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Tændskabe der anvendes i Aarhus Kommunes vejbelysningsanlæg, i forbin-

delse med etablering af ny vejbelysning, skal opfylde nedenstående krav.  

Ved renovering af eksisterende anlæg, kontaktes Lys og Trafikledelse 

lys@aarhus.dk 

 

1. Normer og standarder: 

 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og 

elektrisk materiel (elsikkerhedsloven), LOV nr. 525 af 29/04/2015 

med tilhørende og gældende bekendtgørelser. 

 DS/EN 60439 

 DS/EN 61439. 

 Lavspændingsdirektivet LVD 2014/35/EU. 

 Målerfelt jf. bestemmelserne i Fællesregulativet 2017, samt forsy-

ningsselskabets egne tilslutningsbestemmelser. 

2. Skabets udforming: 

 Omtrentlig dimension: (HxBxD) 820 mm x 592 mm x 222 mm. 

 Skabet skal bestå at en prægalvaniseret stålramme (min. 20µm 

zink) med justerbare ben samt boks af slagfast termoplast. Skabets 

ydre ramme skal være kapslingsklasse IP44. 

 Alle komponenter i skabet, undtagen måler og indgangssikring, 

monteres i en selvstændig kapsling, med en kaplingsklsse IP30.  

 Isolationsklasse II. Ved åbning af skabslåge, både ydre og indre, 

skal installationen stadig være kl. II, dvs. at der skal anvendes dæk-

plade der slutter tæt omkring komponenterne. 

 Skabet skal leveres i et ikke brændbart materiale. 

 Ingen aflæsningsrude. 

 Skabet skal udvendigt have 1 skilteholder beregnet for et opmærk-

ningssystem til 8 cifre/bogstaver.  

Eksempler på skab, der anvendes i Aarhus Kommune: ABB PK48 

3. Komponenter i skabet: 

 Komplet målerfelt med sikringsgruppe 25 A 3P+N D02 på sekun-

dærside af el-måler. 

 Sikring iht. gældende standarder i type D01 og D02. 

 3 stk. 16 A 3P+N D01 sikringsgruppe til udgang med kontaktorsty-

ret spænding.  

 Der skal være en disponibel plads til yderligere en 16 A 3P+N sik-

ring gruppe. 
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 1 stk. 16 A 1P+N D01 sikringsgruppe til udgang med fast spæn-

ding. 

 1 stk. 6 A 1P+N D01 sikringsgruppe til intern styrespænding. 

 Sikringsgrupper med type D01 sikringer skal være med indstillelig 

pasindsats og sikringsskuffer med blinkmelding. 

 1 stk. kontaktorer med Aut-0-Man omskifter. Kontaktorer leveres i 

en udførelse efter IEC-publikation 947-4-1, 63 A og dimensioneret 

til LED drift. 

 Disponibel DIN-skinne plads øverst i tavlen for montering af 1 stk. 

Amplex enhed. Amplex enheden leveres af Aarhus Kommune.  

 IK_MAX = 10 kA. 

 Al intern fortrådning skal føres hensigtsmæssig, logisk og pænt.  

4. Montering af skab: 

 Der skal monteres et Amplex styringsmodul inkl. antenne i skabet. 

Styringsmodul og antenne udleveres af Aarhus Kommune. 

 De enkelte ledere i afgangskablerne skal have en tilstrækkelig 

længde således, at strømmåling med tangamperemeter er mulig.   

 Når alle kabler er monteret, skal fugtspærre tilpasses.  

5. Opmærkning på og i skab: 

 Skabet skal opmærkes på frontlågen med skabsnummer. Skabs-

nummer oplyses af Aarhus Kommune. 

 Installationsnummer og aftagernummer skal fremgå i umiddelbar 

nærhed af el-måleren. 

 Alle kabler skal opmærkes i tavler med kabelmærker fastgjort med 

kabelstrips.  

 Tavlekomponenter og sikringsgrupper skal alle være opmærket ty-

deligt med tilhørelsesforhold/anvendelsesnavn og max. sikring. 

 Alt mærkning skal være printet i holdbar kvalitet. 

 Al tavledokumentation skal forefindes i lamineret udgave i skabet. 

6. Placering og sætning af skab: 

 Skabet skal placeres hensigtsmæssigt ift. øvrige installationer såle-

des, at det står beskyttet og ikke til gene, hverken for borgere eller 

den daglig drift, f.eks. græsslåning.  

 Placeres skabet ved siden af andre skabe, skal skabet stå på lige 

linje med øvrige skabe. 

 Der skal være min. 45 cm fastbelægning foran skabet, fx ved brug 

af en fortovsflise.  

 Endelig placering af skab godkendes af Aarhus Kommune. 



 

Krav til vejbelysningstændskab i Aarhus Kommune 

3 
Dok 2.3.3, vers. 2, 07.11.2019, OLMOR 

7. november 2019 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Lys og Trafikledelse 

Aarhus Kommune 

 

 
 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand  

 

lys@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

  

 

  

  

 Skabet sættes generelt jf. fabrikantens anvisninger, herunder bl.a. 

at skabet sættes i egnet jordmateriale, der lagvis komprimeres, 

hvormed skabet står fast i korrekt dybde samt i lod og vater.  

 I bunden af skabet lægges et lag på 5-10 cm sneglesand/skabs-

grus. Oven på laget monteres en fugtspærre.  

 

 

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kon-

takte Lys og Trafikledelse (lys@aarhus.dk).  
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7. Principskitser: 
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