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Definitioner 
I 

1.3 

1.4 

1.5 

i 

I 

1.8 

1.9 

1.11 

Ved oliefyringsanlæg forstås fyringsanlæg i hvilke benyttes flydende 
brændstof Sådanne omfatter lagertanke, transportorganer og oliefyr 

den kedel (ovn), som fyret opvarmer. 

Ved lagertanke forstås de tanke, som anvendes til hovedoplaget af brænd- 
staf. 

Ved transportorganer de organer, som benyttes til 
transport lagertanken og fyret, herunder rørledninger, pumper, 

arbejdsbeholder og forvarmningsorganer. 

arbejdsbeholder forstås den der ved visse oliefyringsanlæg er 
indskudt mellem lagertank og oliefyr, og hvorfra brændstoffet ledes 
oliefyret. 

Ved oliefyr forstås oliebrænder med sikringsorganer samt eventuel 
pumpe, blæser 

Ved automatisk regulerede oliefyr forstås oliefyr med virkende 
reguleringsorganer. Sker fyrets tænding automatisk, betegnes fyret 
automatisk reguleret er reguleringen automatisk, men tændingen manuel, 

fyret delvis auromarisk reguleret. 

håndregulerede oliefyr forstås oliefyr, hvis regulering sker manuelt. 
Forsynes et håndreguleret oliefyr med automatisk virkende sikringsorganer, 
som i givet fald slukker fyret, dette igen m å  tændes betragtes 
fyret fortsat som reguleret. 

Ved forstøvningsfyr forstås oliefyr, olien antændes at er 
til dråber. henregnes eks. højtryksfyr lavtryksfyr 

(emulsionsfyr) og rotationsfyr 

Ved fordampingsfyr forstås oliefyr, hvor oIien efter at den er 
fordampet. 

Ved indsatsbrændere forstås fordampningsbrændere herunder 
re og vægebrændere er i ildsteder, der 
er beregnet til fast brændsel direkte rumopvarmning. 

Ved oliefyret aggregat forstås oliefyret samt den kedel (ovn). som fyret 
opvarmer. 

Ved hedtvandskedler vandkedler med vandtemperatur over 120° 



Ved varmluftsovne forstås oliefyrede ovne, der er bestemt til 
herunder opvarmning udtørring af nybygninger o. lign. 

ovne kan med varmluftsblæser (jfr. elier uden 

Ved sikringsorganer forstås organer, skal i i 
af flammesvigt, svigtende tænding farlig overskridelse af de vilkår, 
som er fastsat for fyret, eller driften af det aggregat som 
oliefyret opvarmer. 

Ved eksplosionsklapper forstås klapper, som i af farlig trykstigning 
som følge af unormal forbrænding og derved medfører 

trækstabilisatorer forstås apparater, som styret af skor- 
stenstræk regulerer og stabiliserer i ildstedet ved ar 
falsk iuf t  i røgrør skorsten. 

Ved forbrændingsluft forstås den luft, der oliefyret til brændstoffets 
forbrænding ; betegnes røggas Ved koldluft f t for- 
stås den Iuft. skal opvarmes en varmluftcovn: tages luften fra det op- 
varmede rum, betegnes den returluft Den opvarmede luft ,  som blæses ud 
fra varmluftsovnen betegnes varmluft. 

2 .  Lagertanke 

3 Transportorganer 
3.1 Rørledninger 

Rørledninger og armaturer skal og og 
føres således, at de sikkerhed kan 
de kan forventes udsat for. 

t e k s t  fodnote:  

Godkendelsesmyndigheden overgået Boligministeriet 
kap. i: 

c olietanke Grønland 



Y 

3.1.2 Faste rørledninger skal være af eller kobber af som er 
godkendt af boligministeriet. 

Fleksible kun anvendes oliebrænderen og den i 
smeltesikringsventil skal være godkendt af bolig- 

Arbejdsbeholdere 
Arbejdsbeholdere skal indrettes og placeres som lagertanke jfr. 

Arbejdsbeholdere skal forsynes med overløbsrør der tilbage laget- 
tanken, og dimensioneres rigeligt. at arbejdsbeholderen ikke kan blive 

Overløbsrør kan undlades. hvis arbejdsbeholderen forsynes med 
en af . 
sikring. 

3 Arbejdsbeholdere skat ophænges Arbejdsbeholdere over 
I skal hvile brandsikker understøtning (mindst 60). 

Forvarmning 
Forvarmningsindretninger i arbejdsbeholdere skal sikres mod at  kunne give 
anledning til farlig opvarmning af oIien i tanken, eks. ved, a t  

placeres i forhold at altid er under 
oliens overflade. 

olien en gennemstrømningsforvarmer temperatur 
end 5" under vands kogepunkt ved der tryk, for- 
varmeren udføres som trykbehoIder Gennemstrømningsforvarmere må 
ikke vare afspærrelige de forsynes med sikkerhedsventil. 

