Alle har elbil
• Før 2,5A nu 10A pr bolig
• Større kortslutningsniveau i kabelskabe (Ics for 

grupper)
Før 6kA nu op til 16kA (fællesregulativet)
• Spændingsfald stadig + - 10%
• FAQ på vores elnet
• Sommerhusområder skal også med
• Eksisterende kabelnet og transformere for 

boligområder overvejes stadig



FORSYNINGSNETTET

Hvordan ser fremtidens forsyningsnet ud?
Nye tiltag fra netselskab N1 

Hej Peter

Tak for din henvendelse.

N1 har forberedt nettet ud fra egne analyser og ud fra de analyser 
Dansk energi har udarbejdet, samt rapporter, som er med at sikre 
den danske infrastruktur.

Udover dette så følger N1 udviklingen tæt og er i dialog med 
installatører, kommuner og kunderne for at sikre at N1 er på 
forkant med udviklingen.

Hvis der er behov for nærmere gennemgang vil jeg foreslå at du 
kontakte Dansk Energi, så de kan hjælpe dig videre.

Med venlig hilsen N1



FORSYNINGSNETTET

Hvordan ser fremtidens forsyningsnet ud?
Nye tiltag fra (TRE-FOR) 

• Varmepumper el-patron(årsag til brand)

• Fasefordeling første prioritet

• Effektmåling på alle stationer

• 100 ekstra overvågninger

• Udviklingsplan til 2050

• 240mm2 alu

• 15-20% flere 60/10 stationer

• Spændingsfald er ofte årsagen til forstærkning

• Tarifsikringer begynder at springe



FORSYNINGSNETTET

Københavns kommunes 
klimaplan 2025

Antal: Maks. 10 el-og plug-in-
hybridbiler per ladepunkt på 
offentligt areal

Afstand: Maks. 250 meter til et 
offentligt tilgængelig ladepunkt
fra al etagebyggeri

Presenter Notes
Presentation Notes
Kilde: Dansk Elbil AllianceNy lov for kommunale udbud til private ladepunkter på offentlig områder



LADESTANDERE

Presenter Notes
Presentation Notes
Transportsektorens bidrag til den grønne omstilling er sat i fokus med klimaudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”1. Her har VLAK-regeringen sat et mål om, at ”den sidste nye traditionelle benzin- og diesel-personbil er indregistreret i 2030, og at der fra 2035 heller ikke sælges nye plug-in-hybridbiler.” VLAK-regeringen har sat en målsætning om 1 million lav-emissions personbiler i 2030 og nul-emission fra personbiler i 2050. Andre nationer, særligt Norge, har allerede igangsat en massiv satsning på elektrificering af biltransporten, og derudover har en række store bilproducenter udmeldt klare mål for omstillingen af deres produktlinje til elbiler. Fx har Volkswagen-gruppen sat et mål om at sende 70 elbilmodeller på markedet og producere 22 millioner elbiler de kommende 10 år. 



LADESTANDERBEKENDTGØRELSEN

Bekendtgørelse. 181(ladestanderbekendtgørelsen) og 60364-7-722

10. marts 2020. 
Bygninger, der er ansøgt om på denne dato eller 
senere, vil være omfattet af kravene vedrørende 
nybyggeri. 
Bygninger, der er opført før den 10. marts 2020, vil 
være omfattet af kravet for bestående bebyggelse.
Ikke krav om ladeeffekt

Link til Bygningsreglementets krav

Presenter Notes
Presentation Notes
Bygninger der er ansøgt om før den 10. marts 2020, men opført efter denne dato, vil ligeledes blive omfattet af kravet til bestående bebyggelse.

https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/Vejledning-om-laderstander/Tekniske-krav
https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/Vejledning-om-laderstander/Tekniske-krav


LADESTANDERBEKENDTGØRELSEN

Bekendtgørelse. 181(ladestanderbekendtgørelsen) og 60364-7-722

Forberedelse til ladestandere

• Krav om trækning af tomrør eller kabelbakker for 
senere fremførsel af kabler til ladestandere. Tomrørerne
og kabelbakker skal derfor være af en dimension, så 
det er muligt at trække kabler i det efterfølgende, 
ligesom der bør være træksnor i tomrørerne. 

