SIDE 1 AF 2

AFSTANDSKRAV
FOR GASFLASKER 265–1200 GOE

Naboskel

Max. 1200 GOE
Stråtag el. lign.

2,5 m
(pkt. 4.10.1b)

Udvendige vægoverflader mindst som
K¹ 10 B-s1,d0(kl.1)

12,5 m

Hårdt tag

265-1200 GOE

5,0 m

7,5 m

2,5 m
(pkt. 4.10.1b)

Udvendige vægoverflader
ringere end K¹ 10 B-s1,d0(kl.1)
og med hårdt tag

Vej- og stiskel
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SIDE 2 AF 2

AFSTANDSKRAV
FOR GASFLASKER 265–1200 GOE
FLASKESTATIVER:
Midlertidigt opstillede F-gasflasker, fx til byggepladser, tagdækningsarbejder, korntørring eller foreløbige
naturgasanlæg, opstilles med regulering med SAV eller SAL.

STATIONÆRE FLASKEINSTALLATIONER > 11 KG:
Flasker og reduktionsventiler skal være beskyttet mod mekanisk overlast eller anbragt i et skab af ubrændbart
materiale, der er ventileret foroven og forneden.
Flaskerne skal stå op på fast, plant underlag og ved hjælp af kæder eller på anden måde sikret mod væltning.

OBS:
- Ventiler og reduktionsventiler skal på flasker, der ikke opstilles i udvendigt flaskerum, flaskeskab eller container,
være beskyttet mod mekanisk overlast og vejrlig (pkt. 4.3.1).
- Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning (pkt. 4.13.11).
- Lagerafsnit skal i en afstand af mindst 1 m omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte,
der kan aflåses, medmindre lagerafsnittet er beliggende på lokaliteter, hvor uvedkommende ikke umiddelbart kan
få adgang (pkt. 4.3.6).
- Lagerafsnit skal, hvor der er risiko for påkørsel, beskyttes mod påkørsel (pkt. 4.3.7).
- Ved lagerafsnit i det fri skal der inden for en afstand af 2,5 m etableres et friareal, hvor der ikke må stå noget
brandbart materiale ( pkt. 4.13.19).
- Beskrivelse af brandklasser:
https://monofiber.dk/uploads/monofiber_dk/files/knowhow/brandhaemmende_systemer/europaeiske_
brandklasser2008.pdf
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