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Tilsynsplan nr.: (Indsæt nr.) Udført dato: 2020-03-08 Versionsdato: 2020-07-10 

Fagtilsyn: (Indsæt firmanavn og initialer) KS: KEID, JONIEL Versions-KS: KEID, JONIEL 

Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med?) 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens 
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan 
dokumenteres tilsyn?) 

1. Planlægning og projektering: Principper og prøver (De angivne omfangskrav relaterer sig til de udvalgte principper og prøver) 

1.1 KS-håndbog DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

1.2 Procesgranskning (entreprenørens 
arbejdsdokumenter) 

DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Referat 

1.3 Gennemse plan for beskyttende 
foranstaltninger i byggeperioden, hvis 
dette er relevant for det specifikke 
projekt.  

DG Ved modtagelse (100 %) ARB punkt 2.4 Tilsynsrapport 

1.4 Hvis det pålægger entreprenøren at 
udfærdige plan for sikkerhed og 
sundhed, skal denne gennemses.  

DG Ved modtagelse (100 %) ARB punkt 2.5 Tilsynsrapport 

1.5 Tavlelayout og ledningsdiagrammer DG Ved modtagelse (100 %) ARB Tilsynsrapport 

1.6 Sikre at entreprenøren har fået 10 års 
systemgaranti på komponenter og 
komponentserier fra producenten samt 
sikre dokumentation på dette  

DG Ved modtagelse (100 %) ARB punkt 2.7.3 Tilsynsrapport 

1.7 Funktionalitet af lysstyring VK/DG Projektgennemgangsmø-
de (100 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

1.8 Brugernes betjeningsmuligheder af 
lysstyring mv. 

DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport 
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Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med ?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan dokumen-
teres tilsyn?) 

2. Materialer og produkter: Principper og prøver (De angivne omfangskrav relaterer sig til de udvalgte principper og prøver) 

2.1 Mærkning af føringsveje DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

2.2 Kabelmærkning DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

2.3 Komponentmærkning DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

2.4 Øvrige ”brugersynlige” komponenter DG + VK Projektgennemgangs- 
møde (100 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med ?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan dokumen-
teres tilsyn?) 

3. Kvalitetssikring 

3.1 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation, gennemgang af KS 
plan 

DG/VK  Ved opstart (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

3.2 Entreprenørens kvalitetssikrings-
dokumentation, stikprøvevis 
gennemgang af KS mappe 

DG/VK  Ved hvert andet tilsyn (100 
%) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

4. Udførelse 

4.1 Føringsvejsmontering inkl. afstande, 
niveau mv. 

VK/MK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.2 Oplægning af kabler VK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.3 Komponentmontage VK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.4 Opmærkning, kabler VK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.5 Tavler VK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.6 Brandtætning VK Ved 1.gangs produktion 
samt løbende (20 %) 

ARB, BYB Tilsynsrapport 

4.7 Deltage i brugerinstruktion  
 

VK Mødedeltagelse ARB, BYB Tilsynsrapport 
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Løbe-
nr. 

Emne/Aktivitet 
(Hvad skal der føres tilsyn med ?) 

 

Tilsynsmetode/-type 
(Hvordan føres der tilsyn?) 

Tidspunkt/frekvens  
(og omfang) 
(Hvornår føres der tilsyn?) 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentation 
(Hvordan dokumen-
teres tilsyn?) 

5. Slutkontrol 

5.1 KS-dokumentation DG  Ved hvert andet tilsyn (100 
%) 

BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.2 Funktionsafprøvning DG  Løbende (10 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.3 CE-mærkning DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.4 Brandtætninger (materialevalg mv.) DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.4 Tegninger ”som udført” DG Ved modtagelse (10 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.5 D&V-dokumentation DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 

5.6 Testperiode DG + VK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport 
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Procesbeskrivelse 

Ved projekter, hvor der anvendes Byggesagsbeskrivelser og Plan for Sikkerhed og 

Sundhed, skal det vurderes, om afsnit i den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse skal 

flyttes til byggesagsbeskrivelsen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Molio bips 

basisbeskrivelse 

KEID tilpasset 

bygherrestandard 

arbejdsbeskrivelse 
 

(Dette dokument) 

 Projekterende 

 rådgivers 

projektspecifikke  

arbejdsbeskrivelse 

til det aktuelle 
byggeprojekt 

 
På baggrund af Molios basisbeskrivelse, har KEID udarbejdet en standard 

projektspecifik arbejdsbeskrivelse. Arbejdsbeskrivelsen indeholder tilpasninger mv. 

hvor den projekterende erfaringsmæssigt skal tage stilling til forhold, der skal indgå i 

projekter. 

Rådgiveren udarbejder den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse, på baggrund af 

KEID’s standard arbejdsbeskrivelse. 
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KEID, bygherrestandard,  
El, projektspecifik beskrivelse 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

Løsningsniveau:  

  

Udført dato: 2018-01-14 

Udført af: Sweco, Andreas Birch 

Sweco proj. nr.: 11.4545.80 

KS: Sweco, Esben Rosleff Bækmark 

  

Versionsdato: 2021-09-10 

Versionsbetegnelse: 7 

Versionsudførende: WSP, BOLS, ERAN 

Versions-KS: KEID, JONIEL 

 

Noter: 

Læsevejledning  

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse. 

Blå tekster kan kun udgå efter aftale med KEID i det enkelte projekt, og udgåede tekster skal 

overstreges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x>  udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for 

beskrivelsesværktøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 
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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.450, Basisbeskrivelse – El/2019-05-31 er sammen med den 

projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke 

beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende beskrivelser gældende for af arbejdet: 

• bips B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer/2018-12-14 

sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer 

/ÅÅÅ-MM-DD 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende 

punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende 

projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i 

den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der 

direkte nævnes. 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke 

beskrivelse for bygningsinstallationer. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

bips/Molio B2. <x>, Basisbeskrivelse – <x> /ÅÅÅÅ-MM-DD. 

 

Den samlede bygherrestandard for EL består endvidere af følgende: 

• DCL Branchevejledning, kunstbelysning til arbejdspladser - bilag 1. 

• Ruminddeling af bygningsdele - bilag 2. 

• Udbudskontrolplan  

• Fagtilsynsplan 

 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige færdiggørelse af de under punkt 2.2 nævnte bygningsdele samt andre ydel-

ser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist i tegningsmate-

rialet. 

Herudover omfatter arbejdet forskrifter og ydelser, der er beskrevet i 

byggesagsbeskrivelsen samt de i tilbudslisten anførte ydelser, herunder også 

eventuelle eksempelvis regulerbare ydelser, som er henhørt til dette arbejdet.  

 

 

Følgende grænseskemaer er gældende for projektet: 

• <x> 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

 

Følgende dele, der leveres af  <x>, monteres under dette arbejde: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af anden 

entreprenør: 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• <x> 

 

2.3 Projektering 

Hvor der i bygningsdelsbeskrivelsens enkelte afsnit er krævet udført 

detailprojektering på grundlag af funktions- og kvalitetskrav, skal projektet 

fremsendes til byggeledelsen og Teknikenheden for gennemsyn og godkendelse. 

Projekteringen skal foreligge så tidligt, at evt. revisioner efter samtidig 

fremsendelse af dokumentationen til  byggeledelsens samt Teknikenhedens 

gennemsyn, kan udføres inden arbejdets påbegyndelse. Der skal generelt 

påregnes 10 arbejdsdage for såvel byggeledelsens som Teknikenhedens 

kommentarer. 

Kontakt til Teknikenheden skal ske via bygherres projektleder på byggeriet. 
Projektdokumentationen skal som minimum have et indhold der entydigt angiver 

hvordan anlægget er opbygget og som kan bruges i forbindelse med udførelsen, 

servicering og fejlfinding. 

Dokumentationen skal ajourføres med de ændringer og tilføjelser der eventuelt 

skulle ske under arbejdets udførelse. 

 

Arbejdet omfatter detailprojektering af følgende bygningsdele som alene i 

nærværende udbudsmateriale er beskrevet, helt eller delvist, ved deres funktion: 
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•      <x> 

 

Byggeriets karakter bestemmer dokumentationskravet. 

 

(Enten) 

 

Hvor der i bygningsdelsbeskrivelsens enkelte afsnit er krævet udført 

detailprojektering på grundlag af funktions- og kvalitetskrav, skal projektet 

fremsendes i digitalt format til både byggeledelsen og Teknikenheden for 

gennemsyn og godkendelse. 

Kontakt til Teknikenheden skal ske via bygherres projektleder på byggeriet. 

 

Byggeledelsens og Teknikenhedens kommentarer skal opfattes som en kontrol af 

at projekteringen er i overensstemmelse med det foreliggende 

udbudsmateriale/materiale, men fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl eller 

mangler i projekteringen eller den efterfølgende udførelse. 

 

As-built 

Ændringer, tilføjelser samt evt. dokumention udarbejdet af el entreprenøren, skal 

under nærværende arbejder fremsendes i henhold til IKT aftalen i det enkelte 

projekt. 

 

As built-materiale leveres til niveau 3 iht. PAR/FRIs Ydelsesbeskrivelse ”Som 

udført” af MMMddÅÅ. 

 

 

I forhold til hvilken KS-bekendtgørelse der er gældende for projektet, skal der 

tages stilling til hvilken af 3 nedenstående dokumentationskrav vedr. 

totaløkonomiskeberegninger m.v. der er gældende for projektet: 

 

(ved statslige byggearbejder over 5 mio. kr. samt regionalt eller 

kommunalt byggeri med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr. og 

igangsat 2013-10-15 eller senere) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Totaløkonomiske beregninger der indgår i totaløkonomiske vurderinger, dvs. 

beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold 

til levetid; levetid er sat til <x> år. Beregninger skal som minimum omfatte 

energiforbrug. Beregninger skal afleveres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via 

<x> 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

 

eller 
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(ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om 

byfornyelse og udvikling af byer) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KS-

bekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KS-

bekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt 

• Totaløkonomiske beregninger skal afleveres <x> 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal 

afleveres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via 

<x> 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

 

eller 

 

(specielt vedrørende byfornyelse og udvikling af byer) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal 

afleveres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via 

<x> 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

 

2.4 Byggeplads 

Der udføres byggepladsstrøm i henhold til byggesags- og 

bygningsdelsbeskrivelsen, herunder nødvendig plads- og orienteringsbelysning i 

henhold til Arbejdstilsynets forskrifter og anvisninger. 

Nødvendige stilladser, lifte eller tilsvarende for udførelsen af egne arbejder skal 

være indeholdt under de enkelte bygningsdele. 

Ved byggeriets afslutning og efter nærmere aftale med byggeledelsen udføres 

afrigning og fjernelse af alt byggeplads-el inkl. fastgørelsesmateriel m.m. 

 

Ad B2.400 stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til Bygherrens rådgiver 

gennemsyn i <x>  eksemplarer senest x arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for x arbejdsdage fra modtagelsen. 
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2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Generelt henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

 

 

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• Demontering af blykabler ved xx 

• Belysningsarmaturer kan indeholde PCB stoffer  

• <x> 

 

 

Man skal være opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici: 

• Arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS arbejder) 

accepteres ikke. 

• Tunge løft 

• Arbejder på etagerne, grundet ekstra etagehøjde. 

• Arbejder i stor højde i atrium/ekstra lav højde i rum, samt i skakte. 

• Arbejder på tage. 

• Indbaksning af tavleanlæg 

• Arbejder i nærheden af højspændingsanlæg 

• Arbejde i pumpebrønde/brønde 

• <x> 

2.6 Omgivende miljø 

Generelt henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

 

2.7 Kvalitetsledelse 

Entreprenøren skal have et kvalitetsstyringssystem som DS/EN ISO 9001 eller 

tilsvarende. Kopi af certificeringen skal afleveres ved første projektopstartsmøde.  

2.7.1 Generelt 

Generelt henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

 

Alle materialer anvendt til belysningsanlægget skal overholde miljøkrav beskrevet i 

Københavns Kommunes Grønne indkøbs indkøbsmål for belysning. Et eksemplar af 

disse miljøkrav kan findes på 

http://www.gronneindkob.dk/indkoebsmaal/belysning/.  

Det påligger den bydende. Kontraktholder at ajourføre sig med eventuelle 

opdateringer af kravene ved tilbudsafgivning. 

 

Der må under ingen omstændigheder anvendes materialer, hvori der findes 

kviksølv, PCB, PVC, bly eller andre materialer på seneste offentliggjorte LOUS- liste 

(Liste Over Uønskede Stoffer), p.t. udgivet af Miljøstyrelsen gældende udgave. 

 

Entreprenørens kvalitetsstyring skal være dokumenteret, dels i en projekttilpasset 

håndbog og dels i projekttilpassede kontrolplaner med udgangspunkt i 

http://www.gronneindkob.dk/indkoebsmaal/belysning/
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entreprenørens kvalitetsstyringssystem og de i nærværende beskrivelse indsatte 

udbudskontrolplaner. 

 

Dokumentationens form 

Al dokumentation skal foreligge i skriftlig form og være forsynet med dato og 

underskrift fra den person, der hos entreprenøren er ansvarlig for dens udarbej-

delse. 

 

Såfremt dokumentationen består af flere enkeltark, skal hvert ark være pagineret 

entydigt, således at dets tilhørsforhold umiddelbart fremgår. Herudover skal det 

enkelte ark være forsynet med en angivelse af det pågældende materiales totale 

omfang. 

 

Det skal endvidere af hvert enkelt sæt dokumentationsmateriale fremgå: 

• Hvilken entreprise materialet vedrører. 

• Hvilken enkeltydelse inden for tilbudslisten det omhandler (eventuelt med 
henvisning til kontrolplanens nummer). 

• Tidspunkt og sted for udførelsen af den omhandlende kvalitetssikringsaktivitet 
underskrevet af den ansvarlige. 

• Den eventuelle efterfølgende anvendelse af det pågældende emne. 

 

Systematik 

Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: 

 

• Entreprisens organisation. 
• Styring af dokumenter, herunder identifikation og styring af udførelses-

dokumenter og ændringer/supplementer til disse, herunder: 

• Beskrivelse af, hvorledes det sikres, at kun gældende udgaver af dokumenter 
anvendes ved arbejdet. 

• Procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan ændrin-

gerne registreres. 
• Registreringslister over gyldige dokumenter, herunder disses ajourføring og 

distribution. 
• Styring af indkøb. 

• Styring og krav til underentreprenører og deres kvalitetssikring. 
• Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder. 
• Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet. 

• Specifikationer for alle anvendte måle- og prøve-apparater 

• Projektkontrolplaner 

 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Alle kabler skal nu være forsynet med CE mærkning med brandklassifikation iht. 

Byggevareforordningen (CPR). 

2.7.2.1 Maskiner/anlæg 

Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg iht. B2.400 samt 

alle dele som indgår i det samlede system for bevægelige dele som kan styres flere 

steder fra: 

•<x>  anlæg iht. stk.  <x>   

Dokumentation skal afleveres <x> 
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2.7.2.2  EMC 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal ydes minimum 5 års produktgaranti til ordregiver på 

belysningsinstallationer, herunder belysningsarmaturer, lyskilder, drivere, 

elektronik, styrings- komponenter og øvrigt el-materiel. Dog er kontraktholder 

bundet af den tilbudte garanti, som er angivet i kontraktholders tilbud, hvis den 

overstiger de nævnte 5 års minimums produktgaranti. Garantiperioden løber fra 

afleveringsdato af den enkelte bygning/ejendom. Produktgarantien skal som 

minimum omfatte: 

• Reparation/udskiftning af defekt produkt inden for 5 10 arbejdsdage. 

• Midlertidigt erstatningsarmatur i tilfælde af, at defekt armatur skal nedtages og 

repareres på værksted. 

• Levering og montering af nyt, tilsvarende produkt ved forgæves forsøg på 

reparation eller 3 gentagne reparationer på samme produkt inden for 

garantiperioden. 

 

Ingen af delene skal være forbundet med omkostninger til Ordregiver. Det er 

således Kontraktholderens omkostning at nedtage, levere og opsætte armaturer 

m.v. i forbindelse med reparationer eller ombytning af armaturer indenfor 

garantiperioden. 

 

Vilkår for produktgaranti skal forelægges ordregiver ved tilbudsafgivning 

projektopstart. 

 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 

 

• Anlæg skal kunne udbygges med samme komponentserie eller kompatible 

komponenter i mindst 10 år og kunne repareres/opdateres i mindst 15 år. 

 

• Overholdelse af RoHS-direktivet som medfører, at elektronik og elektriske 

produkter ikke må indeholde: - bly - kviksølv - cadmium - hexavalent krom - 

polypromerede bephenoler (PBB) - polybromerede diphenylethere samt 

Kommissionens krav om dokumentation for bortskaffelse af elektronikaffald. 

 

• Sikre at det anvendte udstyr har producentansvar for affald af elektriske og 

elektroniske affaldsprodukter ifølge WEEE-direktivet og El skrot-

bekendtgørelsen, dateret d. 1. april 2006. 

 

Garantierklæringer skal leveres ved første projektopstartsmøde. 

 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentationen skal udarbejdes i overensstemmelse med bips B2.400 

punkt 2.7.4 
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Inden EL-arbejdet påbegyndes, skal EL-entreprenøren udarbejde kontrolplaner, 

der udleveres til byggeledelsen og Teknikenheden for godkendelse. 