• Det vil derudover være fornuftigt at overveje om eltavler 
og eltilslutning er forberedt til en fremtidig etablering af 
ladestandere, ligesom man bør sikre sig, at tomrøret er 
tilgængeligt eller markeret.

• Det er muligt, at en enkelt tomrørsforbindelse kan 
dække flere parkeringspladsers behov for forberedelse. 

Presenter Notes
Presentation Notes
En bygning er ikke defineret direkte i ladestanderbekendtgørelsen. Det følger imidlertid af bygningsdirektivet, at en bygning skal være opvarmet for at være omfattet af krav om etablering af ladestandere. Når man skal vurdere om et eksisterende bygningskompleks er én eller flere bygninger i regi af ladestanderbekendtgørelsen, så kan man bruge BBR-oplysningerne til at afgøre hvor mange bygninger, der er tale om. Tilsvarende kan man benytte indmeldingen til BBR i forbindelse med nye bygninger til at afgøre hvor mange bygninger, der er tale om på matriklen.https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/Vejledning-om-laderstander/Tekniske-krav



LADESTANDERBEKENDTGØRELSEN

Presenter Notes
Presentation Notes
En bygning er ikke defineret direkte i ladestanderbekendtgørelsen. Det følger imidlertid af bygningsdirektivet, at en bygning skal være opvarmet for at være omfattet af krav om etablering af ladestandere. Når man skal vurdere om et eksisterende bygningskompleks er én eller flere bygninger i regi af ladestanderbekendtgørelsen, så kan man bruge BBR-oplysningerne til at afgøre hvor mange bygninger, der er tale om. Tilsvarende kan man benytte indmeldingen til BBR i forbindelse med nye bygninger til at afgøre hvor mange bygninger, der er tale om på matriklen.https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/Vejledning-om-laderstander/Tekniske-krav



LADE-PARKER



ELBILS LADEKREDSEN KORT

Opbygning af ladekreds



TILSLUTNING AF ”MORMOR” LADER
Almindelige stikkontakter ”husholdningsbrug” fx Fuga

K1: 16 A Stikkontakter monteret med 1,5 mm2
K2: Planforsænket montering i isoleret væg
K3: Anløbne messing stikben på stikproppen

Presenter Notes
Presentation Notes
https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D907422_01.pdfFaktor for 3 eksempler med nedsat belastning grundet indbygning, lavt kvd eller dårlig kontakt i stikprop. Drejestikkontakt. ” https://en.wikipedia.org/wiki/EN_62262”



BELASTNING AF KONTAKT

k1 k2 k3 10A 13A 16A

Generel reduktion 8,0A 10,4A 12,8A

 6,0A 7,8A 9,6A

 7,2A 9,4A 11,5A

  6,0A 7,0A 8,6A

 10,2A

  7,7A

  9,2A

   6,9A

Tilladelig belastning ved gentagende langvarigt brug

1,5 cm2                       I væg Anløbet

Presenter Notes
Presentation Notes
https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D907422_01.pdfHer er tale om belastningstrømme over tid i forhold til nævnte K1-2-3 eksempler på forrige slide



LADESTANDERENS VIRKEMÅDE 

• Ladeboks tilsluttes 3F-N typisk 11/22 
KW (16/32A)

• Elbil tilsluttes typisk Type 2 stik 
• I stikket er 2 komunikations terminaler 

‘PP’ og ‘CP’
• PP angiver via forudstilling i ladeboks

det tilgængelige antal ampere, 
• CP kommunikerer samtidig med 

billader, om den er klar til at lade via
A-B-C-D-E



BESKYTTELSESMETODER I EV KREDSEN

• Hvert AC tilslutningspunkt, 
min type A - RCD 30mA

• Hvis RDC-DD i ladeboks
(max 6 mA lækstrøm) Type A

• Eller RDC-DD og type F 
(frekvens og 10 mA 
lækstrøm) 

