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DS-EN 12193 Højrisikozoner

DS/EN 12193
Lys og belysning - Sportsbelysning.

Ovenstående standard er ophøjet til lov og trådt i kraft d. 1. feb. 2001, og omhandler bl.a. sikkerhed for deltagere og 
fortsættelse af et arrangement i tilfælde af lyssvigt.

Ordlyden i 4.7 er som følger :

4.7 Sikkerhed for deltagere og fortsættelse af et arrangement i tilfælde af lyssvigt.

4.7.1   Sikkerhedsbelysning for deltagerne.

Af hensyn til deltagernes sikkerhed skal et idrætsarrangement standses på en sikker måde ved lyssvigt, når det er farligt 
at fortsætte uden belysning.

Det belysningsniveau, der kræves til standsning af en idrætsarrangement på sikker måde, er en procentdel af 
belysningsniveauet for den relevante klasse (se 5.1). Dette gælder for følgende idrætsgrene og med de angivne 
procenter.

- Svømning.    5% i mindst 30 sek.
- Indendørs gymnastik.   5% i mindst 30 sek.
- Indendørs og udendørs ridesport.               5% i mindst 120 sek.
- Hurtigløb på skøjter.   5% i mindst 30 sek.
- Bobslæde og kælk.               10% i mindst 120 sek.
- Skihop.                 10% i mindst 30 sek.
- Alpint skiløb.                10% i mindst 30 sek.
- Cykelløb.                10% i mindst 60 sek.

Sikkerhedsbelysningen skal tændes i samme øjeblik, den almindelige belysning svigter, og opretholdes i den angivne 
periode.

4.7.2  Fortsættelsen af udøvelsen af en idrætsgren.

For at kunne fortsætte udøvelsen af en idrætsgren skal belysningsniveauet mindst være som i klasse lll for den 
pågældende idrætsgren (se tabeller i anneks A).
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Bemærk !  Da der i nærværende standard kan være tvivl om hvordan ordet "arrangement" tolkes (2. linie øverst), har 
vi rettet henvendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen, der skriftligt har oplyst at man forbinder et arrangement med  en 
planlagt sammenkomst med min. 2 personer. Dette gælder både på skoler som i idrætsarenaer

Der henvises i øvrigt til vort afsnit 1. side 1.04/01 "Terminologier for nødbelysning" hvor EN12193 pla-ceres under 
belysning af højrisiko zoner og benævnes "Belysning af højrisiko zoner for specifikke idrætsgrene".

Kontakt venligst SafeLight for anlægs- og installationsformer. 


