
Oversigt over L-AUS regler 
 

Lokalitet/type

Bygning, i det fri, maskinanlæg

Max 1000 V AC eller 1500 V DC

Nær ved 

spænding?

Spændings-

løst?
Under 

spænding?nej nej

Ansvarlig for 

arbejdet

- hvem?

Sagkyndighed?

Ansvarlig for 

arbejdet

- hvem?

Sagkyndighed?

Ansvarlig for 

arbejdet

- hvem?

Sagkyndighed?

ja ja ja

Overblik

Lokalitet

Installation type

Jordingssystem

Kortslutningseffekt

Mærkestrømme

Spændingsniveau

Fremmede spændinger 

Dele under spænding

personale

Overblik

Lokalitet

Installation type

Jordingssystem

Kortslutningseffekt

Mærkestrømme

Spændingsniveau

Fremmede spændinger 

Dele under spænding

Personale

Overblik

Lokalitet

Installation type

Jordingssystem

Kortslutningseffekt

Mærkestrømme

Spændingsniveau

Fremmede spændinger 

Dele under spænding

Personale

Arb,

In ≤ 63A?

Arb.

In > 63 A?
Måling

nejnej

Arbejdet skal 

udføres af 

mindst 2 

personer

Arbejdet kan 

udføres af 1 

person

Arbejdet kan 

udføres af 1 

person

ja ja ja

Risikovurdering

Er det muligt at afbryde for 

alle forsyninger?

Kan der aflåses/sikres mod 

indkobling?

Er de nødvendige 

instruktioner givet i forhold 

til risici?

Afbrydelse

Adskiller/sikringer

(husk kontrol af 

stømløstilstand) 

Effektafbryder

Fjernelse af ledere o.l 

(L-AUS)

Sikring mod indkobling

Aflåsning af bryder

Fjernelse af sikringer

Skiltning

Luk kapsling

Lås døren til rummet?

Kontrol af spændings

-løs tilstand

Vælg egnet instrument

To polet måling

Kontroller instrument

Mål L1-N, L2-N, L3-N 

og N-Pe

Kontroller instrument

Udfør arbejde

Afslutning af arbejde

Kontrol af evt. fejlmontage 

eller fejl på udstyr.

Fjern alt værktøj

Kontrol af tilslutninger

Luk afdækninger og 

kapslinger.

Indkobling af spænding

Kontroller at alt arbejde er 

færdig og at alle montører 

ved at der genindkobles.

Indkobling udføres kun af 

en person evt. med ryggen 

til bryderen. Alle andre 

forlader lokalet forinden

Normal drift

Risikovurdering

Nærved zonen er 0,5 m

Kan spændingsførende 

dele sikres vha. afdækning, 

barriere eller kapsling?

Kan afdækning etableres 

på en sikker måde?

Er det muligt pga. de 

fysiske bevægelser, at 

arbejde i nærvedzonen?

Hvem befinder sig i 

området (ikke sagkyndige)

Sikring

Etabler nødvendige 

barriere, afdækning eller 

kapsling  IP2X(evt. L-AUS).

Informer montører om risici

Informer (ikke sagkyndige) 

personer som ikke kender 

risici.

Skiltning

Udfør arbejde

Afslutning af arbejde

Luk afdækninger og 

kapslinger (L-AUS).

Risikovurdering

Overspændings-

kategori for 

udstyr?

Potentialer?

Kortslutnings-

effekt?

Jordingssystem?

Spændingsniveau

Belysning?

Personlig 

beskyttelses-

udstyr

Pladsforhold?

Risikovurdering

Lokalitet arbejdspladsens afgrænsning?

Jordingssystem (TN, TT, IT)

Kortslutningseffekt – konsekvens ved fejl

Spændingsniveau

Dele under spænding

Potentialer

Kontrol at værktøj (L-AUS)

Kontrol af personlig udrustning

Hvilke uheld kan opstå og konsekvens?

Hvis uheld – hvad skal der ske – er det 

muligt at skaffe hjælp (hvis 2 personer)

Hvem kan yder førstehjælp?

Afdækning  af spændingsførende dele

Anvend isolerende skærmdug 0,5 mm

Kun et potentiale tilgængeligt ad gangen

Udfør L-AUS arbejde

Personlig beskyttelsesudrustning

Ingen metalliske genstande ..ure, smykker

L-AUS værktøj

Hold styr på potentialerne

Kontroller af forudsætningerne stadig er de 

samme (vejr eller fejl på udrustning)

Efter arbejdet

Fjern afdækningsdug

Luk kapsling til spændingsførende 

dele (L-AUS)

Beslutningsdiagram i henhold til reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer afsnit 6, kap. 63

Gennemfør 

måling

Kontroller, at der 

ikke er forbindelse 

mellem L1, L2 eller 

L3, inden der lægges 

spænding på

Vælg

Nødvendig 

personbeskyt-

telsesudstyr

Vælg egnede 

instrumenter og 

ledninger

Anvend/indstil 

instrumenter 

korrekt

 