• Hvis ingen begrænsning af 
lækstrøm - Type B



TEST AF EL-LADESTANDER

Adapter har 2 hovedformål 

1. At starte ladeprocessen (give 
hul igennem ladeboksen) og 
hermed simulere elbil.

2. Give adgang til terminaler 
mellem ladestander og bil, så 
der kan udføres målinger til 
verificeringer. 



TEST AF EL-LADESTANDER

• PE – Pre-test
Har til formål at kontrollere korrekt jordforbindelse

• Kommer der fejl lampe, skal man stoppe 
test og etablere korrekt jordforbindelse

Presenter Notes
Presentation Notes
Jorden er vigtigt og nogen gange kræves lavere jordmodstand, nogen nævner jordmodstand under 100 Ohm. Måske lave et lokalt spyd som ekstra jord hvis de ter foreneligt med resten af systemet. Signaler på pilotstikkene i testboksen bliver lagt mellem det enkelte pilotstik og jord. PP – PE  og CP – PE, via en modstand som angives i efterfølgende tabeller



TILSLUTNING AF MÆRKESTRØM

Presenter Notes
Presentation Notes
Bemærk pkt 2. PP- PE- �Knappen simulerer det laderen i elbilen ville signalerer til ladeboksen, hvor laderen spørger efter tilgængelig ampere. Der bør ladeboksen være forudindstillet til maks, sikring i instlallationen. Er den stillet højere og laderen i øvrigt lader, med større strøm end sikringen vil det tage sikringen. Modsat vej får vi jo bare en ringere ladning. Så det jo vigtigt at sikre den er indstillet korrekt. Og evt. dokumentere dette ved en senere tvist. (private piller jo gerne ved den slags selv)Det handler jo også i høj grad om drifsikkerhed. Bonus info. Ladere er forskellige og det eneste vi kan tegne med at kommunikationen med lader og elbil iht til en fælles standard. Hvordan boks eller bil kommunikerer og ellers resetter, nedsætter ladeeffekt, kobler fra eller sender beskeder til brugeren på mobil osv. Er meget individuelt. 



BILENS SIGNAL

Presenter Notes
Presentation Notes
CP – PE modstand i testeren simulerer den ‘state’ laderen er i. �‘E’ knappen er simulering af ladekredsen laver en fejl af en slags. 



MÅLE-TERMINALER

Terminalerne L1, L2, L3, N og PE
• Måleterminalerne er direkte 

forbundet til L1-, L2-, L3-, N- og PE-
ledere på ladestationen.

• Kun til test og ikke til langvarige 
belastninger. 

• Installationstester tiIsluttes disse 
terminaler.

Presenter Notes
Presentation Notes
Terminalerne er muligheden for at lave målinger på lederne i kablet mellem ”elbilen” og ladestanderen, når der er skabet hul igennem. Det gør det muligt at foretage alle installationstestene. 



MULIGE TEST AF LADEBOKS

De krævede test i 60364-6 og også 60364-722 er:

• Besigtigelse

• Kontinuitet af beskyttende ledere og beskyttende 
kappe

• Isolationsmodstand

• Loop/line impedans

• RCD-test

• Funktionstest [herunder, men ikke begrænset til]:
− Køretøjstilstand A, B, C, D
− Fejl håndtering [Fejl "E", PE-Error [Jord fejl]]
− Kommunikation [PWM signal]
− Mekanisk låsning af stik
− Rotary felt/fase sekvens
− Andre tests



UDTAG

Stikkontakt til lysnettet
• Schuko stikket er tilsluttet L1-, N- og PE 

• Er kun beregnet til målinger, 
belastningstest og elmåler-kontrol

• Ikke tilladt at bruge stikket, som forsyning 
til noget andet.

• Max 10A, overbelastningssikret med 
10A/250V,5x20mm sikring.



PLACERING I OFFENTLIGE OMRÅDER. 

• Ved placering,

• mekanisk beskyttelse,

• eller materiel i slagfast udførsel. 
(IK08 – IEC 62262) (AG3)

Materiellet skal beskyttes mod slag af høj styrke fx. 