Kvalitetskontroljournalerne skal føres dagligt af den udførende, og kopi af journa-

lerne skal efter anmodning af bygherrens tilsyn udleveres for gennemsyn. 

 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Ad B2.400 punkt 2.7.5 udgår. 

 

(Nedenstående krav til D&V-dokumentation skal implementeres og tilpasses 

projektspecifikt tilHvis der er lavet en den gældende IKT-aftale på byggeriet, er det 

vigtigt, at hele dette afsnit bliver tilpasset til den gældende IKT-aftale). 

 

D&V-dokumentation skal leveres i 3 eksemplarer/digitalt via Projektweb 

 

Tegninger ”som udført” skal afleveres 14 arbejdsdage inden aflevering. 

Tegningerne skal afleveres som papirtryk i 3 eksemplarer/digitalt via Projektweb 

 

(Ved anvendelse af digital projektportal skal det overvejes at indsætte flg. tekst) 

Ad stk. 2 tilføjes: 

Der skal linkes til tegningsmaterialet fra hvert enkelt relevant opslag i byggeriets 

computerbaserede drifts- og vedligeholdsprogram”. 

 

Ad stk.6 tilføjes: 

Diagrammer, kredsskemaer for effektkredse, herunder kredsskemaer for -styre og 

-signalkredse, og klemrækketegninger skal være affattet på dansk eller engelsk, 

alt øvrigt materiale på dansk. 

 

Ad stk.7 tilføjes: 

• Forsidetegninger for tavler, centraler, forstærkere og krydsfelter med 

betjenings-organer og signalorganer 

• Diagrammer og kredsskemaer for effektkredse, herunder kredsskemaer for -

styre og signalkredse 

• Klemmerækketegninger 

• Komponentliste med nødvendige specifikationer, herunder fabrikat, type og 

forhandler 

• Vejledning i fejlfinding  

Ad stk. 7 f). 

Konfigurerings- og parameterdokumentation for systemer, anlæg og/eller kompo-

nenter med programmerbare indstillinger skal leveres for: 

• <x> 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

Autorisationsnr. skal oplyses til bygherrens tilsyn inden arbejdets opstart. 

2.7.6.1 Generelt 

Ad B2.400 stk. 3 

Dokumentation for autorisation skal være indsat i KS-mappen. 
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2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.7.6.3 Asbest 

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder á hver 4 timers 

varighed efter nærmere aftale med byggeledelsen. 

• <x> planlægnings- og koordineringsmøder 

• <x> (TE/UE/HE) entreprenør deltager i <x> planlægnings- og 

koordineringsmøder 

• <x> 

Mødedeltagerne skal være velforberedte, og evt. uklarheder skal være afklaret 

inden mødedeltagelsen. 

 

Entreprenøren er på baggrund af udbudstidsplanen forpligtet til at udarbejde en 

detaljeret arbejdstidsplan som af byggeledelsen koordineres i en hovedtidsplan 

med de øvrige entrepriser i byggesagen. Tidsplanen skal revideres løbende efter 

aftale med byggeledelsen. 

 

Entreprenøren er på baggrund af udbudstidsplanen forpligtet til at udarbejde input  

til den detaljeret arbejdstidsplan for projektet. Tidsplanen skal revideres løbende 

efter aftale med den ansvarlige for tidsplanlægningen på projektet. 

 

Generelt skal arbejderne planlægges, så der skabes en naturlig, kontinuerlig frem-

drift, og således at de anførte terminer overholdes. 

Endelig placering af føringsveje, tavler og belysningsarmaturer m.m. skal koordi-

neres med øvrige fagområder herunder men ikke kun VVS, ventilation og loftmon-

tage. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til kommentering i 1 ek-

semplar/digitalt via mail og Projektweb: 

• Datablade på forventede leverede hovedkomponenter 

• Lysberegninger 

• <x> 

 

Ved renoveringsarbejde skal der i forbindelse med planlægningen tages hensyn til 

<x> 

 

 

Ad B2.400 stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest x 

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i x eksemplarer: 

• Tavletegninger 

• Arbejdstegninger for etablering af føringsveje 

• <x> 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra 

modtagelsen. 
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Ad B2.400 stk. 4. 

Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 14 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Forud for projektgennemgangen skal entreprenørens deltagere have gjort sig 

bekendt med Bips 1000, herunder Basisbeskrivelserne B2.400, B2.450 samt ”El 

arbejder – illustrationer og vejledninger. 

 

Ved gennemgangen redegør Kontraktholderen for projektet i sin helhed eller for 

den enkelte ejendom/bygning, med henblik på fælles vurdering af forhold og 

detaljer, som enten kan føres til svigt, er særlig risikofyldte og/eller vanskelige at 

udføre. 

 

Kontraktholderen forudsættes inden projektgennemgangen at have gjort sig 

grundigt bekendt med projektmaterialet, at have besluttet og gennemført 

udpegning af nøglepersoner, samt i rimeligt omfang at have vurderet sine 

ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. 

 

Det forudsættes endvidere, at Kontraktholderens nøglepersoner i udførelsesfasen, 

herunder eventuelle underentreprenører og leverandører, deltager i 

projektgennemgangen. 

 

Ved renoveringsprojekter skal der senest 6 uger forinden arbejdets opstart i en 

pågældende bygning/ejendom, skal Kontraktholder indkalde til et opstartsmøde. 

Samtidig med indkaldelsen til et opstartsmøde, skal Kontraktholder udarbejde en 

informationsside i A4-format til opsætning synligt i den pågældende 

bygning/ejendom, så bygningens brugere kan orienteres om projektet og se, hvor 

de kan rette henvendelse ved spørgsmål til Kontraktholder (eller Ordregiver). 

Denne informationsside opsættes senest 6 uger inden projektopstart i den givne 

bygning/ejendom. Opstartsmødet er yderligere beskrevet i <x> 

 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Der henvises til bygningsdele 

• Måling af kortslutningsniveau i eksisterende installation 

• Screening af belysningsarmaturer, i bygninger 

 

Følgende registreringer skal udføres: 

• <x>  

• Sammenhæng i eksisterende lysinstallationer  

 

Følgende prøver skal udtages/udføres ud over de i B2.400 stk. 2 anførte: 

• <x>  

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• <x>  

• Dokumentation for sammenhæng i eksisterende fællesinstallation for udvendigt 

lys og udvendig kraftinstallation. 
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• Målerapporter 

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. 

Det skal dog løbene være muligt at se isolationstest, lux-målinger og lignende, 

som skal opbevares i KS mappen på byggepladsen. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

<x> arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til 

godkendelse: 

• Der henvises til omfang, der er beskrevet i tilhørende bygningsdelsbeskrivelser 

• Belysningsarmaturer 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 14 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

 

Inden udskiftningen levering af belysningsarmaturer i alle bygninger påbegyndes, 

skal der udføres en prøveopsætning i 5 rumtyper i en (eller flere) af ordregiver ud- 

valgt bygning, og som alle indeholder både belysningsarmaturer og styring. 

Udover ovenstående prøver skal der udføres en prøveopsætning af 

belysningsarmaturer (inden levering påbegyndes) i 5 rumtyper i en (eller flere) af 

ordregiver udvalgt bygning, og som alle indeholder både belysningsarmaturer og 

styring. 

Prøveopsætningerne skal godkendes af ordregiver, både med hensyn til kvaliteten 

af det udførte arbejde, og om påkrævede belysningsniveauer og lysstyring er 

tilfredsstillende. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at sende udvalgte belysningsarmaturer til kontrol 

hos tredje part. For at eftervise, at de pågældende belysningsarmaturer overholder 

de i udbuddet gældende krav. 

 

Der vil være tale om en prøveopsætning i hver af de følgende 5 rumtyper, antallet 

af hvilke rumtyper som skal etableres i det enkelte projekt aftales med 

bygherre/Teknikenheden:  

 

• Færdselsområder med bevægelsesmeldere, med dæmpning/sluk af lys ved 

manglende tilstedeværelse. Installation udført som fælles adgangsvej. 

     <x> m2 

    Loftshøjde <x> m 

    <x> armaturer 

 

• Almene & offentlige områder med bevægelsesmelder, med dæmpning/sluk af 

lys ved manglende tilstedeværelse. 

     <x> m2 

     Loftshøjde <x> m 

     <x> armaturer 
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• Bearbejdningsområder med bevægelsesmeldere, med dæmpning/sluk af lys 

ved manglende tilstedeværelse (IR og ultrasonisk detektion). 

     <x>m2 

     Loftshøjde <x> m 

     <x> armaturer 

 

• Kontor med bevægelsesmeldere og dagslysstyring, med regulering af lys ift. 

dagslys, og dæmpning/sluk af lys ved manglende tilstedeværelse. 

     <x> m2 

     Loftshøjde <x> m 

     <x> armaturer 

 

• Uddannelses & plejelokaler med bevægelsesmeldere og dagslysstyring, med 

regulering af lys ift. dagslys, og dæmpning/sluk af lys ved manglende 

tilstedeværelse. 

     <x> m2 

     Loftshøjde <x> m 

     <x> armaturer 

 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

 <x> , jf. bygningsdelsbeskrivelse  <x> 

• Armaturer i trappeopgange 

• Armaturer i port 

• Armaturer på terræn 

• Belysningsmock-up  

• Lysmålinger for trappeopgange og terræn med prøveopstillinger for lys. 

• Herudover skal der udføres målinger beskrevet i denne arbejdsbeskrivelse, 

samt de målinger der skal udføres iht. nærværende entreprenørs 

kvalitetssikringsmateriale. 

• Prøvelukning ved gennemføring ved ydermure til kælder 

• Føringsveje inkl. ophængningssystem 

 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Hvor andet ikke fremgår af bygningsdelsbeskrivelsen eller tegningsmateriale skal 

følgende være indeholdt i EL-arbejdet: 

• Opmærkning og etablering af huller for gennemføring af egne installationer i 

vægge, lofter og etagegennemføringer og taggennemføringer, inklusiv 

efterfølgende og forskriftmæssig tilstøbning/lukning hvor andet ikke 

udtrykkeligt er angivet.  

• Levering, montering og efterfølgende bortskaffelse af interimistiske 

fastgørelsesmateriel for egne installationer. 

• Levering og montering af nødvendige bøsninger mv. i forbindelse med 

gennemføringer, tilstøbninger/lukninger. 

• Opmærkning af alle huller i betonvægge ≥ ø200 mm og dæk ≥ ø200 mm for 

egne installationer 

• Opmærkning af alle huller i lette vægge > ø200 mm. 
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• Hultagning (boring/udskæring) af alle huller i vægge ≤ ø200 mm og dæk ≤ 

ø200 mm samt hullukning for egne installationer 

• Hultagning (boring/udskæring) af alle huller i vægge og dæk > Ø200 mm 

udføres af anden entreprise. 

• Rillefræsning i letbeton vægge for rør- og installationer samt udstøbninger. 

• Udstøbning af afsatte huller og recesser (fordybninger) i betonvægge og -dæk 

efter montering rør- og installationer 

• Tilstøbning og fugning (brand- og lydtætninger) omkring alle El-tekniske 

installations gennemføringer i alle bygningsdele. 

 

Huller i bærende væg og dæk må først udføres efter aftale med 

konstruktionsingeniør, forinden skal størrelse og placering oplyses.  
Kompositbjælker må ikke gennembores da deres brandbeskyttende virkning 

ødelægges. 

Alle gennemføringer i brandadskillelser skal tætnes jævnfør gældende DBI 

vejledninger  
 

2.12 Rengøring 

Der skal under nærværende arbejder dagligt foretages rengøring og oprydning ef-

ter egne arbejder. Indpakningsmateriale for egne materialer m.v. skal fjernes. 

Gennem EL-entreprisens udførelse har EL-entreprenøren ansvaret for at afdække 

og beskytte ufærdige anlæg mod følgeskader forårsaget af fugt, støv, snavs m.m., 

indtil anlægget afleveres eller tages i brug. 

 

EL-tavler, automatikskabe/bokse og IBI-tavler skal støvsuges indvendig og 

aftørres inden aflevering. 

 

Kontraktholderen skal til stadighed medvirke til, at holde byggepladsen ryddelig og 

rengjort under og efter endt arbejde. 

 

Når arbejderne i et lokale er udført, påhviler det Kontraktholderen at rydde og 

bortskaffe nedtagne armaturer, byggeaffald, ledningsstumper, emballage etc. Alt 

affald skal fjernes uden udgift for Ordregiver. 

 

Hvis det er nødvendigt at møblerne i lokalerne rykkes rundt, skal møblerne gen- 

placeres efter arbejderne er udført, som før arbejderne påbegyndte. Lokalerne skal 

således efterlades i samme stand, som før arbejderne påbegyndte. 

 

Hvis der afviges fra Ordregivers anvisninger vedrørende oprydning og renhold, kan 

Ordregiver uden varsel lade arbejdet udføre for Kontraktholderens regning. 

 

2.13 ID-Nummerering og mærkning 

2.13.1 Generelt 

Elektriske anlæg skal opmærkes efter kodning som bygherren anviser. 

 

ID-nummereringen og mærkningen skal foretages iht. x 
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Mærkning med QR-tags eller NFC-tags skal overvejes og aftales specielt. 

2.13.2 Anlæg og komponenter 

Alle anlæg, tavler, komponenter og kabler skal opmærkes og nummereres med 

holdbart materiale, så disse entydigt kan identificeres.  

 

Der skal foretages fysisk mærkning af føringsveje, anlæg, tavler, kabler, 

detektorer samt armaturer i h.t. <x>. 

 

Endvidere skal belysningsarmaturer, sensorer og afbrydere oprettes i 

ejendomsdriftsystemet ”TimeSafe”. 

 

2.14 Integration af anlæg 

2.14.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Listen skal fremsendes til bygherrens tilsyn 14 arbejdsdage inden arbejdet 

påbegyndes. 

2.14.2 Systemintegrator 

 

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning 

2.15.1 Generelt 

Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: 

• Lysstyring mv. af udvendigt belysningsanlæg  

• Lysstyring af zoneinddelt lys i f.eks. kontorer mv.  

• <x> 

 

Ad B2.400 stk. 1 tilføjes 

Inden afleveringen skal anlæggene være indreguleret, afprøvet, idriftsat og de 

fornødne justeringer være foretaget. Den projekterende rådgiver skal have 

overensstemmelseserklæringen mv. til godkendelse senest 6 dage inden 

afprøvning. 

 

Der udføres prøver iht. Installationsbekendtgørelsen 1082. 

 

Ved belysningsanlæg skal indreguleringen foregå ved de dagslysforhold, som 

anlæggets funktioner er tiltænkt i brug. 

 

Ad B2.400 stk. 2 tilføjes 

Indregulering, justering og dokumenteret eftervisning af, at belysningsstyrker og 

regelmæssigheder, m.v., overholder gældende lovkrav jf. BRR18 samt herunder 

DS/EN 12464-1 og den hertil hørende branchevejledning for DS/EN 12464-1:2021 

 

Ad B2.400 stk. 3 tilføjes 

Dokumenteret funktionsafprøvningstest af belysningsanlægget, herunder at 

styring/regulering (luxsensorer, tilstedeværelsesmeldere, dæmpning, afbrydere, 

armaturer m.v.) fungerer som tilsigtet. 
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Ad B2.400 stk. 4 tilføjes 

Eftervisning af, at de i tilbuddet lovede energibesparelser er opfyldt ved beregning 

af ”før og efter energiforbrug” samt udfyldt "SVEN-skema" (se dokument nr.  

BI-1511 SVEN-skema). 

 

Nærværende entreprenør har ansvaret for, at motorværn og andre 

overstrømsafbrydere er korrekt indstillet, og at der ikke anvendes større 

forsikringer, end fabrikanten foreskriver for de termiske relæer. Hvis en, af anden 

entreprenør, leveret motor afviger så meget fra det tidligere oplyste, at et termisk 

relæ må udskiftes, skal tilsynet gøres opmærksom herpå. 

 

Entreprenøren skal skriftligt meddele byggeledelsen, når tilslutning af ventilations-

anlæg og varmeanlæg m.m. med tilhørende automatik er tilendebragt og dermed 

kan funktionsafprøves. EL-entreprenøren skal medregne deltagelse i indregulering 

af anlæggene, om fornødent i flere omgange. 

 

Endvidere skal de efter tilsynets skøn fornødne driftsprøver afholdes. Prøverne kan 

f.eks. omfatte anlæggenes virkemåde eller være prøver for dele af anlæggene, 

som f.eks. transformere, omformere, batterianlæg, ladeanlæg, etc. 

2.15.2 Testperiode 

Testperioden aftales på Byggemøderne efter aftale med de involverede parter. 

 

Belysningsinstallationen er afsluttet og installeret med de projekterede lyskilder, 

armaturer og lysstyring. 

2.15.2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: 

• <x> - testperiode på  <x> arbejdsdage. 

• Belysningsanlæg/lysinstallation 

 

Ad B2.400 stk. 2. 

Med jævnligt menes hver x arbejdsdag.  

 

Ved væsentlig overskridelse menes <x> arbejdsdage og overskridelse af svartider 

og opdateringstider en overskridelse på 25% i forhold til de i projektmaterialet 

listede svar- og opdateringstider. 

2.15.2.2 Fælles testperiode 

Testperioden aftales på Byggemøderne efter aftale med de involverede parter. 