Forvarmning må, medmindre det sker i gennemstrømningsforvarmere ikke 
uden brandmyndighedens tilladelse ske til temperaturer end 1 O" 
Linder oliens flammepunkt, skal sikres ved automatisk virkende 
regulering sorg an. 

Sikringsorganer transportorganer 
lagertank (arbejdsbeholder) og oliefyr skal der 

olietilførselsrøret ved oliefyret anbringes en automatisk virkende, af 
sikringsanordning, eks. 

som lukker for olietilførselen i tilfælde af brand ved fyret. 

Såfremt installationen mere end I skal der umiddelbart 
olieledningens i hvert anbringes en lettilgængelig 

afspærringsventil 

ny og 

x Boligministeriet godkendt 



Ved med transportpumpe lagertank og arbejdsbeholder skal 
der lettilgængeligt og sikkert sted anbringes en afbryder, 
hvormed olietilførselen i givet fald kan 

Ved hvor oliepumpen ikke sidder ved Fyret 
skal der anbringes en afbryder. olietilførselen i 
fald kan standses. 

4. Oliefyrets indretning 
4.1 Automatisk regulerede fyr 

Automatisk regulerede skal. være 

Helautomatisk regulerede forstøvningsfyr forsynes med 
som i af svigtende skal standse olietilførselen bræn- 

deren inden nedenstående 
Olieforbrug Sikkerhedstid 

og med sekunder 
over sekunder. 

Tændsvigtsikringen skal indrettes således, at den kun tillader hinanden 
følgende startforsøg. 
Har tændsvigtsikringen standset oiiefyret, dette kun startes 
ved indgreb. 

Automatisk forstøvningsfyr 
ring, som af, at flammen ud, skal standse oiietilførselen :il 
brænderen inden nedenstående sikkerhedstider: 

Olieforbrug Sikkerhedstid 
og sekunder 

over sekund*) 
olier viscositet centistokes 

ved sekunder. 
Har flammesvigtsikringen standset oIiefyret, der oliefyr med for- 
brug til og foretages tændingsforsøg inden sekund 
efter flammesvigt nystartforsøg hvis olietiIførseIen kan 
afbrydes inden sekund efter flammesvigt. Ved oliefyr med større effekt 

der kun automatisk nystartforsøg. Har flammesvigtsikringen 
standset oiiefyret, dette kun kunne startes igen ved indgreb. 

ny 

x godkendt af Boligministeriet 



Helautomatisk regulerede forstøvningsfyr automatisk regulerede spjæld 
røggasspjæld forbrændingsIuftspjæId skal indrettes at der 
kan for olietilførselen efter fornøden af spjæld og 
af brændkammer 

betjeningsforskrifter for såvel helt som automatiske fyr skal det 
angives, at fyret startes efter fornøden åbning af hånd- 
betjente spjæld og fornøden udluftning af brændkammer 

Fordampningsfyr skal forsynes en 
overløbssikring og hvis fyret har fyrblæser 

strømsvigtsikring eks. magnetventil 

Håndregulerede 
Håndregulerede fyr, 

Håndregulerede fyr, der kan indstilles flere effekter, skal forsynes med 
reguleringsanordning for olietilførselen Har fyret skal 
der anbringes reguleringsanordning herfor. Begge reguleringsanordninger 
skal forsynes med skala. 

I betjeningsforskriften for fyr skal det angives, a t  der 
åbnes for olien efter fornøden åbning af spjæld og udluftning 

af brændkammer 

Anvendes eldreven oliepumpe, skal motorens 
som i at i gang af sig selv efter strømsvigt 

Forsynes håndregulerede fyr med flammesvigtsikring eks. for at undgå 
kravet om fyrpasser, skal sikringen kunne standse olie- 

indenfor de i angivne sikkerhedstider. 

Elektriske 
Elektriske dele. herunder højspændingsdele skal i over- 

med bestem 

ny 

x Boligninisteriet 
ny 4 .2 .1 :  

skal 



Gastænding 
Hvor tænding F-gas. skal gasflaskerne vare placeret over- 
ensstemmelse bestemmelser 

af oliefyrede aggregater 
Almindeligt 

skal med tilførsel forbrændingsluft 
forbrændingen passe til det aggregat, som det er monteret 

Aggregater skal udstyres med hindring 
farlig opvarmning overtemperatur overtryk, tørkogning for vidt 
de ikke er under forsvarligt af fyrpasser. Automatiske 
organer, som regulerer olietilførselen og som ikke tillige er sikringsorganer. 

dækkes af sikringsorganer. 