Presenter Notes
Presentation Notes
IK står for (impact protection)https://en.wikipedia.org/wiki/EN_62262  (IK koder i standarden) 



REGLER FOR LADESTANDER

DS/EN IEC 61439-7:2020 tavler til ladestandere

60364-7-722 installationen

• Særskilt kreds

• PEN leder er ikke tilladt

• Egen RCD
Godkendt efter: 61008 - 61009 – 60947 – 62423

Presenter Notes
Presentation Notes
Pointer med at der skal enten laves RCD med type B eller sikres mod max 6 mA (RDC-DD) og nøjes med type A eller bedst Type F, som er mest resistent i kredse med højeffekt frekvens udstyr, som elbilsladere, solcelle invertere, varmepumper mm.

https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&GroupId=29.130.20&ProductID=M315013


LOAD SHARING / LOAD MANAGEMENT



LOAD SHARING

Presenter Notes
Presentation Notes
Kilde: Dansk Elbil Alliance



LOAD-SHARING

Load sharing – også nyttig ved boliger



DIGITAL OPMÆRKNING



SIMPLEWIRE - OPMÆRKNING 



SIMPLEWIRE - OPMÆRKNING 

Læs mere:
https://simplewire.io/

https://simplewire.io/


NYE REGLER SIDEN SIDST



VIDEN OG REGLER
Hent bekendtgørelser og andre nyttige links:
https://elsikkerhed.dk/viden-om-elregler/

https://elsikkerhed.dk/viden-om-elregler/


NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Spørgsmål: 
Hvis en kreds udvides med f.eks. en stikkontakt og der 
testes at RCD udkobler indenfor for de angivne værdier i 
Tabel 41.1, skal man så derudover teste RCD’ens
driftsegenskaber og et evt. jordspyds overgangsmodstand 
til jord ift. verifikation af udvidelsen?

Svar: 
Ja, iflg. 60364‐6.4.1.1 skal enhver installation, herunder 
også udvidelser på eksisterende installationer, verificeres 
efter færdiggørelse.



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Spørgsmål:

Skal fasefølgen efterleves ved installation af 
flere ladestandere? 

Svar: 

Ja. Det skal kontrolleres, at fasefølgen 
(drejefeltet) er bibeholdt ‐ Der arbejdes på en 
forbedring på oversættelsen af den danske 
tekst i standarden 60364. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Flere ladestandeproducenter anbefaler dog, at hvis man har flere ladestandere, så kan man ændre fasefølgen i ladestanderen for at tage hensyn til, at 1‐fasede ladere ikke alle belaster L1Det er to forskellige fremgangsmåder, alt efter om der udføres en polaritetstest eller fasefølgetest. Kort fortalt, er en polaritetstest en test om fase, nul og jord er monteret korrekt. En fasefølge test er, om faserne er monteret i samme rækkefølge igennem hele installationen.



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Dimensionering
• Stadig elektrikerens dårlig samvittighed!

• Bruger de fleste ikke bare 30% eller 70% reglen 
for korrekt dimensionering af kabler? 

• Hvad gør vi med afstanden mellem flere 
bundter? 

• Gælder reglerne også i kabelfeltet i tavler?

• Må jeg fremføre mere end 20 kabler i et bundt? 

• 30% reglen og anvendelse af ”kendt belastning” 
stikkontakters godkendte belastning. TØR VI 
DET….

Presenter Notes
Presentation Notes
Rambøll 8 kabler eller 30%



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Skal der fremføres virksom beskyttelsesleder 
til klasse II materiel? 

Som udgangspunkt er det et krav iht. 
Standarden, men 
installationsbekendtgørelsens (1082 12/7 
2016) § 47 stk. 4.1 ophæver dette krav. 

Der er således ikke krav til fremførelsen af 
virksom beskyttelsesleder klasse II materiel, 
men det anbefales. 



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Midlertidige installationer og festivaler bliver 
til en standard. 

EN60364-740 + 711 bliver til én (711)



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

DS/HS 60364‐5‐52, 521.8.1 ‐ 
strømkredsarrangementer
• Ledere i en strømkreds må ikke fordeles på flere 

forskellige flerlederkabler, rør, lukkede 
kabelkanalsystemer eller kabelkanalsystemer. 