2.15.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet 

2.16 Brugerinstruktion 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende brugerinstruktioner skal udføres: 

• <x> 

• Belysningsanlæg 
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Følgende orienteringsplaner skal udføres inden brugerinstruktionen udføres: 

• <x> 

• Områder med dagslysregulering 

• Tændingsfunktionsoversigt 

• Evt. dag/nættændingsoversigt 

 

 

Der skal regnes med afholdelse af 2 Brugerkurser hver med deltagelse af op til 5 

personer. 

, 

Brugerinstruktionen omfatter også instruks i anvendelse af de konfigurerings- og 

opsætningsværktøjer samt programmeringsværktøjer, som anvendes. 

 

Brugerinstruktionerne skal væsentligst udføres på brugerens egne anlæg. 

 

Mundtlig instruktion 

Snarest muligt efter afleveringsforretningen afholder nærværende entreprenør - 

ved det pågældende anlæg - en mundtlig instruktion af bygherrens personale. 

 

Instruktionen skal så vidt muligt ske på grundlag af det udleverede D&V materiale 

og være inkluderet i tilbuddet. 

 

Byggeledelsen og tilsynet forbeholder sig ret til at overvære instruktionen. 

 

Oplæg til indholdet af brugerinstruktioner skal godkendes af KEID og fagtilsynet 

inden første instruktion gennemføres. 

2.17 Service 

Følgende service skal udføres: 

• Etårsservice 

• Tilkaldeservice 

• Serviceeftersyn 

• Diverse service 

 

Etårsservice omfatter: 

• <x> 

 

Tilkaldeservice omfatter: 

• <x> 

• Rettelser skal være påbegyndt senest x arbejdsdage efter at bygherren/drift 

herren har fejlmeldt. 

 

Serviceeftersyn omfatter: 

• <x> 

Eventuelle lovpligtige serviceeftersyn 

 

Diverse servicen skal omfatte: 
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• Levering af x arbejdstimer til hjælp til brugertilpasning og almindelig hjælp til 

betjening af anlæg. 

•  <x> arbejdstimer til assistance til driftspersonale om det leverede 

programmel og dets brug.  
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

 

 EMC 

 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget 

arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

•  <x> 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

•  <x> 

•  

• Vand 

• Støv 

• Stød/påkørsel/afskrabning 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

•  <x> 

• Synlige installationer, vægge og gulve o.l. samt el-materialer. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Følgende lokale vil blive stillet til rådighed til opbevaring af entreprenørens 

materiale og udstyr: 

• <x> lokale (<x> m2)   

 

Lokalet stilles til rådighed af bygherre, men entreprenør må selv etablere forsvarlig 

sikring af lokalet, samt eventuel forsikring, mv. 

 

Der kan ikke påregnes oplag til alt materiale. Leveringer skal koordineres i henhold 

til Byggesagsbeskrivelsen samt byggeledelsen. 

 

Oplag på etager må kun omhandle etagens materiale. 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.4 ID-kodesystem 

• Alle anlæg skal mærkes i overensstemmelse med IEC/EN ISO 81346 

(=Funktion, +Lokation, -Produkt).  

• Alle klemmer og kabler (også de enkelte ledere) skal mærkes entydigt. 

Kabler mærkes i begge ender, ligesom de tilhørende komponenter 

mærkes.  
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• Kabler mærkes efter DS/EN 62491, metode R med referencebetegnelse i 

overensstemmelse med IEC/EN ISO 81346 (=Funktion, +Lokation, -

Produkt).  

• Interne ledninger for U; V; W skal udføres med sorte ledninger. (Anden 

farve kan vælges for f.eks. de forskellige spændingsniveauer der måtte 

være.) 

• Alle ledere i kabler og ledninger i styringer etc. mærkes iht. DS/EN 62491.  

• Interne ledninger for PE skal være grøn/gule. 

• Interne ledninger for nul skal være blå. 

3.1.5 Udveksling af data og signaler 

3.1.6 Autorisation og uddannelse 

3.1.6.1 Generelt 

Medarbejdere som udfører el-arbejde skal være uddannet som elektriker eller 

tilsvarende, eller være under uddannelse til elektriker eller tilsvarende. 

3.1.6.2 Varmt arbejde 

3.1.6.3 Asbest 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Byggetilladelse: x 

Krav fra brandvæsen: x 

Krav fra beredskab: x 

Forsikringsmæssige krav: x 

Brandstrategirapport: x 

Bygningsreglement 2018 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 1996. 

 

Ad stk. 1. 

Fællesregulativet:2019. 

 

Ad stk. 2. 

Installationsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 1082 af 12. juli 2016 om sikkerhed for udførelse og drift af 

elektriske installationer 

med senere ændringer: 

BEK nr. 639 af 02/06/2017. 

 

Ad stk. 3. 

a)DS/EN 60204-1:2018 

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anven-

des til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal føl-

gende anvendes: 

DS/EN 60204-1:2006 (Sik) 

DS/EN 60204-1/A1:2009 
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DS/EN 60204-1/Corr.:2010 

 

Ad stk. 4. 

Elarbejder - illustrationer og vejledning:2019-05-31 

 

Ad stk. 5. 

DS/HD 60364-serien. 

 

Ad stk. 6. 

DS/EN 60204-1:2006 

DS/EN 60204-1/A1:2009 

DS/EN 60204-1/Corr.:2010. 

 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

DS 475:2012. 

 

Ad stk. 2. tilføjes. 

Standard for kabler. 

Krav til brandklassifikation og testmetoder for kabler som anvendes til fast 

installation i bygninger. 

EN 50575 

DS 475:2012. 

 

Ad stk. 3. tilføjes. 

a) bips tegningsstandarder C213, del 1, Generelt, 2012-12-29 

b) bips tegningsstandarder C213, del 6, Elinstallationer, 2015-05-21. 

c) DS/EN 50575:2014 

d) DS/EN 50575:2014/A1:2016. 

 

Ad stk. 4. tilføjes. 

DBI vejledning 10 

a) Del 1: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 

2. udgave, November 2008 

b) Del 2: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 

2. udgave, November 2008 

c) Del 3: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 

1. udgave, November 2008 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

 

Elforsyningsselskabets bestemmelser 
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3.2.3.2 Elektriske installationer 

Ad stk. 1. 

a) DS/HD 60364-5-51:2009+A11+A12:2017 (SIK) 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/HD 60364-5-52:2011/A11:2017 (SIK). 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/HD 60364-5-54:2011/A11:2017 

 

Ad stk. 4. 

a) DS/HD 60364-6:2016 

b) DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC:2017 (SIK). 

3.2.3.3 Projektering 

Der henvises til IKT specifikationer 

3.2.3.4 CE-Mærkning 

3.2.3.5 Mærkning 

3.2.3.6 Elmotorer 

3.2.3.7 Frekvensomformere 

3.2.3.8 Overspændingsbeskyttelse 

a) DS/EN 62305-1:2011 

b) DS/EN 62305-2:2006 

DS/EN 62305-2/Corr.:2006 

c) DS/EN 62305-3:2011 

d) DS/EN 62305-4:2011. 

3.2.3.9 Gennemføringer 

3.2.3.10 Demontering 

3.2.3.11 Lynbeskyttelse 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 62305-1:2011 

    DS/EN 62305-1:2011/AC:2016 

b) DS/EN 62305-2:2012 

c) DS/EN 62305-3:2011 

d) DS/EN 62305-4:2011 

    DS/EN 62305-4:2011/AC:2016. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 
Entreprenøren har ansvaret for at sikre, at spændingsfald ikke overstiger de i  

DS/HD 60364-5-52 tabel G.52.1 angivne værdier ved egenprojektering og 
detailplanlægning af forsyning/ledningsføringer. 
De oplyste maksimale 3 procent for belysning skal jf. Anneks G tabel G.52.1 
spændingsfald opfattes som et krav for nærværende entreprise. 

De oplyste maksimale 3 procent for belysning i Anneks G tabel G.52.1 
spændingsfald er et krav for nærværende entreprise og ikke blot en anbefaling. 
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Entreprenøren har ansvaret for at sikre dette ved egen færdigprojektering og 

detailplanlægning af forsyning/ledningsføringer. 

 

Entreprenøren har endvidere ansvaret for at sikre, at det foran siddende 

kortslutningsbeskyttelsesudstyr for alle installationer, kan udkoble på en 

minimumskortslutning inden for den tid, som ikke vil bringe lederne op på den 

tilladelige grænsetemperatur. 

 

Det skal være muligt på grundlag af dokumentationen at anskaffe 

reservedele, samt foretage almindelig drift, vedligeholdelse og udskiftning 

af komponenter. 

 

 

Vær opmærksom på BR18’s nye krav om etablering af bygningsautomatik, som er  
tilføjet med ny §298a af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen pr. d. 2020-03-10.   

Dette medfører, at på ethvert KEID projekter skal der tages stilling til hvilke type 

bygningsautomatik der skal benyttes,  

dokumentet BMS-1031 anviser hvordan dette valg skal udføres og hvilke relevante 

KEID standarder der derved skal benyttes. 

Se endvidere BI-1511 Afsnit 3.3.1 Generelt 

 

3.3.2 Dokumentation 

 

3.3.2.1 Lynbeskyttelse 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 62305-1:2011 

    DS/EN 62305-1:2011/AC:2016 

b) DS/EN 62305-2:2012 

c) DS/EN 62305-3:2011d) DS/EN 62305-4:2011 

    DS/EN 62305-4:2011/AC:2016. 

  

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

Udgåede produkter og teknologisikring 

Såfremt et produkt forventes at udgå, er kontraktholder forpligtet til uden 

ugrundet ophold at orientere ordregiver herom og tilbyde et produkt, der kan 

erstatte det udgåede produkt. Det tilbudte produkt skal som minimum leve op til 

de samme krav, som gjaldt for det udgåede produkt, og kunne bestilles til samme 

pris som det udgåede produkt, der dog ikke må overstige markedsprisen for det 

erstattende produkt som beskrevet i følgende afsnit. 
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For at tage højde for den prisudvikling, der følger den fremtidige teknologiske 

udvikling, skal det erstattende produkt, jf. afsnittet ovenfor tilbydes Ordregiver til 

samme priser, som Kontraktholder på det aktuelle tidspunkt tilbyder øvrige kunder 

med engagementer af tilsvarende størrelse. Kan Ordregiver dokumentere, at den 

pågældende pris væsentligt afgiver fra markedsprisen for tilsvarende produkter, 

skal Kontraktholder tilbyde produktet til markedsprisen. 

3.5.1 Generelt 

Ad B2.400 stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før bygge-

ledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• El-tavler 

• Belysningsarmaturer 

• Lysstyringssystem 

• Sikkerhedsbelysning 

• <x> 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for  <x> arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

 

Sikkerhedsbelysningen skal etableres som centralt overvåget anlæg, stand alone 

anlæg accepteres ikke. 

 

Nedenstående komponenter skal godkendes af arkitekt via byggeledelsen med 

hensyn til form og farver: 

• Belysningsarmaturer 

• Armaturer for sikkerhedsbelysning 

• <x> 

 

Der skal anvendes halogenfrie (PVC-frie) installationsmaterialer, hvor dette er 

teknisk muligt. Anvendelse af halogenholdige installations materialer må ikke ske 

uden forudgående godkendelse fra byggeledelsen. 

 

Monteringsmateriel skal være samme type i hele byggeriet.   

Monteringsmateriel skal være i farven hvid. 

Monteringsmateriel skal passe til de valgte dåser, som etableres i betonelementer. 

 

3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk 

3.5.1.1.1 Generelt 
Alle leverede programmer og systemsoftware skal være af seneste relevante 

version på leveringstidspunktet og indeholde opdatering til nye revisioner, 

versioner, m.v. til og med 1år efter afleveringsforretningen. 

3.5.1.1.2 Systemhardware og -software 

Alle forbindelser via IP-netværk skal etableres/koordineres med bygherrens IP-

netværk, såfremt et sådant findes. 
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3.5.1.1.3 Netværk 

3.5.1.1.4 Anvendelse af bygherrens netværk 

3.5.1.1.5 Dokumentationssystem for udstyr der tilsluttes IT-netværket 

3.5.1.1.6 Tidligt netværk 

3.5.1.1.7 Entreprenørens fjernopkobling 

3.5.1.1.8 Trådløs kommunikation 

3.5.1.2 Elmotorer 

3.5.1.3 Frekvensomformere 

3.5.1.4 El-tracing 

Varmekabler skal leveres til følgende anlægstyper:  

• <x> 

  

 

De enkelte varmekabelanlæg skal opbygges med følgende kabeltype:  

• <x> 

  

 

Dimensionerende effekter inden for de enkelte anlægstyper:  

• <x>  

Ad stk. 1.  

Styring af eltracing for nedløb og skotrender skal foretages ved anvendelse af 

styringer, som anvender temperatur og fugtmåling som parametre for drift.  

3.5.1.5 Potentialudligning 

3.5.1.6 Målere 

Type:  <x> 

Størrelse:  <x> 

Måleområde: <x> 

Klassifikation:  <x> 

Kommunikationens interface: <x> 

Datakommunikation: <x> 

 

El-målere (både hoved- og bimålere) skal være MID-godkendte. Målerdata skal 

opsamles via M-bus (fortrådet eller trådløs) 

 

3.5.1.7 Forsyningsadskiller 

3.5.1.8 Overspændingsbeskyttelse 

Der skal etableres transientbeskyttelse på alle indgående kabler i bygninger for 

såvel stærk som svagstrømskabler. 
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3.5.2 Ledningssystemer 

3.5.2.1 Generelt 

• Alle ledningsmaterialer og kabler for lavspænding samt rør for elinstallationer 

skal så vidt muligt være skal være PVC- og halogenfri. 

• Installationsledninger og tilledninger skal typemæssigt være godkendt til den 

spænding og det formål, hvorunder de anvendes, idet der skal tages hensyn til 

aktuelle temperatur- og trækbelastninger samt lysbueskader på stik, ved 

mange gentagne afbrydelser. 

• Kabler og ledninger skal være brandklassificeret jf. cpr klassifikation 

 

3.5.2.2 Skjult kabel- og rørinstallation 

Tilledning for  <x>: Ledningstype  <x> 

 

Ad stk. 1 tilføjes 

Kabler og rør skal overholde DS/EN 61386-serien. 

3.5.2.3 Synlig kabel- og rørinstallation 

Tilledning for  <x>: Ledningstype  <x> 

Klasse for armatur: <x> 

 

 

Ad stk. 1 tilføjes 

Kabler og rør skal overholde DS/EN 61386-serien. 

3.5.2.4 Kabel i jord 

Ledningstype <x> 

Markering <x> 

Beskyttelse <x> 

 

Ved kabler trukket i rør i jord, skal der udføres en trækbrønd for hver 20 meter, og 

ved alle retningsskift.   

 

3.5.2.5 Bøjelige ledninger i fast installation 

3.5.2.6 Kanalskinner 

3.5.3 Apparater og monteringsmateriel 

3.5.3.1 Generelt 

3.5.3.2 Kapslinger 

Krav til kapslinger fremgår af bygningsdelsbeskrivelser eller tegningsmaterialet. 

 

Ad stk. 2 tilføjes 

Materialer som anvendes udendørs, skal have kapslingsklasse IP 44 eller bedre. 

3.5.3.3 Indvendig adskillelse/isolation 

3.5.4 Jordingsanlæg og potentialudligning 

Til beskyttelse mod indirekte berøring gælder følgende: 

• <x> 
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3.5.4.1 Generelt 

Hvor føringsveje der er beskrevet potentialudlignet, ikke føres igennem brand og 

lydtætninger, skal potentialudligningen føres igennem tætningen med samme 

tværsnit som krævet. Dette så alle føringsveje er potentialudlignet.  

 

Hvis der i føringsveje er foreskrevet en uisoleret leder som potentialudligning af 

disse, skal denne lægges nederst i føringsvejen og stripses fast min. hver meter 

løbende længde.  

3.5.4.2 Galvanisk tæring 

3.5.4.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr 

 Stang- rørelektroder 

 Bånd og trådelektroder 

 Jordplader 

 Fundamentselektroder 

 Egnede konstruktionsdele 

3.5.4.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser 

3.5.5 Føringsveje 

3.5.5.1 Generelt 

Sporopdelinger fremgår af føringsvejstegninger. 

Generelt opdeles føringsveje med adskilte spor for følgende installationer: 

• Kraft- og lysinstallationer (ST) 

• Svagstrømsinstallationer (SV) 

• Maskininstallationer (M) 

Der er separat føringsvej for IT installationer. 

 

For kabelbakker, kabelplader, gitterbakker og kabelstiger gælder: 

Der skal anvendes originalt tilbehør i forbindelse med bøjninger- og afgreninger, 

konsoller og bæringer, loftpendler, væg og loftbeslag, dåser- og monteringsplader 

samt deleskinner. 

Hvor det er nødvendigt, skal der anvendes ekstra ophæng/bæringer for at 

reducere nedbøjningen. 

 

Ad Stk. 1 tilføjes 

Føringsveje i metal, som anvendes udendørs, skal mindst opfylde 

korrosionskategori C3 iht. DS/EN ISO 12944-2. 

 

Ad Stk. 2 tilføjes 

Føringsveje som anvendes for IT-kabler skal udføres iht. DS 50174-1, DS 50174-2 

og DS 50174-3. 

 

Ad Stk. 3 tilføjes 

Føringsveje i terræn skal placeres iht. DS 475. 
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Føringsvejene i terræn skal leveres med endebunde, således at der ikke sker 

opfyld med jord eller andre materialer.  

