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Strømmens virkning (L-aus) 
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Strømmens virkning 
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Strømmens virkning 
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Ulykkes statistik 

Ulykkesregisterets 

data dækker ca. 22 

procent af alle 

elulykker. 
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Ulykkes statistik 
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Ulykkes statistik 
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– Dansk el-forbund mener at 2,5% af alle 

faglærte inden for el, kommer ud for en el-

ulykke. Der er ingen der siger det bliver dig, 

men muligheden er tilstede, dette er et godt 

argument for at beskytte sig bedre i 

forbindelse med L-aus arbejde… 
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Strømmens virkning 

Den strøm der vil gå i gemmen 

kroppen afhænger af  

- spændingens størrelse og 

- berørings modstanden  

  (er man tør eller våd i hånden) 

 

Strømmen vil gå gennem kroppen 

hvor der er mindst modstand, dvs. 

gennem nervebaner og 

blodårerne.  

 

Hvis strømmen passerer hjerte, 

kan det meget let medfør 

hjertestop  
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Strømmens virkning 
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        L-AUS 

Lavspændings Arbejde Under 

Spænding. 

Max 1000V AC / 1500V DC 

–Arbejde på tavle anlæg under spænding kan groft opdeles i to områder: 

AUS 

   Arbejde Under Spænding på 

højspændingsanlæg 

   Over 1000V AC / 1500V DC 

L-AUS 

Bjarne T. Mortensen 10 
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L-AUS 

Gyldighed: 

 

– elektrisk og ikke elektrisk arbejde på og nær el installationer 

– ej lægmands betjening (hr. Jensen) 

– tre metoder,  

• spændingsløst,  

• under spænding (L-AUS),  

• nærved spænding (L-AUS), 
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L-AUS 

Sagkyndig person :  

 

 "For at en person kan betragtes som sagkyndig må 

vedkommende have den fornødne uddannelse, som sætter 

ham eller hende i stand til at bemærke de risici og at undgå 

farer, som elektricitet kan medføre. Hvis vedkommende ikke 

har en elektroteknisk uddannelse (fx elektriker, installatør, 

stærkstrømstekniker, stærkstrømsingeniør), skal han have 

arbejdet på enten installationer eller på forsyningsanlæg 

med lignende arbejdsopgaver i så lang tid, at det kan 

sidestilles med en egentlig uddannelse." 
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L-AUS 

Løs Gruppeopgave L-AUS 1 
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Spændingsløst  

arbejde §636 

 Personer: 636.1.1  
– adskillelse og genindkobling skal udføres af sagkyndig eller 

instrueret person 

Kontrol af måleinstrument 
– inden afbrydelse kontrolleres det at instrumentet virker 

Adskillelse: 636,2  
– i forhold til alle steder der kan komme spænding fra. 

Nødstrømsgenerator, styrespændinger, opladet kondensator, osv. 

Sikring mod indkobling 636,3 
– helst hængelås i afbryder (en til hver mand) 

– ellers fjerne sikringer, demonter ledninger eller lasker. 

– Husk tydelig skiltning med navn tlf.nr.. Husk at fjerne skilte efter sig 

Kontrol af spændingsløs tilstand 
– efter afbrydelse mål over alt. voltmeter skal vise 0V 

– Berøringsfri -spændingsviser. 

– Kontrol at instrumentet forsat virker 
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Spændingsløst  

arbejde §636 

Før arbejdes begyndelse  husk! 
– Kontrol af måleinstrument 

– Adskilles  

– Sikring mod indkobling og skiltning  

– Kontrol af spændingsløs tilstand 

– Kontrol af måleinstrument 

 

Ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger  
(før tilslutning af spænding ved afsluttet arbejde) 

– alle skal vide at det sker 

– arbejdsområde skal ryddes for værktøj og spåner 

– Husk at fjerne skilte efter sig 
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Arbejde under spænding.  

L-AUS §637 

Overveje grundigt om det er nødvendigt 

at arbejde under spænding.    

 

Hvis ikke så lad være !!!!!!!!!!!!  