Indsatsbrændere kakkelovne o. oliekaminer og varmluftskaloriferer 
samt automatisk regulerede fyr oliefyrede aggregater med 
sikringsorganer skal 

En forbrændingrum, røgkanal og skorsten skal vidt 
indrettes en at en udluftning kan fore- 

tages. og at der ikke i forbrændingsrum kan forekomme olie- 
gasansamlinger under kedlens (ovnens) drift. Hvis de nævnte muligheder 
ikke er tit kan kedlen (ovnen) røgrør forsynet 
eksplosionsklapper jfr. DS 

Åbningsarealet for de enkelte klapper skal mindst 
Ved anlæg (med effekt brændstof time) 

skal klappernes areal være SO brændstof 
time. Eventuel ind fyringslåge kan benyttes som hvis den 
er  selvlukkende og ikke haspet. Ved større anlæg ekspIosionskIappernes 
størrelse og hvert: enkelt tilfælde, jfr. i direk- 
toratet for arbejdstilsynets 

For de til justitsministeriets a f  august tekniske 
forskrifter. 

Ved anlæg ikke kan brændstof time, der ikke krav 
om eksplosionsklapper 

ny fodnote  6 . 4 :  

x 
ny 

o af Boligministeriet 



Kakkelovne med indsatsbrændere 
Kakkelovne med indsatsbrændere skal forsynes med en af 

overløbssikring. Denne skal monteres 
således, at brændstoffet deri ikke udsattes for  farlig opvarmning. 

Kakkelovn og indsatsbrænder passe sammen, at kakkelovnen ikke 
bliver overhedet maksimal effekt. 

Røgtemperaturen maksimal effekt må ikke overstige 400" 
røgrøret og indføringen i skorstenen. Y 

Anlæggets lagertank skal, hvis den anbringes i samme rum som 
ovnen, placeres mindst 1 fra kakkelovnen vandret). 

Vedr. krav smeltesikringsventil henvises til 

5.3 Varmluftsovne uden oliekaminer 
Varmluftsovne med fordampningsfyr skal forsynes med en af 

overløbssikring Denne skal 

Ovne forstøvningsfyr med en af 
flammesvigtsikring. 

lagertank skal, hvis den er samme rum som 
og ikke sammenbygget mindst ni kaminen 

vand ret). 

Vedr. krav om smeltesikringsventil henvises til 

Varmluftsovne med varmluftsblæser varmluftskaloriferer 
Varrnluftsovne med varmluftsblæser skal forsynes 
sikring (ved ovne med fordampningsfyr overløbssikring som temperatur- 
sikring. Vedr. SmeItesikringsventil olieledningen mellem tank og ovn 
henvises I.  

af koldluft (evt. returluft) må ikke kunne hindre tilførselen af 
forbrændingsluft 

VarmluftsbIæseren ovnen virke således, at (evt. retur- 
luften} blæses, ikke suges, gennem ovnens varmluftskammer. Trykket heri 
skal under drift være end indvendig i brændkammer og røgkanaler 

Vedr. indretning af varmekamre varmluftskanaler henvises afsnit 

VarmtvandskedIer (centralvarmekedler) 
Varmtvandskedler skal ikke være systemgodkendt som helhed (unit). men 
kan det. i hvilket eventuelle krav installation i 

ny og 

x Boligministeriet godkendt 

ny 

og Grønlands bygningsreglement 



kedelrum kan bortfalde, jfr. Sådan vil  ikke 
fritage for arbejdstilsynets krav, 

Varmtvandskedler skal til oliefyret flammesvigtsikring 

i. Y .  hensigtsmæssigt anbragt 
(ved fordampningsfyr: overløbssikring forsynes med en af 

X I  

Dampgeneratorer dampkedler og hedtvandskedler 
5.6. I Dampgeneratorer kan systemgodkendt som helhed men 

godkendelse vil ikke fritage arbejdstilsynets krav, 

Dampkedler og hedtvandskedler med automatisk reguleret ud- 
over den til fyret hørende flammesvigtsikring være forsynet en af 

med håndreguIeret oliefyr skal være under fornødent af fyrpas- 
ser; kravet herom kan dog bortfalde ved aggregater, som efter 

nærmere forsynes med systemgodkendt 
svigtsikring og vandstandssikring. 

vandstandssikring 

5.7 Andre aggregater herunder industrielle ovne 
Efter kan der kræves særlige sikringsorganer (tempera- 
tursikringer, luftmangelsikringer overtrykssikringer 

tilbagebrændingssikringer 

Brændstof 
6.1 Vedrørende lagertankes og henvises afsnit Ved- 

rørende rørledninger henvises til 3.1 og Vedrørende 
henvises 3.2 og 3.3. 

Systemgodkendte oliefyr kun benyttes med sådant brændstof inden- 
for det effektområde, som de er godkendt Ikke-systemgodkendte oliefyr 
må kun benyttes med sådant og indenfor det effektområde. 