Der skal leveres føringsrør til både stærk- og svagstrøm/fiber. 

 

Trækrør 

Trækrør over Ø20 mm skal være dobbelt korrugerede og med glatte indvendige si-

der og leveres med træktråd. 

3.5.5.2 Kabelbakker, kabelplader 

3.5.5.3 Gitterbakker 

3.5.5.4 Kabelstiger 

3.5.5.5 Ledningskanalsystemer 

Der skal anvendes originalt tilbehør i forbindelse med bøjninger- og afgreninger, 

konsoller og bæringer, endeafslutninger m.m. 

Ledningskanalerne udstyres med følgende spor: 

• Kraftinstallationer 

• IT-installationer 

Af hensyn til nærføring skal anvendes fysiske skillespor i fuld længde – 

skillestykker eller afstandsstykker accepteres ikke. 

3.5.5.6 Kabelgrav i jord 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Alle installationer skal udføres som skjult installation, hvis ikke andet er angivet. 

Hvor intet andet angives i specifikationen, placeres afbrydere og stikkontakter ved 

døre 1100 mm over færdigt gulv til overkant øverste afbryder og 150 mm fra 

dørens murhul. Frit siddende stikkontakter placeres tilsvarende med overkant 200 

mm over færdigt gulv, hvis andet ikke er angivet.  

El-komponenter skal målsættes på tegningerne. og vVed betonelementbyggerier 

skalvil placering være indarbejdet i indstøbningsprojektet. 

 

På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal 

fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog 

forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt. 

 

Stk. 4. 

Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 – del 1, 2 og 3.  



Bygherre: x Byggesag: x 

Entreprise: x Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – El Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 36/48 

 

 

El-1511  ARB V20210122_2021-09-10 

3.6.1.1 Elmotorer 

3.6.1.2 Frekvensomformere 

3.6.1.3 El-tracing 

3.6.1.4 Potentialudligning 

3.6.1.5 Målere 

3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse 

3.6.2 Mål og tolerancer 

 

3.6.2.1 Generelt 

Stk. 5. 

På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til 

eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. 

3.6.2.2 Målenøjagtighed 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Ad stk. 5. 

Brandcelle- og brandsektionsafgrænsende bygningsdele brandsikres i henhold til 

DBI’s Retningslinie nr. 31. 

 

Ad stk. 7. 

Føringsveje og kabler, der passerer vægge, skal gennemføringen lydisoleres, så 

lydisolationen mellem rummene ikke svækkes i forhold til væggens oprindelige 

lydklassifikation. 

Lydtætningen skal bestå af et dertil egnet materiale som kan pakkes "lufttæt" 

omkring kabler og mellem kabler og gennemføringshul. 

 

Ved vandtætte gennemføringer skal der anvendes vandtætningsmateriale, der er 

egnet for det vandtryk der kan opstå. 

 

Huller, udfræsninger/riller, fastgørelse m.m.: 

Huller i bygningskonstruktioner af enhver art som ikke udtrykkeligt er nævnt 

udført under andet arbejde og indarbejdet i ingeniørprojekt (konstruktionsplaner 

og vægopstalter), skal EL-entreprenøren selv bore med eget værktøj.  

 

I betonkonstruktioner skal huller med diameter eller sidemål mindre end 150 mm 

bores på stedet. Hulboring skal godkendes af byggeledelsen før boring. Eventuel 

armering skal lokaliseres med armeringssøger eller lignende inden boring, så hul 

kan placeres så gunstigt som muligt. 

 

Hvor indstøbning i betonelementer o. lign. præfabrikerede bygningsdele ikke 

udtrykkeligt er nævnt udført under andet arbejde og indarbejdet i ingeniørprojekt, 

skal EL-entreprenøren selv medtage alle nødvendige udfræsninger og riller for 

fremføring af egne installationer, ligesom efterfølgende fastgørelse af EL-

komponenter samt tilstøbninger omkring rør og dåser, skal være indeholdt i 

entreprisen.  
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Tilstøbningerne skal afsluttes med en overflade der er i plan med - og svare til den 

omgivende overflade. 

 

For betonvægge og betondæk er krav til færdige overflader anført i 

bygningsdelsbeskrivelser, konstruktioner.  

For lette vægge (letbetonvægge/gasbetonvægge / murede vægge/gipsvægge mv.) 

er krav til færdig overflade anført i arkitektprojekt. 

 

EL-entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med de eksisterende forhold i 

forbindelse med udfræsning af riller og hultagningsarbejder. 

3.6.4 Demontering 

3.6.4.1 Generelt 

Følgende demonterede bygningsdele skal forblive bygherrens ejendom og sættes i 

depot: 

• <x> 

• Belysningsarmaturer 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Generelt 

Følgende bygningsdele skal oprettes: 

• <x> 

3.6.6 Mærkning 

3.6.6.1 Generelt 

3.6.6.2 Anlæg og komponenter 

På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal 

fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog 

forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt. 

 

Ad B2.400 stk. 1. 

Oplæg skal udarbejdes af nærværende entreprenør og leveres til bygherrens tilsyn 

14 arbejdsdage før udførelse. Oplæg vil blive kommenteret inden for 5 

arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Ad stk. 8 

Alle afbrydere, stikkontakter, dåser, signal- og dataudtag, IBI-komponenter, 

kabler osv. skal opmærkes med en holdbar, tydelig og identificerbar mærkning. 

NB: Tusch og lignende må ikke anvendes til mærkning af materiel. 

 

I forbindelse med opmærkning skal der påregnes anvendt op til 10 karakterer for 

hver enkelt komponent. 

• Afbrydere, stikkontakter, signal- og dataudtag, IBI-komponenter, 

forgreningsdåser o. lign. opmærkes med maskinskrevne mærketape (færdige 

selvklæbende systemer).  

• Alle Tavlekomponenter opmærkes med maskinskreven tekst iht. tavlernes 

BPS-skemaer. 
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• Kabler skal i tavlernes kabelfelter opmærkes med maskinskrevne kabelmærker 

placeret let synlige og fastgjort med strips.  

 

Mærkning af kabelinstallationer skal i øvrigt opfylde følgende retningslinjer: 

• På manøvrekabler skal de enkelte ledere nummereres ved lederens 

tilslutningspunkter. Fabriksnummererede kabler og farvekodede ledere 

behøver ikke gentaget ledningsnummerering. 

• Tilgangskabler til hver forgreningsdåse opmærkes med tavlebetegnelse og 

gruppenummer. 

3.6.7 Installation af ledningssystemer 

(her angives acceptkriterium iht. udbudskontrolplanen) 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Skjult kabel- og rørinstallation 

3.6.7.2.1 Generelt 

3.6.7.2.2 Indstøbte rør 

I forbindelse med indstøbning af rør og dåser i in-situ beton skal EL-entreprenøren 

i god tid koordinere med entreprenøren for beton og konstruktioner og sikre alle 

nødvendige informationer for en korrekt og tidsmæssig udførelse af arbejdet. 

3.6.7.2.3 Indmurede og indfældede rør 

Rør skal indfældes i lodrette riller, afvigelse herfra skal aftales med byggeledelsen. 

3.6.7.2.4 Installation i bygningshulrum 

I alle tilgængelige bygningshulrum skal installationerne koordineres og udføres 

således, at installationerne fremtræder som en ordnet og pæn helhed. 

Installationerne skal fremføres i lige linjer vinkelret på eller parallelt med 

bygningsdele. 

Alle kabler og rør og ledninger skal føres på de faste lofter over de nedhængte 

lofter. 

Installationer i rum, der optræder mere end én gang i byggeriet, skal disponeres, 

så de er ens i alle rum af den pågældende type. 

Alle installationstyper over nedtagelige nedhængte lofter skal udføres som synlige 

installationer. 

3.6.7.2.5 Installation i pladevægge (gipsplader) 

Udførelse af installationer i lette pladevægge skal koordineres og udføres i tæt 

samarbejde med entreprenør for vægarbejder med hensyn til, hulboringer, 

opmærkninger, udskæringer, fremføring af kabler og rør samt nødvendige 

trempler og fastgørelsesunderlag til senere brug under montagearbejderne. 

3.6.7.2.6 Ledningskanalsystemer 

3.6.7.3 Synlig kabel- og rørinstallation 

Synlige installationer udføres med kabler i rør fastgjort til bygningsdele. Alle 

føringer skal på vægge være i lod og vatter. 

 

Synlige installationer på lofter skal føres parallelt eller vinkelret med/på rummets 

sidevægge. 
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Rør udføres generelt som stive plastrør med glat inderside eller stålrør. 

3.6.7.3.1 Generelt 

Alle kabler, rør og ledninger fra de forskellige installationstyper skal koordineres 

således, at installationerne fremtræder som en ordnet og pæn helhed. 

Alle kabler, rør og ledninger skal fremføres i lige linjer vinkelret på eller parallelt 

med bygningsdele. 

Installationer i rum, der optræder mere end én gang i byggeriet, skal disponeres, 

så de er ens i alle rum af den pågældende type. 

3.6.7.3.2 Installation på bygningsdele 

3.6.7.3.3 Installation i og på kabelbakker og -stiger 

Hovedkabler skal på lodrette fastføres med egnede kabelstrips, som er UV 

resistente. 

Brandsikre kabler skal fastgøres med metalkabelstrips, så de bliver fastholdt ved 

en eventuel brand.  

3.6.7.3.4 Kabelinstallation på wire eller bæretov 

Nedhæng: <x> 

3.6.7.3.5 Slangerør 

3.6.7.4 Kabler i jord 

Kabler i jord skal udføres efter gældende lovmæssige standarddybder for kabler i 

jord.  

3.6.7.4.1 Generelt 

Hvor kabeltrace etableres i fri terræn, skal kabler etableres i kabeltrækrør.  

 

Kabler der skal fremføres under vej eller under asfalt- og flisebelagte arealer, skal 

føres i rør. 

 

For kabler/kabeltrækrør i terræn, skal der etableres dækplade 10 cm over 

kabler/trækrør, for at undgå uagtsom overgravning af kabler i terrænet. 

 

Rør-/kabelgennemføringer i fundamenter/kældervægge skal udføres vandtæt samt 

sikres mod adgang af skadedyr via evt. rørgennemføringer. 

3.6.7.4.2 Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse 

3.6.7.4.3 Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering 

3.6.7.4.4 Kabelhåndtering ved nedlægning 

3.6.7.4.5 Parallelføring af énlederkabler 

3.6.7.4.6 Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer 

3.6.7.4.7 Farvekoder for ledningsanlæg 

3.6.7.5 Bøjelige ledninger i fast installation 

Bøjelige ledninger i fast installationer tillades.  
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Hvor ledningerne ophænges inden for 2 m fra fremmed installation (fx VVS, 

ventilation eller anden elinstallation), må der maksimalt være 0,5 m mellem 

ophængene. Hvis der anvendes ophæng i metal, skal disse være fabriksfremstillet 

med beskyttende overtræk. 

Overskydende kabel skal kvejles forsvarligt op - den overskydende kabellængde 

skal begrænses mest muligt. Krav gælder både forsyning til, samt sløjfninger 

mellem komponenter - f.eks. belysningsarmaturer. 

 

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der anvendes stikforbindelser - f.eks. i 

lysinstallation, installationskanal, m.v. 

Installationsstikforbindelser skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger. 

3.6.7.6 Kanalskinner 

3.6.7.7 Bøjningsradier og respektafstande 

3.6.7.7.1 Generelt 

3.6.7.7.2 Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere 

3.6.7.7.3 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC) 

3.6.7.7.4 Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold 

3.6.7.7.5 Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold 

3.6.8 Lednings- og kabelmontage 

3.6.9 Apparater og monteringsmateriel 

(her angives acceptkriterium iht. udbudskontrolplanen) 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Kapslinger 

3.6.9.3 Ledningers ind- og udføring samt aflastning 

3.6.9.4 Indvendig adskillelse/isolation 

3.6.9.5 Fysisk placering og montage 

3.6.9.6 Afkølingsforhold 

3.6.10 Jordingsanlæg og potentialudligning 

(her angives acceptkriterium iht. udbudskontrolplanen) 
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3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Galvanisk tæring 

3.6.10.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr 

3.6.10.3.1 Generelt 

3.6.10.3.2 Stang- og rørelektroder 

3.6.10.3.3 Bånd- og trådelektroder 

3.6.10.3.4 Jordplader 

3.6.10.3.5 Fundamentselektroder 

3.6.10.3.6 Egnede konstruktionsdele 

3.6.10.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser 

3.6.10.5 Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere 

3.6.11 Føringsveje 

(her angives acceptkriterium iht. udbudskontrolplanen) 

3.6.11.1 Generelt 

Ad stk. 3 

I forbindelse med projekterede hovedføringsveje er der påregnet min. 30% 

kapacitetsudvidelse.  

Hvis det under byggesagens udførelse viser sig, at dette ikke kan overholdes, skal 

EL-entreprenøren gøre byggeledelsen opmærksom herpå. 

 

I føringsvejene skal kablerne fremføres parallelt og pænt ordnet uden snoninger. 

 

3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader 

3.6.11.3 Gitterbakker 

3.6.11.4 Kabelstiger 

3.6.11.5 Ledningskanalsystemer 

3.6.11.6 Kabelgrav i jord 

3.6.12 Arbejde på tavleanlæg 

Det påhviler Kontraktholder, at orientere byggeledelsen om uregelmæssigheder 

eller ulovligheder i den eksisterende installation, både før og efter udskiftning af 

belysningen. Enhver utilsigtet belastning skal registreres og om nødvendigt 

udbedres. 

 

Lysgrupper for fælles adgangsveje tilsluttes 2P kombineret fejlstrømsafbryder og 

automatsikring (HPFI/C10). Der etableres min. 2 grupper for lys i fælles 

adgangsveje. 
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Kontraktholderen skal sikre sig, at eventuelle udfordringer med startstrømmen i 

armaturerne, ikke belaster ledningsnettet og/eller sikringsgrupperne ud over det, 

som de er dimensioneret til. 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

3.7.3.1 Generelt 

Nærværende entreprenør skal i god tid sørge for at koordinere sine arbejder med 

øvrige installationsentreprenører i forbindelse med placering og opsætning af EL-

komponenter og anlæg der har berøringsflader til:  

• Ledninger i terræn 

• Facadearbejder 

• Konstruktionsarbejder 

• Ventilationsarbejder 

• VVS-arbejder 

• Komplementeringsarbejder 

• Køkkener 

• Solcelleanlæg 

• <x> 

 

3.7.3.2 Føringsveje 

Nærværende arbejde forudsættes at udføre ”supplerende føringsveje” i det omfang 

det ikke er specificeret udført af andet arbejde. Omfatter også føringsrør! 

Det skal specificeres hvem der udfører de supplerende føringsveje (herunder 

hulboring i facader mv.) 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

Der henvises til plan for sikkerhed og sundhed 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 

 

EL-entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af arbejdet udarbejde 

kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kvalitetskontrol som agtes 

udført og dokumenteret under arbejdets udførelse, samt umiddelbart før arbejdets 

afslutning/aflevering. 

Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen samt 

de kontroller der er angivet under punkt 4.14 i bygningsdelsbeskrivelsen.  



Bygherre: x Byggesag: x 

Entreprise: x Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – El Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 43/48 

 

 

El-1511  ARB V20210122_2021-09-10 

Kontrolplanerne skal godkendes af byggeledelsen og bygherrens rådgiver før 

arbejdet påbegyndes. 

 

Ved udarbejdelse af kontrolplaner opdeles de i kontrolpunkter for de enkelte 

bygningsdele. 

Krav og omfang af relevante kontrolpunkter som EL-entreprenøren skal udføre, 

fremgår af nedenstående kontrolafsnit. 

 

Det påhviler Kontraktholderen at kontrollere og eftervise, at arbejdet er udført i 

henhold til de anvisninger, projekterings- og kvalitetskrav, der er fastsat i ud- 

budsmaterialet. Der skal foretages fuld funktionsafprøvning af installationen og 

dette skal godkendes af Ordregiver inden aflevering. Ordregiver har ret til, selv at 

være til stede eller have egen rådgiver til stede under funktionsafprøvningen. 

 

Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport iht. BR, der afleveres til 

byggeledelsen ved aflevering af entreprisen jf. kontrakten. 

 

Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater. 

 

Kontraktholderen skal sikre sig, at installationer ikke beskadiges under udførelse af 

prøverne. 

 

Arbejdet omfatter udarbejdelse af dokumentation til eventuelle 

myndighedsgodkendelser/dispensationer. 

 

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet, skal 

der føres et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, 

modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejds- 

beskrivelses udbudskontrolplan angivne kontroller. Billedmateriale skal ligeledes 

være en del af dokumentationen i det omfang der findes tilstrækkeligt. Arkivet skal 

være tydeligt mærket med og søgbart efter adresse, ejendoms- og 

bygningsnummer, afleveringsdato/dato for ikrafttræden af garantiperiode m.v. 

 

Kontraktholderen skal udføre en kvalitetssikring af de anvendte materialer og de 

udførte arbejder i henhold til vedhæftede udbudskontrolplan, og som anført neden 

for. 

 

Kontrol af, at installationen er udført i henhold til beskrivelse og udbudsmateriale. 

 

Kontraktholderen skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvor det skal an- 

føres, hvornår de enkelte arbejder er tjekket og evt. fejl/mangler skal anføres. 

