
Verifikation 1 

Verifikation 

      
           Eftersyn og afprøvning før idriftsætning 



Verifikation 
• § 75. Efter udførelse af en elektrisk installation skal det 

verificeres, at installationen opfylder denne bekendtgørelse. 

Verifikation skal foretages, inden den elektriske installation 

idriftsættes. 

 

• Stk. 2. Verifikation omfatter eftersyn, afprøvning og rapportering. 

 

• Stk. 3. Eftersyn og afprøvning skal udføres efter den på 

verifikationstidspunktet i Danmark gældende udgave af HD 

60364-6, Elektriske lavspændingsinstallationer, del 6, 

Verifikation. 

Verifikation 2 



 HD 60364-6. 

Verifikation 3 

 
 
61.1.6 Eftersyn og afprøvning skal udføres af en sagkyndig 
person, der er kvalificeret inden for dette område. 



Verifikation 4 

61 Eftersyn 

 61.2.1 Eftersyn skal foretages inden afprøvning og normalt med 

installationen i spændingsløs tilstand. 

 

 61.2.3 Eftersyn skal mindst omfatte kontrol af følgende 
• Beskyttelsesmetode mod elektrisk stød 

• Tilstedeværelse af brandsikre lukninger og termisk beskyttelse 

• Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald 

• Valg af indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr 

• Tilstedeværelse af materiel til adskillelse og afbrydning 

• Valg af rigtige kapslingsklasser 

• Identifikation af beskyttelses- og nulleder 

• Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere mm. 

• Udførelse af ledernes forbindelser  

• Tilgængelighed aht. betjening, identifikation og vedligeholdelse 

Kontroller omhyggeligt 

nullens forbindelse 

Eftersynet kan 

dokumenteres f.eks. via 

afkrydsning i et skema. 



Verifikation 5 

612 Afprøvning 

612.1 Almindeligt 

 Følgende prøver skal udføres i det omfang, de kan finde 

anvendelse, og fortrinsvis i nedenstående rækkefølge: 

• Beskyttelseslederes, hovedudligningens og den supplerende 

udligningsforbindelsers gennemgående elektriske forbindelse 

• Installationens isolationsmodstand  

• Beskyttelse ved SELV, PELV og separat strømkreds  

• Gulves og vægges modstand  

• Automatisk afbrydelse af forsyningen  

• Polaritetsprøve  

• Spændingsprøve 

• Funktionsprøver  

• Spændingsfald 

 

Hvad med kontrol af 

jordelektrodens 

overgangsmodstand

? 



Automatisk afbrydelse 

• Det skal eftervises, at valget af ledere - herunder deres 

materiale, isolation og tværsnit, deres installation og indstillingen 

af beskyttelsesudstyret - er i overensstemmelse med 

beregninger m.v. fra den, der har planlagt installationen, og med 

reglerne i nærværende bestemmelser 
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Leverandørens vejledning 

Verifikation 19 



Verifikation 

 

• Ved udvidelse eller ændring af en installation ? 

 

• Hvad verificere i ? 

 

 

• F.eks. Kontrol af fejlstrømsafbrydere inden udførelse 

af arbejdet. 
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2016 23 



Kapitel 62 

Drift og vedligeholdelse af installationer 

• Periodisk eftersyn og afprøvning ? 

 

 

 

• I Danmark er der generelt ikke krav om periodisk eftersyn og 

afprøvning af installationer. Hvis installationens ejer eller bruger 

eller andre (f.eks. brandmyndigheden) stiller sådanne krav, skal 

verifikationen udføres i overensstemmelse med 62.1.2 – 62.1.6. 
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