Det er farligt. 

 

Forbud mod L-AUS i våde og 

eksplosionsfarlige områder 
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L-AUS 

Løs Gruppeopgave L-AUS 2 
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L-AUS 
Personale: 

– Før og under arbejdet skal den ansvarlige person for arbejdet 
sikre at alle bestemmelser, regler og instruktioner er 
overholdt. 

– Den, som skal udføre arbejdet, skal have instruktion om 
installationen og arbejdets art, og risikoen, der er til stede. 
medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
iværksættes. 

– Den ansvarlige person for arbejdet skal instruere alle 
personer, der er involveret i arbejdet om de farer, der ikke er 
umiddelbart indlysende for dem.  

– Arbejde på installationer under spænding skal udføres af 
sagkyndige personer, der har kendskab til og erfaring i de 
arbejdsoperationer, der skal udføres. 

– Arbejde på eller nær ved installationer under spænding må 
kun udføres af personer, der er fyldt 18 år. 

– mindst en person skal have kend skab til førstehjælp 
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L-AUS 

Arbejdssted: 
- Der skal være tilstrækkelig plads, adgangsmulighed og lys til 

alle dele af installationen, på hvilken arbejdet skal udføres.  

 

Udførsel: 

 - Før der udføres aktiviteter på, eller nær ved installationer, 
 skal den elektriske risiko vurderes. 

  

 -  Hvis en installation ikke straks kan blive bragt fuldstændig i 
 orden, skal den ansvarlige person for arbejdet drage omsorg 
 for, at konstaterede mangler inden for den del af 
 installationen, som berøres af arbejdet, ikke medfører 
 nærliggende fare for personer, husdyr eller ejendom. 
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Arbejde under spænding.  

L-AUS §637 

Sikkerheds foranstaltninger generelt 
– sikring så kortslutning, jordslutning ikke kan ske 

– Sikker at ingen personer kommer i direkte berøring med 

spænding 

– ansvarlig person skal instruere om risiko. 

– lav en grundig planlægning af arbejdet  

– er arbejdsområdet ok, er plads forhold, er begge hænder fri. 

– montør må ikke bære ur og smykker 

– husk lange ærmer og gerne brandhæmmende tøj 

– der skal anvender personlig beskyttelse, handsker, L-AUS 

værktøj, minimum briller, dug og måtte. 
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Nødvendigt manskab 
– altid to personer med gyldigt L-AUS bevis, en arbejder, en 

står vagt (637.4.1) 

 

– vagten skal vide hvordan man afbryde hvis det bliver 
nødvendigt 

 

– vagten skal kunne give første hjælp 
 

 

undtagelser hvor en person med L-AUS er nok: 

• fejlsøgning ved hjælp af spændings måling 

• hvor alt er beskytte med max 63 A sikringer 

Arbejde under spænding.  

L-AUS §637 
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Før arbejdes begyndelse skal montørerne  

– orientere sig om arbejdes omfang. Planlægning af arbejdet evt. 
skriftligt 

 

– arbejdes pladsen afgrænsning 

 

– kontroller værktøj og beskyttelse udstyr. Er det ok 

 

– Personligt: lange ærmer, gerne brand hæmmene tøj, ingen ur 
og smykker 

 

– orientere hjælper og andre der berøres om omfang og 
varighed. Undgå stres 

 

– hvad skal gøres hvis uheld indtræffer. Afbrydelse. 

 

– orienter sig om spændings førende og jordede dele (så de kan 
afskærmes med beskyttelses dug). 

Arbejde under spænding.  

L-AUS §637 
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Under arbejde, uventet afbrydelse af arbejde 

 

– Arbejdes skal afbrydes vis det bliver nødvendigt,  

 

– regnvejr, tordenvejr,  

 

– beskadigelse af værktøj og beskyttelse udstyr 

Arbejde under spænding.  