 

Kontraktholderen skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til 

kvalitetssikringshåndbog til godkendelse hos Ordregiver/Teknikenheden. 

 

Såfremt den sagsorienterende del af Kvalitetssikringshåndbogen ikke kan god- 

kendes af Ordregiver, skal Kontraktholderen uden beregning tilpasse denne med 

de konsekvenser, det måtte få for omfang og indhold af de omhandlede 

kvalitetssikringsaktiviteter. 
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Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• <x> 

 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Ad B2.400 stk. 1 

Kontrollen skal omfatte beskrivelser, beregninger og tegninger/skitser. 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

Kontrollen skal gennemføres på en måde, så det sikres, at det fremsendte 

materiale synliggør de forhold, som undersøgelserne havde til formål at afklare. 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der produceres på værksted 

eller fabrik, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at 

dokumentationen herfor er fyldestgørende. 

 

Såfremt installationerne på grund af uforudseelige forhold ikke kan udføres med de 

foreskrevne materialer og metoder, skal både de alternative anvendte materialer 

og fremgangsmåder godkendes af byggeledelsen inden arbejdets udførelse. 

 

Inden en eventuel ombygning af tavler påbegyndes, skal tegninger af tavleforsider 

være godkendt af byggeledelsen. 

 

Alle arter af komponenter, der ikke er beskrevet i nærværende beskrivelse, skal 

inden montering/anvendelse godkendes skriftligt af byggeledelsen. 

 

Det påhviler kontraktholderen at kontrollere, at de af underleverandørens leverede 

belysningsmateriel, overholder krav specificeret i nærværende beskrivelse. 

Leverede produkter, der måtte afvige fra specifikationer, skal straks underrettes 

byggeledelsen, og produkterne må ikke monteres/anvendes uden forudgående 

godkendelse fra byggeledelsen. 

 

Alle materiale- og produktgodkendelser skal foreligge i skriftlig form. 

 

Kontrol af underleverancer: 

Kontraktholderen er ansvarlig for, at der i forbindelse med samtlige ydelser – 

herunder underleverancer – udføres en omhyggelig kvalitetssikring. Det skal 

således bl.a. sikres: 

 

• At alle materialer bliver opbevaret, håndteret og monteret forsvarligt og – hvis 

sådanne forefindes – i overensstemmelse med gældende forskrifter. 

• At samtlige ydelser er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. 

• At alle materialer/komponenter er af anerkendt kvalitet og velegnet til den 

aktuelle anvendelse. 

• At mærkning er udført efter gældende forskrifter og nærværende beskrivelse. 

• At anlægsdokumentationen er komplet, og at alle tegninger er kontrolleret. 

• At kontroljournalen føres omhyggeligt, så den til enhver tid afspejler det reelle 

stade for de samlede kvalitetssikringsaktiviteter. 
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Omfanget af kontrol hos leverandører, aftales med byggeledelsen. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Bestilte materialer og produkter, kontrolleres ved modtagelsen for fejl og skader, 

samt om de er identiske med foretagne ordreafgivelse og foreliggende 

dokumentationer.  

Kontrollanten stempler følgesedlen med "Godkendt" eller "Kasseret".  

Arbejder, der er eller bliver udført under andet arbejde, men som nærværende 

entreprenør overtager som delarbejder, skal kontrolleres for mangler og fejl før 

arbejderne påbegyndes. 

 

Som eksempler kan nævnes kontrol af: 

 

• At komponenter er CE-mærket i det omfang dette er krævet. 

• At armaturer og andet materiel er lovmæssigt mærket med synlige labels i 

henhold til kravene i Lavspændingsdirektivet (2014/35/EU). 

• At det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. 

• At det leverede er korrekt mærket iht. ENEC. 

• At det leverede ikke har synlige defekter 

• At det leverede ikke har funktionsmæssige defekter 

• At det leverede og monterede ikke er tilsmudset 

• At det monterede er opmærket korrekt 

• At det leverede antal svarer til den bestilte mængde 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Entreprenøren er pligtig til at kontrollere eget og eventuelle underleverandørers 

arbejde, såvel tidsmæssigt som teknisk i alle detaljer.  

 

Under installationsarbejdet skal de prøver, der er beskrevet andet sted i denne 

beskrivelse samt de kontroller, der i øvrigt er normal god praksis, anføres i 

kontrolplanen og gennemføres. 

 

Placering og montering af installationen kontrolleres via løbende tilsyn og 

inspektion. 

 

Ved montage af armaturer og/eller lysstyringsmateriel i ny rumtype orienteres 

byggeledelsen herom, for aftale om tilsyn af montageprincip i en prøveopsætning. 

Først ved byggeledelsens godkendelse kan de resterende armaturer af samme 

type og montageform opsættes i lignende rumtyper. 

3.9.7 Slutkontrol 

Funktionsafprøvningen skal udføres i henhold til gældende krav om 

funktionsafprøvning  

Slutkontrol skal som minimum omfatte kontrol af: 

• Isolationsprøve 

• Ligelig fordeling af faserne 

• Retablering 

• Funktionsafprøvning af installationen  
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• Funktionsafprøvning iht. BR 18  

• Eftervisning af, at de i tilbuddet lovede energibesparelser er opfyldt ved 

beregning af ”før og efter energiforbrug”, herunder udfyldelse af BI-1511 - 

SVEN-skema. 

Aflevering kan først finde sted når de krævede kontroller, prøver og målinger er 

gennemført, eventuelle fejl er rettet, og den anførte dokumentation foreligger. 

 

Kontraktholderen skal fremskaffe alle nødvendige eller krævede bygningsattester, 

måleattester m.m. inden afleveringsforretningen. 
 

Kontrolemner skal beskrives i tjekliste, der udarbejdes af entreprenør i 

overensstemmelse med beskrivelsen. 

Dokumentation sker ved udfyldelse af tjekliste eller udfærdigelse af prøve- eller 

målerapport. Inden aflevering skal entreprenøren have gennemgået og 

færdigmeldt arbejdet til byggeledelsen. 

 

3.9.7.1 Generelt 

3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejde 

3.9.7.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet 

Ad B2.400 stk. 5. Med rettidig menes 14 dage før funktionsafprøvning. 

Vejledningen vil blive godkendt inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 
(El-1526 bips BYB Almen belysning forefindes i et separat dokument. Følgende 

over skrifter er til brug for oprettelse af yderligere bygningsdelsbeskrivelser) 

 Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 

 

<Skal slettes – For at indsætte bygningsdelsbeskrivelser tilføjes der nye sideskift 

og bygningsdelsbeskrivelser kopieres hertil.> 

 

<Skal slettes - Hvis udbudskontrolplan ønskes indsat i Arbejdsbeskrivelsen, kan 
der efter bygningsdelsbeskrivelser indsættes et sektionsskift og layout ændres på 
den sidste side til vandret format.  
 

På PC: Layout/Skift/Sektionsskift og Layout/Retning/Liggende.  
På MAC: Indsæt/Sideskift/Sektionsskift og Filer/Sideopsætning/Vandret 
 

Når siden er vandret skal der vælges en venstremargen på 5 cm før 
Udbudskontrolplanen indsættes 
På PC: Layout/Margener/Brugerdefinerede margener/Venstre 5 cm 

På MAC: Layout/Margener/Brugerdefinerede margener/Venstre 5 cm> 

 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  <x> 

Oversigtstegninger:  <x> 

Bygningsdelstegninger: <x> 

Detailtegninger:  <x> 

 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 

4.11 Mål og tolerancer 



Bygherre: x Byggesag: x 

Entreprise: x Dato :  
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4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 

 

 



Bygherrestandard for el 

Dokument nr.: EL-1511_1 

Dokument emne: 
DCL branchevejledning (bilag 1 til EL-1511) 

Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb 
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Branchevejledningens formål 
Masser af lysplanlægning foregår i dag på et mangelfuldt grundlag: Der kan f.eks. mangle oplysninger om indretningsplaner 

eller krav til lyskvalitet, ligesom standarderne kan lægge op til fortolkning. Jo mere optimistisk lysplanlæggeren er med hensyn 

til f.eks. vedligeholdelsesfaktorer, desto enklere bliver løsningen. Nærværende branchevejledning tjener til at give et fælles 

grundlag for lysplanlægning for hele lysbranchen, og skal som dialogværktøj mellem kunde og lysplanlægger skabe en fælles 

forståelse for ansvarsfordeling og kvalitet. Udgiveren er Dansk Center for Lys - se bagsiden. 

Hvem har ansvaret? 
Det er ejeren af en bygning, som har ansvaret for, at lyset i bygningen er tilstrækkeligt i forhold til bygningens 

anvendelse. Desuden har arbejdsgiveren et ansvar for synsergonomien for den enkelte medarbejder. 

Når en belysningsløsning skal designes – uanset om anlægget er helt nyt eller skal renoveres – er der derfor en række forud- 

sætninger, som skal opstilles. 

Hvad er reglerne? 
Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser skal opfylde Bygningsreglementet BR15, inkl. 

• DS/EN 12464-1:2011 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørsarbejdspladser 

• DS/EN 12464-1 DK NA:2015 Nationalt Anneks 

• CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems 
 

 
Er der lys nok, når 

jeg har malet 

væggen grøn? 

 
 
 

Min elektriker ved, 

om lyset er OK…. 

 
Rengøring — har det 

betydning for 

energiforbruget? 
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 Kundens ansvar Lysdesignerens/lysplanlæggerens ansvar 

Lysdesignet generelt 
 
 
 
 
 

 
Hvis ikke alle 
beregnings- 
forudsætningerne er 
kendte 

Lysdesignet skal passe til brugerne og Et godt lysdesign, som med udgangspunkt i bereg- 
overholde Bygningsreglementets mind- ningsforudsætningerne tilgodeser brugernes visuel- 
stekrav i hele brugsperioden uanset le og fysiske behov, er energirigtigt, og som mini- 
ændringer i indretning, vægfarver, m.v. mum overholder kravene i Bygningsreglementet 
Kunden opgiver beregningsforudsæt- BR15 inkl. DS/EN 12464-1:2011 og DS/EN 12464-1 
ninger forud for tilbudsgivning DK NA:2015 

 
Lysdesignet dimensioneres helt eller Hvis beregningsforudsætningerne helt eller delvist 
delvis efter standardforudsætninger, så ikke er angivet af kunden, skal lysdesignet projekte- 
anlægget skal tilpasses, når de rigtige res efter standardforudsætninger. Lysdesigneren 
beregningsforudsætninger kendes gør tydeligt kunden opmærksom på, hvor standard- 

forudsætninger er anvendt, evt. vha. afkrydsninger 
i omstående skema. Standardforudsætninger dæk- 
ker ikke alle situationer, men et erfaringsmæssigt 
gennemsnit 

 

 

 
Min ældste 

medarbejder brokker 

sig over lyset... 
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Beregningsforudsætninger 
 

Angivet af kunden 

 
Hvis ikke angivet af kunden: Standardforudsætninger 

0 Projektnavn   

 Rumspecifikationer:   

1 
• Dimensioner inkl. placering af døre, vinduer mm. 

• Lofttype 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 • Omgivelsestemperatur  

 

2 

 
Rummets brug (f.eks. kontor/gangforløb) 
- gerne iht. kategorierne i DS/EN 12464-1 afsnit 5.3 

 
 Angivet 
 Ikke angivet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflektanser på alle betydende rumoverflader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Angivet 
 Ikke angivet 

Rummet planlægges med standardreflektanser: 

 
Loft Vægge Gulv* 

Glasfla- 
der 

Kontorer og mødelokaler, 
hoteller, restauranter og skoler 

0,7 0,5 0,3* 0,1 

Sygehuse 0,7 0,6 0,3* 0,1 

Tøjbutikker 0,6 0,3 0,3* 0,1 

Industri, varehuse, teknikrum 
og sportshaller 

 

0,5 
 

0,3 
 

0,2 
 

0,1 

Andre rum 0,7 0,5 0,3* 0,1 

*Hvis indretningsplanen ikke kendes, planlægges rummet som umøbleret, ogreflektan- 
sen på gulv sættes konservativt til 0,2 somkompensation 

 
4 

 
Arbejdsfelternes størrelse og højde over gulv 

 

 Angivet 
 Ikke angivet 

Rummet planlægges efter DS/EN 12464-1 DK NA:2015 – erstatningen for afsnit 4.3.3, og 
det angives, hvilket alternativ, som er valgt. 
Hvis ikke angivet regnes arbejdsfeltet som vandret 0,75 m overgulvhøjde 

 

5 
 

Særlige brugere (brugere uden normalt syn) 
 Angivet 
 Ikke angivet 

 

Det forudsættes, at alle brugere har normalt syn 

 

 
6 

 
 

Krav til farvetemperatur inkl. evt. regulering af denne 

 

 
 Angivet 
 Ikke angivet 

Fast farvetemperatur 

 2700 K  - fast farvetemperatur 
 3000 K  - fast farvetemperatur 
 4000 K  - fast farvetemperatur 
 Anden fast farvetemperatur  K 
 Variabel farvetemperatur fra  K  til  K 
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Beregningsforudsætninger 
 

Angivet af kunden 
 

Hvis ikke angivet af kunden: Standardforudsætninger 

 

7 
 

Krav til farvegengivelse 
 Angivet 
 Ikke angivet 

 

Minimumskrav efter DS/EN 12464-1 

 

8 
 

Krav til belysningsform (rettet/diffust, direkte/indirekte) 
 Angivet 
 Ikke angivet 

 

Lysplanlæggerens eget valg 

 
9 

Krav til montageform (f.eks. indbygget, påbygget, nedhængt, stående, separat 
arbejdsbelysning, wallwashing, særbelysning etc.) 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 
Lysplanlæggerens eget valg 

 

 
10 

 
Krav til automatik og sensorstyring 
Krav til gruppering og lysscenarier 
Krav til dæmpning 

 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 

Planlægges efter bygningsreglementets minimumskrav. 
Hvis ikke andet angivet, er armaturerne ikke-dæmpbare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vedligeholdelsesplan (udskiftningsplan, miljøtype og rengørings-intervaller) til 
brug for beregnings af vedligeholdelsesfaktor – se omstående afsnit om bereg- 
ning af vedligeholdelsesfaktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 
 

Driftstid mellem lyskildeudskiftninger/armaturudskiftninger  h 
(hvis ikke andet angivet regnes for LED-løsninger med 50.000 timerslevetid) 

Valgt miljø:   Rent  Normalt  Snavset 

Valgt rengøringsinterval for armaturer: 

 1 år  2 år  3 år  4 år   5 år 
 

Resulterende faktorer: 
 

LLMF  
LSF  
LMF  
RSMF        

 

Samlet vedligeholdelsesfaktor MF:     

 
12 

 
Krav til nødbelysning og flugtvejsbelysning 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 
Armaturerne er ikke forberedt for nødlys og flugtvejsbelysning 

 
13 

 

Er der skærpede krav ifm. mærkning efter certificeringsordning f.eks. 
BREEAM, LEED eller DGNB? 

 

 Angivet 
 Ikke angivet 

 
Det forudsættes at der ikke er sådanne skærpede krav 

 

14 
 

Sportsbelysning: Lighting Class I / II /III 
 Angivet 
 Ikke angivet 

 

Det forudsættes at anlægget er Lighting Class II (regional/local/training) 
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Ifølge DS/EN 12464-1:2011 ”skal lysdesigneren (lysplanlæggeren) angive vedligeholdelsesfaktoren samt opliste alle forudsætninger, der er anvendt til bestemmelse af værdien”. Desuden 
skal lysplanlæggeren/lysdesigneren udarbejde en vedligeholdelsesplan, der skal indeholde eventuelle lyskildeudskiftninger, og rengøringsintervaller for rum og armaturer. 

Det fremgår af DS/EN 12464-1, at vedligeholdelsesfaktorer (MF, Maintenance Factor) kan beregnes efter CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems: 

MF = LLMF ∙LSF ∙ LMF ∙ RSMF 

Imidlertid tager CIE-publikationen på grund af sin alder ikke højde for LED. 
 

Vejledende værdier for disse faktorer findes i tabellerne på de følgende sider. De nedenstående tabeller er sammenstillet, forenklet og interpoleret af DCL på baggrund af CIE 97:2005, 
samt diverse nyere kilder i lysindustrien, således at også LED-løsninger er indeholdt. Elektroniske forkoblinger forudsættes. 