• Dette gælder dog ikke, når flere flerlederkabler, 
der danner en strømkreds, parallelforbindes. Når 
flerlederkabler parallelforbindes, skal hvert kabel 
indeholde en leder for hver fase og en eventuel 
nulleder.



NYE REGLER & TOLKNINGER HD 60364

Landbrugsejendomme & gartneri
Hvad gør vi med stikledningen(RCD 300mA-
brand)

Man kan undvige fra kravet, hvis man installerer 
tavlen i et andet rum, forstået et ”ikke 
landbrugsrum”, hvor der ikke er særlig brandfare 
pga. støv og andet. 

Hvis tavler og stikledning er placeret i ikke
landbrugspåvirket område, er det ikke 
nødvendigt med RCD. 

I landbrugsinstallationer er der 
ubetinget krav om 
overspændingsbeskyttelse - SPD



BESKYTTELSE MOD BRAND (AFDD)

• Forsikring og Pension

• H2 Er der installeret gnistdetektering i fredede 
bygninger og beboelse? Hvis der er installeret 
gnistdetektering, skal det oplyses hvor/hvad 
det er installeret på.

• AFDD

• Landbrugsavisen: Mere end hver anden brand 
i landbruget skyldes el



SIKKERHEDSDSTYRELSENS TO-DO LISTE

• 2.000 tilsyn med elinstallationer

• 115 diskoteker, barer og cafeer – 30 alvorlige fejl 
fundet

• 102 danske campingpladser – 27 påbud

• 197 danske pizzeriaer og grillbarer - kun på 13 af 
de 197 besøgte steder var alt i orden.

• 813 byggepladser - 196 påbud



El-ulykker blandt elektrikere!
På baggrund af stor undersøgelse er 
der kommet disse tal..:

Presenter Notes
Presentation Notes
Disse tak og erfaringer bruger vi også på vores kurser i live working(L-AUS)



DIMENSIONERING
Eksempler på værktøjer til dimensionering
• www.sik.dk 

(gratis) 

• Elektriske beregninger 
App (Ettore Gallina)(25 kr)

• Tekniq app 
kræver abonnement

• Draka Calc
(gratis)

• Simaris Design

• Elsikkerhed.dk ”Gør det kort”  
kun boliger EcoStruxure Power Design (Schneider)

PCSCHEMATIC Cabledim





DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN

SPØRGSMÅL?



HD 60364
‘Opfølgningskursus’

Sammensæt jeres eget kursus

DS/HD 60364-7-722
Ladestandere

DS/HD 60364-7-705
Landbrug

DS/HD 60364-7-710
Medicinske områder

DS/HD 60364-7-718
Fællesfaciliteter

og arbejdspladser

DS/HD 60364-7-711+740
Midlertidige installationer DS/HD 60364-5-52

Dimensionering
DS/HD 60364-7-701

Badeværelser

https://elsikkerhed.dk/hd60364-opfolgningskursus/


3.-5. MAJ
ODENSE CONGRES CENTRE

https://www.elogteknikmessen.dk/
https://www.elogteknikmessen.dk/


TAK FOR I DAG
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyt om regler, kurser og KLS 
direkte i indbakken

Følg os på facebook og se, hvad vi nu finder på og hvem vi 
besøger.

Følg os på LinkedIn og få links til senste nyheder og indblik i vores 
kurser

Du kan naturligvis også altid besøge www.elsikkerhed.dk

http://www.facebook.com/elsikkerhed.dk
https://www.linkedin.com/company/elsikkerhed.dk/
http://elsikkerhed.us11.list-manage.com/subscribe?u=4945730cbd790ed14fbaa0209&id=f7d8a55abc
http://elsikkerhed.us11.list-manage.com/subscribe?u=4945730cbd790ed14fbaa0209&id=f7d8a55abc
https://www.facebook.com/elsikkerhed.dk/
https://www.linkedin.com/company/elsikkerhed.dk/
http://www.elsikkerhed.dk/
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