L-AUS §637 



Line Goul 24 

 
• godkendt L-AUS 

værktøj  

 

• se  634.6  

  

• Periodisk kontrol af 

installatør efter 

behov dog, mindst 

en gang årlig 

L-AUS Værktøj 
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Værktøjs mærkning og typer:
   

Brugsisoleret værktøj 

Isoleret værktøj 

Håndtagsisoleret værktøj 

L-AUS Værktøj 
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L-AUS udrustning 

Isolerende handsker: 

Skal være mærket med: 

Fabrikat navn 

Klasse f.eks. 0(1000V) 

Størrelse  

Fabrikations mdr. og år 

Felt til : ibrugtagning og 

kontroldatoer 

Afskærmning: 

 

Skærmdugen tykkelse skal mindst 

være 0,5mm. 

 
Skærmdugen bruges i forbindelse med 

afdækninger i tavlen og kan afklippes i 

ønskede størrelser. 

Isolerende beskyttelsesmåtte: 

 

Tykkelsen skal mindst være 

2,50mm og bør mindst være på 

1x1 meter 

Måtten bør være skridsikker på 

begge sider 
. 
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L-AUS udrustning 

Langærmet beklædning 

 

Ved udførelse af L-AUS arbejde skal 

man altid bære langærmet beklædning. 

 

Det er ikke et krav at tøjet er fremstillet 

af særligt brandhæmmende stof, men det 

anbefales 

Sikkerhedsbriller/visir 

 

Der anbefales at bruge 

sikkerhedsbriller eller ansigtsvisir  
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Førstehjælp  

Dansk Røde Kors 

Ved el-ulykker følges samme fremgangsmåde som ved alle andre ulykker: 

 Stands ulykken 

 Giv livsreddende førstehjælp 

 Tilkald hjælp 

 Giv almindelig førstehjælp 

 

Stands ulykken Lavspænding 

 

 Afbryd strømmen, inden den tilskadekomne frigøres 

 Kan strømmen ikke afbrydes, frigøres den tilskadekomne 

 fra strømførende dele ved brug af tørt tøj, tørt træ eller et 

 tørt tov. 

 

 Ovennævnte fremgangsmetode skal anvendes, da man 

 skal huske, at den tilskadekomne kan være 

 spændingsførende, hvilket vil medføre, at redderen ved 

 berøring vil blive ramt af strømmen.  
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Førstehjælp  

Dansk Røde Kors 
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Almindeligt: 

 

– nær ved er inden for 0.5m fra ikke permanent isoleret udstyr  

– der skal udføre beskyttelse mod berøring af spændings 

førend dele 

– man skal kunne komme til 

– den ansvarlige person skal instruer personel 

– arbejdes sted skal være klart afgrænset og opmærket 

– montøren skal sikre at han ikke røre ved spændings førende 

dele 

Nær ved installationer under 

spænding  § 638 
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Beskyttelse udstyr: 

 

– der skal monteres den nødvendig afskærmning /afdækning 

 

– det kan gøres spændings løst eller som L-AUS 

 

– når beskyttelsen er udført kan arbejde udføres af sågar 

lægmand 

 

– hvis afdækning ikke er IP2X skal lægmand være under 

opsyn 

Nær ved installationer under 

spænding  § 638 
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L-AUS 

Måling: 

   
– kan udføres af sagkyndig 

eller instrueret person 

– egnet måleudstyr 
EN61010-1 

– Før brug kontrol af om 
instrument virker 

– spændings måling er L-
AUS 635.1.3 
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L-AUS 
Instrumenter: 

Instrumenter skal opfylde normerne 

IEC 61010 eller EN 61010. 

Skal være mærket med: 

Spændingsmærkning 

Spændingskategori 

Dobbeltisoleret:   

- og bør være godkendt af en eller 

flere udenlandske uafhængige 

testlaboratorier 

. 

Prøvepinde: 

 

Prøvepindende skal vælges med omhu 

efter den enkelte opgave, således man 

ikke kan lave en kortslutning med 

probespidserne. 

Måleledningerne skal have forskellige 

farver og være i god stand uden 

skader. 

. 
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Måle instrument kategorier 
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Måle instrument kategorier 
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Måle instrument kategorier 
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Målearbejde er også L-AUS 