 
 
 

Beregningseksempel på vedligeholdelsesfaktor 
Til LED-belysning af et almindeligt, åbent kontorareal (rent rum) angiver kunden følgende: 

• Forventet driftstid mellem armaturudskiftninger 40.000 h 

• Valgt armaturrengøringsinterval er 2 år 

• Valgt rumrengøringsinterval er 2 år 

Lysdesigneren vælger en LED-armaturtype, hvor levetiden fra leverandøren er opgivet til L80 = 50.000 timer. 
Armaturet er IP21 (åbent), direkte lysende 

Resulterende faktorer (opslag i tabel markeret med gult på de følgende sider): 

• LLMF: 0,84 

• LSF: 1,00 

• LMF: 0,96 

• RSMF: 0,98 

Samlet vedligeholdelsesfaktor: 

MF = LLMF ∙ LSF ∙ LMF ∙ RSMF = 0,84 ∙ 1,00 ∙ 0,96 ∙ 0,98 = 0,79 

Beregning af vedligeholdelsesfaktor 
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LSF 

Lamp Survival Factor 

Lyskildens overlevelse 

Findes i lyskildespecifikationen (eller leveres afarma- 

turproducenten), og ellers benyttes nedenstående 

oversigt over gængse lyskilder 

LLMF 

Lamp Lumen Maintenance Factor 

Lyskildens lysstrømsnedgang over tid 

Findes i lyskildespecifikationen (eller leveres af armaturproducenten), og ellers 

benyttes nedenstående oversigt over gængse lyskilder. For LED er oversigten 

beregnet efter TM21. Hvis ikke andet er opgivet, sammenlignes normalt ved 

50.000 timer mellem udskiftninger 

 
 
 

 
Lyskildetype 

Forventet tid [h] ➔ 

inden udskiftning 
 

 
 

(LED Levetids- 

opgivelse [h])  

1.000 2.000 4.000 6.000 10.000 
 

12.000 
 

16.000 
 

20.000 
 

30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

Lavvolt halogen 
LLMF 0,98 0,95               
LSF 0,98 0,95               

 

230V halogen 
LLMF 0,98 0,91               
LSF 0,98 0,91               

 

Lysrør, ex. long-life 
LLMF 0,98 0,96 0,95 0,94 0,92 0,92 0,90 0,90         
LSF 0,96 0,94 0,91 0,90 0,87 0,84 0,81          

 

Kompaktlysrør ≤26W 
LLMF 0,96 0,92 0,87 0,85 0,80 0,79           
LSF 0,94 0,89 0,83 0,77 0,80 0,74 0,70          

 

Kompaktlysrør >26W 
LLMF 0,98 0,97 0,94 0,93 0,90 0,90 0,90 0,89         
LSF 0,97 0,93 0,87 0,84 0,80 0,68 0,61 0,53         

 

MH, keramisk 150W 
LLMF 0,92 0,91 0,87 0,79 0,73 0,70           
LSF 0,93 0,87 0,78 0,75 0,72 0,63 0,56          

 

Højtryksnatrium 
LLMF 0,98 0,96 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0,82         
LSF 0,98 0,96 0,93 1,01 0,91 0,87 0,85 0,81         

 

 
LED L90 

LLMF 50.000 1,00    0,98   0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83 0,81 

LSF 50.000 1,00    1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

LLMF 100.000 1,00    0,99   0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 

LSF 100.000 1,00    1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 

 

 
LED L80 

LLMF 50.000 1,00    0,96   0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 

LSF 50.000 1,00    1,00   1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 

LLMF 100.000 1,00    0,98   0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 

LSF 100.000 1,00    1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

 
LED L70 

LLMF 50.000 0,99    0,94   0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 

LSF 50.000 1,00    1,00   1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 

LLMF 100.000 1,00    0,97   0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,73 0,70 

LSF 100.000 1,00    1,00   1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

 
LED L50 

LLMF 50.000 0,99    0,90   0,76 0,66 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 

LSF 50.000 1,00  1,00  0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,95 0,80 0,40 0,00 

LLMF 100.000 1,00    0,95   0,88 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54 0,50 

LSF 100.000 1,00    1,00   1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 



 

 

Definitioner af omgivelser 
 

Tabellens værdier er DCLs definitioner, som tager udgangspunkt i gængse rum i DS/EN 12464-1 

Rene omgivelser Renrum, elektronikfremstilling, sundhedssektoren, køkkener. Kontorer og biblioteker med undtagelse af almen- og færdselsområder 

Normale omgivelser Undervisningslokaler, butikker, restauranter, hoteller og andre offentlige områder. Lagerrum og transportområder (lufthavne og jernbaneanlæg) 

Snavsede omgivelser Fremstillingsindustri (med undtagelser af renrum) 

 
 

 

LMF 

Lumen Maintenance Factor 

Armaturtilsmudsningsfaktor 

 

Tabellens værdier angiver den mængde lys, som resterer efter tilsmudsning af armaturet. Disse afhænger af rengøringsintervaller, armaturtype og omgivelser. 

Tabellen er en tilpasning af CIE97:2005 2nd Edition til danske forhold. 

Med åbne armaturer menes både direkte og direkte/indirekte lysende armaturer, mens oplysarmaturer et 100% indirekte. 

Rengøringsintervaller  1 år   2 år   3 år   4 år   5 år  

 

Omgivelser 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 

 

Åbne armaturer - LMF 
 

0,98 
 

0,97 
 

0,93 
 

0,96 
 

0,94 
 

0,86 
 

0,94 
 

0,91 
 

0,8 
 

0,92 
 

0,88 
 

0,73 
 

0,9 
 

0,85 
 

0,66 

 

Lukkede armaturer - LMF 
 

0,98 
 

0,98 
 

0,94 
 

0,97 
 

0,95 
 

0,88 
 

0,95 
 

0,93 
 

0,83 
 

0,94 
 

0,9 
 

0,77 
 

0,92 
 

0,88 
 

0,71 

 

Oplysarmaturer - LMF 
 

0,94 
 

0,92 
 

0,86 
 

0,88 
 

0,84 
 

0,72 
 

0,83 
 

0,76 
 

0,57 
 

0,77 
 

0,68 
 

0,43 
 

0,71 
 

0,6 
 

0,29 

 
 

 
RSMF 

Room Surface Maintenance Factor 

Rumtilsmudsningsfaktor 

 
Tabellens værdier angiver det lys, som resterer efter tilsmudsning af rummet. Disse afhænger af rengøringsintervaller, armaturtype og omgivelser. 

Tabellen er en tilpasning af CIE97:2005 2nd Edition til danske forhold, idet svenske ”Ljusmallens” 3-års værdier er brugt som udgangspunkt for lineære interpolationer og fremskrivninger. 

Med åbne armaturer menes både direkte og direkte/indirekte lysende armaturer, mens oplysarmaturer et 100% indirekte. 

 

Rengøringsintervaller 
  

1 år 
   

2 år 
   

3 år 
   

4 år 
   

5 år 
 

 

Omgivelser 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 
 

Rene 
 

Normale 
 

Snavsede 

 

Rummets reflektionsfaktorer 
 

70/50/20 
 

70/50/20 
 

50/30/20 
 

70/50/20 
 

70/50/20 
 

50/30/20 
 

70/50/20 
 

70/50/20 
 

50/30/20 
 

70/50/20 
 

70/50/20 
 

50/30/20 
 

70/50/20 
 

70/50/20 
 

50/30/20 

 

Direkte 
 

0,99 
 

0,99 
 

0,98 
 

0,98 
 

0,97 
 

0,97 
 

0,97 
 

0,96 
 

0,95 
 

0,96 
 

0,95 
 

0,93 
 

0,95 
 

0,93 
 

0,92 

 

Direkte/Indirekte 50/50 
 

0,98 
 

0,98 
 

0,97 
 

0,97 
 

0,95 
 

0,93 
 

0,95 
 

0,93 
 

0,9 
 

0,93 
 

0,91 
 

0,87 
 

0,92 
 

0,88 
 

0,83 

Indirekte 0,97 0,95 0,92 0,95 0,91 0,85 0,92 0,86 0,77 0,89 0,81 0,69 0,87 0,77 0,62 
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Dansk Center for Lys er en forening for danske lysprofessionelle, hvis medlemmer 

tæller forskere, undervisere, forhandlere, rådgivere, arkitekter, elinstallatører, kom- 

munalt ansatte lysteknikere, lysdesignere og mange andre. 

DCL en ukommerciel organisation, hvis formål det er ”at udbrede kendskabet til 

godt og hensigtsmæssigt lys”, herunder også at repræsentere medlemmerne og 

fælles danske synspunkter i standardiseringssammenhænge. 

Branchevejledningen er blevet til i samarbejde med en baggrundsgruppe, som re- 

præsenterer de fleste af foreningens medlemmer og hele værdikæden: Kunder, en- 

treprenører, rådgivende ingeniører og forhandlere. 

Nærværende vejledning er ikke tænkt som en udtømmende guide til at fremstille en 

god belysningsløsning, men som et supplement til eksisterende lovgivning, idet dia- 

logværktøjet og de fælles retningslinjer skal skabe retvisende beregninger og fair 

konkurrence. 

Tilbud, der henviser til Branchevejledningen, følger dennes retningslinjer, og be- 

regningsforudsætningerne på side 3 og 4 skal vedlægges eller på anden måde speci- 

ficeres i tilbuddet. 

Branchevejledningen er frit tilgængelig og kan downloades fra DCLs hjemmeside: 

www.centerforlys.dk 
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Bemærkninger til projektering:

Farvetemperaturen skal være begrænset i differentiering i de enkelte bygninger. 

Farvetemperaturforskelle skal ikke umiddelbart kunne opleves samtidig ved f.eks. glasvægge mellem 

opholdsrum og gang.

Følgende skal vælges som forudsætning for projektering:

• Skoler, SFO'er/fritidshjem (som er integreret i skolen),    kontorbelysning/administrationsbygninger: 

4000 K

• Daginstitutioner, klubber, plejehjem, socialforvaltningens bygninger med boende og en del 

natarbejde: 3000 K

• Lokaler som er udlagt som deciderede køkkener: 4000 K

Der tages generelt stilling til valg af farvetemperatur fra gang til gang i øvrige bygningstyper/rumtyper 

alt efter brugere og anvendelse.

Der differentieres med Ra-værdi jf. tabellerne ovenfor som udgangspunkt og udfra en konkret afgørelse 

i de enkelte tilfælde.



Følgende ruminddeling er baseret på DS/EN 12464-1 tabeller 

Rumtype nr:
Rumtype 

nr:
 Anvendelse:  Eksisterende installation: Udskiftes til: 

Alternativt 

udskiftes til: 

Styring, PIR 

og Luxsensor: 

Daglys-

styring / 

dæmp

Farvetem-

peratur, 

Kelvin:

Luxkrav 

Em:

Blænd-

ingstal 

UGRL:

Regel-

mæssigh

U0:

Farve-

gengiv. 

Ra:

MacAdam 

step

IP-

klasse: 

Tabel i DS/EN 

12464-1
Bemærkninger:

Generelt, hvis armaturer beholdes.

0 0.1
PIR etableres, eksisterende 

armaturer bibeholdes  

1 eller flere armaturer der skal 

bibeholdes, manuel afbryder 

Stand alone PIR etableres i 

eksisterende dåse eller underlag.
PIR tænd sluk

I tilfælde af at man ikke ønsker at udskifte 

armaturer, skal der stadigt installeres PIR 

aktivering

Eksisterende beholdes 0.2

PIR + luxsensor etableres, 

eksisterende armaturer 

bibeholdes  

1 eller flere armaturer der skal 

bibeholdes, manuel afbryder 

Stand alone PIR + luxsensor 

etableres over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk

0.3

PIR + luxsensor + manuel 

override  etableres, 

eksisterende armaturer 

bibeholdes  

1 eller flere armaturer der skal 

bibeholdes, manuel afbryder 

Stand alone PIR + luxsensor 

etableres over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Bygningsdel: Færdselsområder
Tabel 5.1 Færdselsområder i bygninger

1 1.1
Gang- og 

forbindelsesarealer 
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, pir over dør  

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 5.1.1

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Gang og forbindelsesarealer 1.2
Gang- og 

forbindelsesarealer 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 5.1.1
På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

1.3

Gang og 

forbindelsesarealer, med 

dagslys

1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, pir + luxsensor over dør  

1 armatur, PIR + 

Luxsensor i 

eksistende dåse 

PIR + luxsensor 

tænd sluk.

Armatur 

med 

sensorer

4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 5.1.1
På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

1.4

Gang og 

forbindelsesarealer, med 

dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk.

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 5.1.1

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

1a 1a.1

Gang og 

forbindelsesarealer, med 

særlige krav

4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 5.1.1
På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Gang (Særlig krav) 

2 2.1
Vareindleveringssluse- eller 

rum
1 armatur, manuel afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør og port

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 150 25 0,40 82 4 44 5.1.4

Vareindleveringsrum 2.2
Vareindleveringssluse- eller 

rum

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør og port

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 150 25 0,40 82 4 44 5.1.4

2.3
Vareindleveringssluse- eller 

rum, med dagslys
1 armatur, manuel afbryder  2 armature, PIR + Luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 150 25 0,40 82 4 44 5.1.4

2.4
Vareindleveringssluse- eller 

rum, med dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør og port

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 150 25 0,40 82 4 44 5.1.4

Bygningsdel: Almene & Offentlige områder
Tabel 5.2-5 Almenområder i bygninger 

3 3.1 Vaskerum 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.2.4

Vaskerum 3.2 Vaskerum
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.2.4

3.3 Vaskerum, med dagslys 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.2.4



3.4 Vaskerum, med dagslys
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.2.4

3a 3a.1
Vaskerum, med særlige 

krav
PIR tænd sluk. 19 0,60 82 3 65 5.2.4

Vaskerum (særlig krav) 

4 4.1 Toilet, enkelt 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

Toilet 4.2 Toilet, enkelt 
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal, PIR over dør  

PIR i eksistende 

dåse 
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

4.3
Toilet, 2 eller flere 

toiletbåse

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør,  

minimum 1 PIR ved hver toiletbås
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

4.4 Toilet, enkelt, med dagslys 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  
PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

4.5 Toilet, enkelt, med dagslys 2 armaturer, manuel afbryder  
Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

4.6
Toilet, 2 eller flere 

toiletbåse, med dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, Som minimum 1 

PIR ved hver toiletbås

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

4a 4a.1 Toilet med særlige krav PIR tænd sluk. 3000/4000 500 19 0,60 82 3 44 5.2.5

Toilet (særlig krav) 

5 5.1 Toilet og bad, enkelt 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

Toilet og bad 5.2 Toilet og bad, enkelt 2 armaturer, manuel afbryder  2 armaturer, PIR over dør  

2 tilsvarende 

armaturer. PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

5.3 Toilet og bad, 2 eller flere 
2 eller flere armature, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør,  

minimum 1 PIR ved hver toiletbås
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

5.4
Toilet og bad, enkelt, med 

dagslys
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

5.5
Toilet og bad, enkelt,  med 

dagslys 
2 armaturer, manuel afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

Luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

5.6
Toilet og bad, 2 eller flere, 

med dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

Luxsensor over dør, minimum 1 PIR 

ved hver toiletbås

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 65 5.2.4

5a 5a.1
Toilet og bad med særlige 

krav
3000/4000 500 19 0,60 82 3 44? 5.2.5

Toilet og bad (særlig krav) 

6 6.1 Omklædningsrum 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 20 5.2.4

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Omklædningsrum 6.2 Omklædningsrum
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 20 5.2.4

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

6.3
Omklædningsrum, med 

dagslys
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 20 5.2.4

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

6.4
Omklædningsrum, med 

dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

Luxsensor over dør. 

PIR + luxsensor 

tænd sluk
3000/4000 200 25 0,40 82 3 20 5.2.4

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

6a 6a.1
Omklædningsrum med 

særlige krav
3000/4000 500 19 0,60 82 3 20 5.2.5

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Omklædningsrum (særlig krav) 

7 7.1 Sportsomklædning
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet
PIR tænd sluk. 3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

Armaturer og PIR  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 

Sportsomklædning 7.2
Sportsomklædning, med 

dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk.

Stand alone 

DALI dæmp
3000/4000 200 25 0,40 82 3 44 5.2.4

Armaturer og PIR / luxsensore  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 



8 8.1 Teknikrum 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.3.1

Teknikrum 8.2 Teknikrum
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.3.1

8a 8a.1
Teknikrum, med særlige 

krav

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør. Lang udløbstid.

PIR tænd sluk. 4.000 500 19 0,60 82 3 44 5.3.2

Teknikrum (særlig krav) 

9 9.1 Fyrrum 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 200 25 0,40 82 4 44 5.3.1

Fyrrum 

10 10.1
Kælder- og 

forbindelsesgange 
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 100 22 0,40 82 4 20 5.5.2

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Kælder og forbindelsesgange 10.2
Kælder- og 

forbindelsesgange 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 100 22 0,40 82 4 20 5.5.2
På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

10.3

Kælder- og 

forbindelsesgange, med 

dagslys 

1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 100 22 0,40 82 4 20 5.5.2

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

10.4

Kælder- og 

forbindelsesgange, med 

dagslys 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 100 22 0,40 82 4 20 5.5.2

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

10a 10a.1

Kælder- og 

forbindelsesgange, med 

særlige krav 

PIR tænd sluk. 4.000 200 19 0,60 82 3 20 5.5.2

Kælder og forbindelsesgange (særlig 

krav) 

Tabel 5.29 Offentlige områder

11 11.1 Køkken 
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 500 22 0,60 82 3 44 5.29.2

Armaturer indbygget i emfang udskiftes også. 

Linjære armaturer under skabe skiftes hvis 

lyskilder ikke er LED  

Køkken 11.2 Køkken, med dagslys 
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 500 22 0,60 82 3 44 5.29.2

Armaturer indbygget i emfang udskiftes også. 

Linjære armaturer under skabe skiftes hvis 

lyskilder ikke er LED  

Bygningsdel: Bearbejdningsområde
Tabel 5.25 Industri- og håndværksområder

12 12.1 Værksted
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 500 19 0,60 82 4 44 5.25.6

Værksted 12.2 Værksted, med dagslys
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 500 82 4 44 5.25.6

Bygningsdel: Kontorer
Tabel 5.26 Kontorer

13 13.1 Depot og kopirum 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 
PIR tænd sluk. 4.000 200 19 0,60 82 4 20 5.26.1 DK NA



Depot og kopi 13.2 Depot og kopirum
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 4.000 200 19 0,60 82 4 20 5.26.1 DK NA

13.3
Depot og kopirum, med 

dagslys
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 200 19 0,60 82 4 20 5.26.1 DK NA

13.4
Depot og kopirum, med 

dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk
4.000 200 19 0,60 82 4 20 5.26.1 DK NA

13a 13a.1

Depot og kopirum, med 

øget luxkrav herunder 

medicindepot 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder 

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk 4.000 500 19 0,60 82 3 20
Som 5.49.1 for 

apoteker

Depot og kopi (særlig krav) 

14 14.1 Kontor og administration 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR 

over dør  

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override 

4000/3000 300 19 0,60 82 3 20 5.26.1 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder.

Kontor og administration 14.2 Kontor og administration
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override 

4000/3000 300 19 0,60 82 3 20 5.26.1 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder.

14.3
Kontor og administration, 

med dagslys
1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Armatur 

med 

sensorer

4000/3000 300 19 0,60 82 3 20 5.26.1 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder.

14.4
Kontor og administration, 

med dagslys

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 300 19 0,60 82 3 20 5.26.1 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder.

14a 14a.1
Kontor og administration, 

med særlige krav 
4000/3000 300 19 0,60 82 3 20 5.26.2

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder.

Kontor (særlig krav) 

15 15.1 Møderum 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR over dør  
1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override 

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 200 19 0,60 82 3 20 5.26.5 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Mødelokale 15.2 Møderum, med dagslys 1 armatur, manuel afbryder  1 armatur, PIR + luxsensor over dør  

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 200 19 0,60 82 3 20 5.26.5 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

15.3 Møderum
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR over dør, 

nødvendigt antal PIR til dækning af 

rum. Som minimum 1 PIR ved hver 

entrédør

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override 

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 200 19 0,60 82 3 20 5.26.5 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

15.4 Møderum, med dagslys
2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor over dør, nødvendigt antal 

PIR til dækning af rum. Som 

minimum 1 PIR ved hver entrédør

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 200 19 0,60 82 3 20 5.26.5 DK NA

På arbejdspladser med natarbejde benyttes 

3000K lyskilder 

Bygningsdel: Uddannelses- & plejelokaler
Tabel 5.35-36 Uddannelseslokaler

16 16.1
Puslebord + tilhørende 

område 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.2

Armatur over puslebord skal have en diffus 

udlysning og skal kunne manuelt dæmpes, er 

gældende for hele rummet 

Pudslebord Vuggestue 16.2
Puslebord + tilhørende 

område med dagslys 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.2

Armatur over puslebord skal have en diffus 

udlysning og skal kunne manuelt dæmpes, er 

gældende for hele rummet 

17 17.1 Ophold - og legerum
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

Ophold, lege- og personalerum 

Vuggestue
17.2

Ophold - og legerum med 

dagslys 

2 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1



18 18.1 Udendørs soverum
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, manuel 

afbryder 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 1 

time udløbstid  

3.000 100 22 0,40 82 3 20/44
Som 5.2.2 for 

Pauserum

Udendørs soverum Vuggestue

19 19.1 Ophold - og legerum
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

Ophold, lege- og personalerum 

Børnehave
19.2

Ophold - og legerum med 

dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

19a 19a.1 Fokus og special rum 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

Ophold, lege- og personalerum 

(særlige krav) Børnehave
19a.2

Fokus og special rum med 

dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

20.1 Biograf
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

20 20.2 Særlige rum 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

SFO 20.3 Særlige rum, med dagslys 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

21 21.1 Ophold- og fællesråder 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

SFO 21.2
Ophold- og fællesråder, 

med dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.35.1

22 22.1
Undervisningslokaler og 

auditorier 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

1 armatur, PIR i 

eksistende dåse 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 19 0,60 82 3 20 5.36.1

 Hvis lokalet skal bruges til aften- eller 

voksenundervisning, så bør belysningen kunne 

reguleres op til 500 lux.

   

Undervisningslokaler Gymnasier, folke- 

og specialskoler
22.2

Undervisningslokaler og 

auditorier med dagslys

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

Manuel tænd 

sluk. PIR sluk. 

Luxsensor tænd 

sluk

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 19 0,60 82 3 20 5.36.1

Hvis lokalet skal bruges til aften- eller 

voksenundervisning, så bør belysningen kunne 

reguleres op til 500 lux.

23 23.1

Special undervisnings 

lokaler herunder 

fysiklokaler etc.

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 19 0,60 82 3 20 5.36.9

Specialndervisningslokaler Gymnasier, 

folke- og specialskoler
23.2

Special undervisnings 

lokaler herunder 

fysiklokaler etc. Med 

dagslys

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 19 0,60 82 3 20 5.36.9

24 24.1 Hovedtrapper 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele trappearealet 
PIR tænd sluk. 4000/3000 150 25 0,40 82 3 20 / IK6 5.36.18

Armatur skal være godkendt til offentlig adgang. 

Ved 3 etager eller mere skal styringen af 

trappebelysningen skal være repos opdelt  

Hovedtrapper 24.2 Hovedtrapper, med dagslys
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

trappearealet   

PIR + luxsensor 

tænd sluk.
4000/3000 150 25 0,40 82 3 20 / IK6 5.36.18

Armatur skal være godkendt til offentlig adgang. 

Ved 3 etager eller mere skal styringen af 

trappebelysningen skal være repos opdelt  

25 25.1 Bitrapper 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele trappearealet 
PIR tænd sluk. 4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 / IK6 5.1.1

Armatur skal være godkendt til offentlig adgang. 

Ved 3 etager eller mere skal styringen af 

trappebelysningen skal være repos opdelt  

Bitrapper 25.2 Bi trapper, med dagslys
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

trappearealet   

PIR + luxsensor 

tænd sluk.
4000/3000 100 28 0,40 82 3 20 / IK6 5.1.1

Armatur skal være godkendt til offentlig adgang. 

Ved 3 etager eller mere skal styringen af 

trappebelysningen skal være repos opdelt  



26 26.1 Trapper med særlige krav 4000/3000 500 19 0,60 82 3 20
Valgte værdier magen til andre lokaliteter med 

særlige krav

Trapper (særlig krav) 

27 27.1 Ophold- og fællesråder 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 200 22 0,40 82 3 20 5.36.19

Ophold, fællesområder og 

personalerum  Gymnasier, folke-  og 

specialskoler 

27.2
Ophold- og fællesråder, 

med dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 200 22 0,40 82 3 20 5.36.19

28 28.1
Gymnastik og 

genoptræning  

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24

Sportbelysnig, genptræning og 

motionsrum/træningsrum
28.2

Gymnastik og 

genoptræning, med dagslys  

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24

28a 28a.1 Boldbane 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24
Armaturer og PIR  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 

Sportbelysning med beskyttelse 28a.2 Boldbane, med dagslys 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24

Armaturer og PIR / luxsensore  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 

28a.3 Idrætsfaciliteter 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR skal 

dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24
Armaturer og PIR  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 

28a.4
Idrætsfaciliteter, med 

dagslys 

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4.000 300 22 0,60 82 3 IP20/IK6 5.36.24

Armaturer og PIR / luxsensore  skal forsynes med 

boldbeskyttelse 

29 29.1
Fælles spiseområder, 

kantine etc. med dagslys

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal, PIR + 

luxsensor, PIR skal dække hele 

lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

Stand alone 

DALI dæmp
4000/3000 200 22 0,40 82 3 20 5.36.25

Spise kantine 

Tabel 5.37 Sundhedssektor

30 30.1
Beboer værelse. beboer 

toilet

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal inkl. pendler, 

Luxsensor tænd 

sluk. Manuel 

override

3.000 200 22 0.60 82 3 20 5.37.6

Plejecentre

31 31.1 Ophold- og fællesråder 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.36.25
Indstilles til 200 lux og kan reguleres op til 

300 lux på samme måde som kontorer og 

klasselokaler indstilles til 300 lux 

Opholds og fælles- og spiseområder 

Plejecentre
31.2

Ophold- og fællesråder, 

med dagslys  

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

3.000 300 22 0,40 82 3 20 5.36.25
Indstilles til 200 lux og kan reguleres op til 

300 lux på samme måde som kontorer og 

klasselokaler indstilles til 300 lux

32 32.1 Fælles spiseområde 
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override

3.000 300 22 0.60 82 3 20 5.37.6

Fælles spise (særlig krav) Plejecentre 32.2
Fælles spiseområde, med 

dagslys  

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  
Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override

3.000 300 22 0.60 82 3 20 5.37.6

Tabel 5.30 Fest- og koncertsale



40 33.1 Fest- og koncertsale
1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. pendler, 

PIR skal dække hele lokalet

PIR tænd sluk. 

Manuel 

override. 

Mulighed for 

programmering 

af flere 

tænd/sluk/dæ

mpscenarier

Stand alone DALI dæmp3.000 200 22 0,50 82 3 20 5.30.3

Fest- og koncertsale, område med 

siddepladser
33.2

Fest- og koncertsale, med 

dagslys  

1 eller flere armaturer, manuel 

afbryder  

Samme armaturantal inkl. 

pendler, PIR + luxsensor, PIR skal 

dække hele lokalet 

PIR + luxsensor 

tænd sluk. 

Manuel 

override. 

Mulighed for 

programmering 

af flere 

tænd/sluk/dæ

mpscenarier

Stand alone DALI dæmp3.000 200 22 0,50 82 3 20 5.30.3
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 
 

Anlæg for almen belysning: 

 

Bygningsdelene er grænsesat på baggrund af DS/EN 12464-1:2011 tabel 5.1 - 5.5, 

samt DS/EN 12464-1 DK NA:2015 tabel 5.3. 

 

Skulle det ønskes at udvide med flere bygningsdele, følges tabellerne i DS/EN 

12464-1:2011, samt DS/EN 12464-1 DK NA:2015. 

 

Bilag 6 opstiller følgende bygningsdele, med reference til de relevante tabeller: 

 

Bygningsdels-ID, Færdselsområder med bevægelsesmeldere, med 

dæmpning/sluk af lys ved manglende tilstedeværelse. Daglysstyring hvis relevant. 

Installation udført som fælles adgangsvej.  

 

Bygningsdels-ID, Almene & offentlige områder med bevægelsesmelder, med 

dæmpning/sluk af lys ved manglende tilstedeværelse. Daglysstyring hvis relevant. 

 

Bygningsdels-ID, Bearbejdningsområder med bevægelsesmeldere og 

dagslysstyring, med regulering af lys ift. dagslys, og dæmpning/sluk af lys ved 

manglende tilstedeværelse. 

 

Bygningsdels-ID, Kontor med bevægelsesmeldere og dagslysstyring, med 

regulering af lys ift. dagslys, og dæmpning/sluk af lys ved manglende 

tilstedeværelse. 

 

Bygningsdels-ID, Uddannelses & plejelokaler med bevægelsesmeldere og 

dagslysstyring, med regulering af lys ift. dagslys, og dæmpning/sluk af lys ved 

manglende tilstedeværelse. 

 

4.1 Orientering 

Her angives krav og/eller forskrifter af generel karakter. 

 

Bemærk: Begningsdel, Færdselsområder,lyset dæmpes efter 5 min til et lavt 

niveau på 20% og efter yderligere 10 min./eller længere tid efter ønske), slukkes 

det helt i gange og trappeopgange 

 

Det skal overvejes i hvilken grad installationer skal udføres med sluk-alt funktioner, 

og/eller kobles op på ADK/AIA el. lign. 

4.2 Omfang 

Arbejdets omfang for bygningsdelen(e) præciseres. 

 

Hvad enten det drejer sig om nybyg eller eksisterende belysning der udskiftes til 

ny, energieffektiv og komfortvenlig belysning. 

 

Arbejdet kan omfatte følgende: 
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• Demontering og bortskaffelse iht. den til enhver tid gældende "Regulativ for 

erhvervsaffald" i Københavns Kommune. 

• Levering og etablering af nye belysningsarmaturer  

• Levering og etablering af kabelinstallationer  

• Levering og etablering af styring til belysning 

• Indregulering, justering og dokumenteret eftervisning af, at belysningsstyrker 

og regelmæssigheder, m.v., overholder gældende lovkrav jf. BR18 samt 

herunder DS/EN 12464-1 og det hertil hørende nationale anneks. 

• Dokumenteret funktionsafprøvningstest af belysningsanlægget, herunder at 

styring/regulering (luxsensorer, tilstedeværelsesmeldere, dæmpning, 

afbrydere, armaturer m.v.) fungerer som tilsigtet. 

• Eftervisning af, at energibesparelser er opfyldt ved beregning af ”før og efter 

energiforbrug” samt udfyldt "SVEN-skema", bilag 2. 

• Udførelse af prøveopsætning i 5 udvalgte rumtyper, jf. 2.10. Prøveopsætning 

skal godkendes af Ordregiver før endelig montage fortsættes. 

• Oprydning og bortskaffelse af byggeaffald, iht. den til enhver tid gældende 

"Regulativ for erhvervsaffald" i Københavns Kommune. 

• Retablering af overflader, huller, m.v. 

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

<X> 

Se desuden grænsefladeskemaer i beskrivelsesværktøjet ”Bygningsinstallationer” 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

<X> 

Se desuden grænsefladeskemaer i beskrivelsesværktøjet ”Bygningsinstallationer” 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

<X> 

Se desuden grænsefladeskemaer i beskrivelsesværktøjet ”Bygningsinstallationer” 

4.3 Lokalisering 

<X> 

 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  <X> 

 

Oversigtstegninger:  <X> 

 

Bygningsdelstegninger: <X> 
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Detailtegninger:  <X> 

 

4.5 Koordinering 

Arbejdet koordineres med følgende parter: 

<X> 

<X> 

<X> 

 

Arbejdet koordineres iht. følgende grænsefladeskemaer: 

<X> 

<X> 

<X> 

 

Ved renovering af bygning i brug skal arbejdet koordineres under hensyntagen til 

følgende brugere: 

<X> 

<X> 

<X> 

 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

<X> 

 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

<X> 

 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

<X> 

 

4.7 Projektering 

Hvis arbejdet indeholder projektering skal følgende udspecificeres: 

 

Tekniske krav 

Styringer 

Lysberegning 

Valg af melder 

Vedligeholdelsesfaktor 

4.8 Undersøgelser 

Hvis arbejdet indeholder undersøgelser skal følgende udføres: 

 

Behov 

screening 

4.9 Materialer og produkter 

 

Materialer generelt 
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Hvor det kræves, skal nærværende kontraktholder varetage og afholde alle 

omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer. 

Al belysningsmateriel og montagetilbehør skal være egnet til opgaven og godkendt 

af ordregiver inden ordre aflægges. 

 

Belysningsarmaturer skal være ENEC-mærket. 

 

Alle materialer leveres i fabriksny stand. Alle anvendte belysningsarmaturer skal 

være standardprodukter/hyldevarer, og der ønskes ikke specialudviklede løsninger. 

 
Ved første projektgennemgangsmøde for el projektet skal der ikke foreligge 

produkter til fysisk inspektion af ordregiver, men følgende udvalgte produkter skal 

foreligge umiddelbart efter afholdelsen af projektgennemgangsmødet: 

<X> 

<X> 

<X> 

  

Produktgaranti Leverancegaranti for produkter 

Kontraktholder dokumenterer at følgende materialer og produkter har <X> ugers 

leveringstid fra ordredato til i hele kontraktens løbetid. I tilfælde af at et tilbudt 

produkt udgår af produktion eller af anden årsag ikke kan leveres inden for <X> 

uger fra ordredato i hele kontraktens løbetid, forpligter Kontraktholder sig til, at 

levere et andet tilsvarende produkt inden for <X> uger fra ordredato uden 

meromkostning for Ordregiver. 

 

Det tilbudte produkt skal som minimum leve op til de samme krav, som gjaldt for 

det udgåede produkt, og kunne bestilles til samme pris som det udgåede produkt, 

der dog ikke må overstige markedsprisen for det erstattende produkt som 

beskrevet i følgende afsnit. 

 

For at tage højde for den prisudvikling, der følger den fremtidige teknologiske 

udvikling, skal det erstattende produkt, jf. afsnittet ovenfor tilbydes Ordregiver til 

samme priser, som Kontraktholder på det aktuelle tidspunkt tilbyder øvrige kunder 

med engagementer af tilsvarende størrelse. Kan Ordregiver dokumentere, at den 

pågældende pris væsentligt afgiver fra markedsprisen for tilsvarende produkter, 

skal Kontraktholder tilbyde produktet til markedsprisen. 

 

 

Løsninger i beskyttelsesklasse I og II 

Kontraktholder skal stille særskilt garanti for, at en opsat klasse I installation vil 

være 100 % funktionsdygtig, selvom den ikke tilsluttes til aktiv beskyttelsesleder 

/jordforbindelse. 

 

I eksisterende belysningsinstallationer hvor Kontraktholder kan påvise en aktiv 

beskyttelsesleder/jordforbindelse, kan den ny belysningsinstallation udføres i enten 

klasse I materiel med anvendelse af beskyttelseslederen eller i klasse II materiel 

uden anvendelse af beskyttelseslederen. 
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I eksisterende belysningsinstallationer hvor Kontraktholder ikke kan påvise at en 

aktiv beskyttelsesleder/jordforbindelse forefindes, skal den ny belysningsinstallation 

udføres i dobbeltisoleret klasse II materiel. 

 

I fælles adgangsveje skal der udelukkende anvendes dobbeltisoleret klasse II 

materiel. 

 

Belysningsarmaturer 

Der skal som udgangspunkt udelukkende leveres belysningsarmaturer med LED 

lyskilde. Fravigelser fra dette, og forslag om andet valg af belysningskilde, skal 

begrundes af Kontraktholder, og godkendes af Ordregiver. 

 

Et belysningsarmatur med LED lyskilde, forstås som et armatur specielt udviklet til 

drift og styring af LED. 

 

Belysningsarmaturer inkl. lyskilder, forkoblinger, drivere, elektronik, afskærmning 

m.v., skal have en levetid på minimum 50.000 timer ved omgivelsestemperatur Ta 

på 30 °C. Bemærk, at omgivelsestemperaturen således er skærpet i forhold til 

almindelige krav på 25 °C. 

 

Levetid på armaturer skal være testet og dokumenteret iht. IEC 62717. Hvilken L- 

og B-værdi levetidsangivelsen skal overholde, specificeres i komponentlisten. 

Dokumentation for belysningsarmaturers levetid skal forelægges for Ordregivers 

skriftlige godkendelse, inden ordre aflægges. 

 

Armaturhuse leveres som udgangspunkt i metal og plast. Armaturer skal være 

udført, så de ved senere bortskaffelse kan skilles ad ved brug af simpelt 

håndværktøj (skruetrækker, hobbykniv, svensknøgle o.l.). Ved bortskaffelse skal 

armaturet kunne sorteres i materiale-komponenter såsom metal, plast, elektronik, 

kabler etc. 

 

Der skal anvendes LED-lyskilder med høj farvegengivelse (CRI), som minimum 82 

Ra i normale områder, og 90 Ra i udvalgte rum så som undervisningslokaler, 

kontorer, kunst, formning, madlavning o.l., jf. Bilag 6 – Ruminddeling af 

bygningsdele. Farvetemperaturen skal være hhv. 3000 kelvin og 4000 kelvin, jf. 

fordelingen på rumtyper, som fremgår af Bilag 6 – Ruminddeling af bygningsdele. 

 

 
Alle krav til lysstrøm, lysudbytte, effekt, farvetemperatur og farvegengivelse er ud 

af armaturet, og dermed efter lyset har passeret afskærmningen/optikken. 

 

Farvetemperaturen på armaturet skal være angivet i Kelvin. Farvetemperaturen må 

ved måling af 100% lysstrøm, maksimalt afvige +/- 100 kelvin fra farve- 

temperaturen angivet af leverandøren. Farvetemperaturen skal være 

farvekonsistent ved dæmpning fra 1-100%, og må derfor ikke på noget tidspunkt 

afvige mere end +/- 100 kelvin fra den målte farvetemperatur ved 100%. 

 

Som option skal udvalgte belysningsarmaturer tilbydes i en Tunable White version, 

dvs. justerbar farvetemperatur mellem 2.700-6.500 Kelvin. 
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Afvigelser i LED-diodernes lysfarvekvalitet/kromaticitet, må ikke overstige Mac- 

Adam 3 SDCM iht. CIE 1964. 

 

 

Armaturer skal være blændfrie og til enhver tid overholde krav i DS/EN 12464-1 

samt DS/EN 12464-1 DK NA. Armaturer skal om nødvendigt udstyres og leveres 

med blændingsreducerende afskærmning. 

 

Ved mikroprismatisk afskærmning forstås en afskærmning lavet af en mikrostruktur 

af pyramider med enten trekant (tetrahedron), kvadrat eller hexagonal grundflade, 

på minimum 30 enheder pr. cm2. Lyset fra LED-dioderne skal diffuseres inden 

dette rammer mikrostrukturen, som herefter kontrollerer og styrer lyset i den 

ønskede retning. Materialet til mikrostrukturen skal være ekstruderet PMMA eller PC 

med lystransmittans på minimum 90 %. En mikroprismatisk afskærmning skal som 

udgangspunkt sprede lyset 60°. 

 

Alle typer afskærmning skal være 'dot-free' dvs. der må ikke kunne synes synlige 

dioder igennem afskærmningen. Der må heller ikke kunne synes 'stjerne-effekter' 

ved brug af mikroprismatisk afskærmning. Belysningsfladen på armaturet skal 

opfattes som jævn over hele fladen. 

 

Ved side-belyst LED-teknologi (især ved mikroprismatik), må kanten/kanterne af 

belysningsfladen ikke opfattes som en lysende ring, og belysningsfladen skal 

opfattes som jævn over hele fladen. 

 

Ordregiver har ret til at afvise et belysningsarmatur, såfremt Ordregiver vurderer, 

at afskærmningen ikke er tilfredsstillende. 

 

Driver og armatur skal have en cos(phi) (effektfaktor) på minimum 0,9. 

 

Alle belysningsarmaturer skal være testet og overholde krav til elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC) iht. DS/EN 55015 og DS/EN 61547. 

 

Belysningsarmaturerne skal være flimmerfri og skal ved måling maksimalt vise 2% 

i flimmer, som udregnes iht. IES RP-16-10. Variation i udstrømmen fra driver 

(ripple niveau) skal være 5% eller lavere. Dvs. ved anvendelse af 50 Hz drivere, 

skal frekvensen af LED’en være minimum 100 Hz. 

 

Dæmpbare drivere/armaturer skal som udgangspunkt dæmpes vha. amplitude- 

modulering. Ved dæmpning vha. puls-modulering, skal frekvens være minimum 

300 Hz. 

 

Armaturer der opsættes i fælles adgangsveje skal være nåleflammetestet og 

dokumenteret iht. IEC 60695. 

 

Armatur-, lyskilde- og driverspecifikationer kan til enhver tid blive pålagt at blive 

testet hos et af Ordregiver udpeget uvildigt testorgan, og omkostninger hertil 

afholdes af Ordregiver. 
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Alle tilbudte belysningsarmaturtyper og –drivere skal godkendes af Ordregiver 

inden ordren lægges. 

 

Styring af belysning 

Det skal være muligt at tænde/slukke/dæmpe lyset ved hjælp af <trådløs 

fjernbetjening eller tablet>. Det skal også være en mulighed at kunne aflæse de 

enkelte armaturers driftstimer. Brugerinterface til lysstyringen skal være udformet 

så det kan anvendes af den enkelte bygning/ejendoms driftspersonale. 

 

Styring skal have en åben kommunikationsplatform som kan anvendes af flere 

producenter. Det skal være påvist, at man på selvsamme kommunikationsplatform 

ligeledes kan tilslutte eksternt BMS udstyr til, såsom CO₂-følere, støjmåler, 

temperaturfølere m.v. 

 

I tilfælde af trådløs lysstyring: 

Al belysning med automatisk dagslysregulering, skal være armaturer styret med 

DALI signaler eller tilsvarende med trådløs lysstyring. Styringskomponenter skal 

enten være indbygget i belysningsarmaturerne eller selvstrømforsynende og have 

trådløs kommunikation med belysningsarmaturerne. Trådløs styring skal være 

indbygget så diskret som muligt i armaturet. 

 

Standby-effekt til trådløs styring må ikke overstige 0,5 W. 

 

Mulighed for manuel overstyring (tænd/sluk) af lyset er ønsket i nogle af 

lokaliteterne i bygningsdelene Bearbejdningsområder, Kontor og Uddannelses 

& plejelokaler. Nærmere detaljer fremgår af Bilag 6 – Ruminddeling af 

bygningsdele. Andre løsninger kan aftales iht. et specifikt projekt. 

 

Tilstedeværelsessensorer af typen der registrerer infrarød og ultrasonisk 

kombineret, således at den også kan registrere tilstedeværelse rundt om hjørner, 

tynde vægge, installationsrør o.l. kan være ønskeligt i nogle lokaliteter, bla. Gang- 

og forbindelsesarealer med mange teknikinstallationer. Skal vurderes. 

 

Ved udformningen af styringen af belysning, skal det overvejes om denne, opfylder 

de krav brugere og driftspersonale har i deres daglige brug af bygningsdelen.  

 

4.10 Udførelse 

Al ny belysning skal overholde gældende krav i bygningsreglementet, herunder 

krav i belysningsstandarden DS/EN 12464-1 samt det nationale anneks DS/EN 

12464-1 DK NA, og herunder krav til middelbelysningsstyrke, regelmæssighed og 

blænding. Det skal bemærkes, at der i dette materiale stilles skærpede krav til 

farvegengivelsen i forhold til lovkravene i DS/EN 12464-1. Det påligger 

Kontraktholderen at sikre sig, at det nye belysningsanlæg overholder kravene, og 

Kontraktholderen vil til en hver tid skulle kunne dokumentere dette over for 

Ordregiver gennem lysberegninger, visualiseringer eller lysmålinger. 
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Lysberegninger skal foretages i anerkendt, uvildigt beregningsprogram, og til 

vedligeholdelsesfaktor anvendes de i DCLs Branchevejledning angivne værdier. 

Vedligeholdelsesfaktor (MF) og udregning af denne, skal til enhver tid kunne 

oplyses. 

Til lysberegninger skal anvendes følgende reflektanser: 

› Loft: 0,7

› Vægge: 0,4

› Gulv: 0,2

4.11 Mål og tolerancer 

<x> 

4.12 Prøver 

Se punkt 2.10 i EL-1511 BIPS Arbejdsbeskrivelse (ARB) 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se punkt 3.8 i BI-1511 BIPS Bygningsinstallationer (ARB) 

4.14 Kontrol 

Det påhviler Kontraktholderen at kontrollere og eftervise, at arbejdet er udført i 

henhold til de anvisninger, projekterings- og kvalitetskrav, der er fastsat, jf. DS/EN 

12464-1:2011 og DS/EN 12464-1 DK NA: 2015. 

Se endvidere punkt 3.9 i EL-1511 BIPS Arbejdsbeskrivelse (ARB) 

Slutkontrol skal som minimum omfatte kontrol af: 

• Belysningsarmaturers funktion og lyskvalitet, herunder indregulering af

belysningsstyrke på de flader, som DS/EN 12464-1 stiller krav til belysning af

(såvel horisontale som vertikale flader) og ditto regelmæssigheder, samt

verificering af, at farvetemperatur og farvegengivelse svarer til det

specificerede samt UGR-krav.

• Isolationsprøve

• Styring af belysning og indregulering af automatik

• Belysningsinstallationens lovlighed

• Ligelig fordeling af faserne

• Retablering

• Funktionsafprøvning af anlægget jf. Bilag 4.

Se udbudskontrolplan 

4.15 D&V-dokumentation 

Se punkt 2.7.5 i EL-1511 BIPS Arbejdsbeskrivelse (ARB) 
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4.16 Planlægning 



Økonomiforvaltningen │ Københavns Ejendomme & Indkøb 

Bygherrestandard for el 

Dokument nr.: El-1541

Dokument emne: 
KEID tilpasset – Molio udbudskontrolplan 



 

          

 

KEID, bygherrestandard,  
bygningsinstallationer, udbudskontrolplan 
 

Dokument nr.: (Se forsiden) 

Dokument emne: (Se forsiden) 

 

Udført dato: 2018-01-14 

Udført af:  Radisa Zojicic, SWECO A/S 

Sweco proj. nr.: 11.4545.80 

KS:  Jørgen Nielsen, KEID 

 

Versionsdato: 2020-07-10 

Versionsbetegnelse: 3 

Versionsudførende:  Orbicon|WSP, LIBC 

Versions-KS: KEID, JONIEL 

 

Noter: 

Læsevejledning til projekterende rådgivere 

Alle tekster i dokumentet med grøn tekst er hjælpetekster til den projekterende rådgiver. 

Grønne tekster skal slettes, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse bliver udgivet. 

 

For at sikre sporbarhed, må ingen øvrige tekster slettes, dette gælder blå, røde og sorte tekster. 

 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster skal altid beholdes i den projektspecifikke beskrivelse. 

Blå tekster kan kun udgå efter aftale med KEID i det enkelte projekt, og udgåede tekster skal overstre-

ges 

 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser, som den projekterende rådgiver skal tage stilling til i hvert 

projekt, inden den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse udgives. 

Røde tekster, der udgår, overstreges 

Øvrige projektspecifikke tilføjelser eller ændringer udført af den projekterende rådgiver tilføjes med 

rød tekst. 

 

<x> udfyldes/slettes af den projekterende rådgiver i h.t. Molios gældende regler for beskrivelsesværk-

tøjer. 

 

Læsevejledning til entreprenør 

Blå tekster er KEID standardtilføjelser (baseret på erfaringer) i forhold til Molios kildetekster. 

Blå tekster, der er overstreget, er tekster der udgår. 

Røde tekster er KEID standardtilføjelser i forhold til Molios kildetekster. 

Røde tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

Sorte tekster der er overstreget er tekster der udgår. 

 

  



Bygherre: <x> Byggesag :<x>  

Entreprise: <x> Dato :  

Arbejdsbeskrivelse – EL Rev.dato :  

Bilag 1 Udbudskontrolplan Side: : 3/6 

 

 

bips dokument id: 7.430  bips revision: 3 4.00    bips Molio revisionsdato:  2016-08-11 2019-03-05 

Udarbejdet: <x>  Kontrolleret: <x>    Godkendt: <x> 

Paradigme for udbudskontrolplan for EL 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter: 

 

ARB 3.9.2 Kontrol af dokumentation 100 % Afslutning for projektering Eventuelle beskrivelser, tegnin-

ger/skitser og beregninger er 

kontrollerede og fremsendt til 

byggeledelsen bygherrens tilsyn 

til godkendelse  

       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1 Sammenhæng i eksisterende lysinstallationer ARB 3.9.3 Kontrol af dokumentation 100 % Afslutning på undersøgel-

ser 

Undersøgelsen tilvejebringer in-

formationer, som var formålet 

med undersøgelsen 

2.2 Kortslutningsniveauer i eksisterende tavler ARB 3.9.3 Kontrol af dokumentation 100 % Afslutning på undersøgel-

ser 

Undersøgelsen tilvejebringer in-

formationer, som var formålet 

med undersøgelsen 

2.3 Aktiv PE-leder ARB 3.9.3 Kontrol af dokumentation 100 % Afslutning på undersøgel-

ser 

Undersøgelsen tilvejebringer in-

formationer, som var formålet 

med undersøgelsen 

       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.2 Kabelinstallationer ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 
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3.3 Tavlematerialer ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.4 Belysningsarmaturer inkl. styringsmaterialer ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.5 Terræn- og alm.belysning   ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.6 Sikkerhedsbelysningsanlæg ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.7 Kraftinstallation ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.8 El tracing ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.9 Jordingsanlæg og supplerende potentialudlig-

ning 

ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

3.10 Alle el indstøbninger i præfabrikerede produkter 

og bygningsdele 

ARB 3.9.4 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer ARB 3.9.5 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen  

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 
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4.2 Alle præfabrikerede produkter og bygningsdele ARB 3.9.5 Visuel kontrol, gennemgang 

af specifikationer og stikprø-

vevis måling 

100% Før og ved levering til byg-

gepladsen 

Specifikationer og udfaldskrav er 

overholdt 

       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Kontrol af føringsveje ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende ARB 3.6.11 

5.2.1 Kontrol af montering af belysningsarmaturer ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende Iht. gældende lovgivning og fa-

brikantens anvisninger 

5.2.2 Kontrol af placering af belysningsarmaturer ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende Iht. gældende tegninger 

5.3 Kontrol af hoved-/gruppeledninger ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende ARB 3.6.7 

5.4 Kontrol af el-tavler ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende Skema for momenttilspænding af 

bolte 

5.5 Kontrol af tilledninger ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende ARB 3.6.9 

5.6 Kontrol af lysinstallationer ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende ARB 3.6.7 og ARB 3.6.9 

5.7 -      

5.8 Kontrol af jordingsanlæg og potentialudligning ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 % Løbende ARB 3.6.7 og ARB 3.6.10 

5.9 Kontrol af målerapporter ARB 3.9.6 Kontrol af målinger 100 % Ved arbejdets afslutning Forhold beskrevet i Installations-

bekendgørelsen 

       

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning og ydelseskontrol. Funkti-

onsafprøvning skal udføres iht. BR18 

ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Før aflevering Overensstemmelse med projekt-

materiale 

6.2 Belysningsarmaturers funktion og lyskvalitet, 

herunder indregulering af belysningsstyrke på 

de flader, som DS/EN 12464-1 stiller krav til  

ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Ved arbejdets afslutning Overensstemmelse med projekt-

materiale 

6.3 Isolationsprøve ARB 3.9.7 Måling 100% Ved arbejdets afslutning Overensstemmelse med projekt-

materiale 

6.4 Styring af belysning og indregulering af auto-

matik 

ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Ved arbejdets afslutning Overensstemmelse med projekt-

materiale 
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6.5 Belysningsinstallationens lovlighed ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Før aflevering/ved arbej-

dets afslutning 

Overensstemmelse med projekt-

materiale 

6.6 Ligelig fordeling på faserne ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Før aflevering/ved arbej-

dets afslutning 

Overensstemmelse med projekt-

materiale 

6.7 Eftervisning af, de i tilbuddet lovede energibe-

sparelser er opfyldt ved beregning af ”før og ef-

ter energiforbrug”, herunder udfyldelse af BI-

1511- SVEN-skema 

ARB 3.9.7 Visuel kontrol og måling 100% Før aflevering Overensstemmelse med projekt-

materiale 
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