Anvendelse af brændstof flammepunkt under 55" C i ikke dertil 
kun ske efter tilladelse fra brandmyndigheden 

v 

er angivet i fabrikantens brugsanvisning, 

7. For 
7.1 Oliefyringsanlæg skal af 

forbrændingsluft jfr. 

eks. bageovne glødeovne hardeovne. smelteovne teglværksovne og torreovne. 



7.2 Automatiske spjæld for forbrændingsluft røg enten til 
oliereguleringen eller indrettes således, at kun kan med til- 
strækkelig spjæld Ved håndregulerede spjæld det 

i brugsanvisningen et ikke 
det er og brændkammeret udluftet. 

Hvis eventuel afsugning maskiner o. kan hindre tilførselen af for- 
skal denne ske særlig kanal fra det f r i  eller fra rum, 

hvorfra kan tillades. 

Tilførsel af varmluftkaloriferer ikke kunne hindre 
af forbrændingsluft I øvrigt henvises 

8. Røgrør og skorstene 

8.1 Vedr. røgrør røgkanaler og skorstene henvises 

8.2 Vedr. eventuelle eksplosionsklapper henvises 

Trækstabilisatorer skal opfylde følgende bestemmelser: 
Konstruktionen skal DS 
Trækstabilisatorer skal anbringes et synligt og let sted i 
samme som og nar  ved det ildsted som muligt. Træk- 
stabilisatorer normalt anbragt i tagrum. 

trækstabilisatorer anbringes aftræksrør skal det en 
stuts, som er således placerer, at sod fra skorstensfejning 
ikke kan ud hindre trækstabilisatorens funktion. 

Generelle installationsbestemmelser 
9.1 Nedennævnte bestemmelser galder for alle installationer af 

For visse tilfælde er bestemmelserne suppleret med yderligere 
bestemmelser, jfr. afsnit i 

Oliefyringsanlæg dertil kanaler, røgaftræk og skorstene skal 
indrettes at de kan bruges, tilses, vedligeholdes og 

måde. at brandfare. forgiftningsfare og anden fare ulempe und- 
gås. Ændringer af oliefyringsanlæg skal af byg- 
ningsmyndigheden, medmindre de ved ændringen nyindsatte dele hver for 
sig hensyn til ydeevne og funktion kan erstatte de udskiftede dele, lige- 
som de i ikke må af ringere materiale eller 

9.2 

DS 1034 kun trækstabilisatorer indmuring i skorstene Trækstabilisatorer røgrør 
er endnu ikke standardiseret, men være indrettet efter lignende principper. 

ny 8.1: 
Grønlands bygningsreglement kap.  Lo. 



Med hensyn t i l  oliefyr oliefyrede aggregater henvises 

reguleringsorganer og som ikke 
er sikringsorganer skal af sikringsorganer 

aggregater effekt brændstof kan opstil- 
les i et for vidt der ikke efter karakter 
særlige sikkerhedsforanstaltninger, afsnit 

Oliefyrede aggregater med brændstof time-skal op- 
i . Oliefyrede aggregater, der 

(unit) er 
skal dog ikke i kedelrum. Kan det forudses, at 
brand vil kunne forårsage betydelig skade, røgskade. 

der vare vanskeligheder forbundet med eventuelt 
arbejde. kan det dog kræves, at aggregatet anbringes i særligt kedelrum, 
eller ar der andre sikkerhedsforanstaltninger. 

opstilling af hedtvandskedler og dampkedlet 

9.5 ikke installeres i end 1.75 over medmin- 
dre der, eks. ved fast installeret trappe og gangbro, enhver tid er 
sikret fri  og uhindret adgang til oliefyret og dets betjeningsorganer. Instal- 
leres oliefyr i højde end 3 m over skal det endvidere forsynes 

betjeningsorganer, at gulvhøjde et let tilgængeligt 
i rummet kan standse fyret og lukke for olietilførselen. 

I .  

Håndregulerede oliefyr lagertank over 40 I skal passes af en fyrpasser. 
der kan føre et stadigt og forsvarligt tilsyn med medmindre dette er 

som håndreguleret 
fyr  er sikringsorganer. der er af brand- 
myndigheden som vilkår for at frafalde kravet fyrpasser, jfr. . .  

9.7 Brugeren af et oliefyringsanlæg er ansvarlig for, at anlægget er i driftsikker 
og ar den i 9.8 nævnte brugsanvisning 

Ved ethvert af oliefyr skal en af 
(importøren) udarbejdet brugsanvisning. Den angive 

navn og driftsregler og 
vejledning driftsforstyrrelser omfatte af det 
male brændstofforbrug time. olietypen brændertypen o; typen af 

og skal indeholde ordensregler, herunder at, der 
holdes rent og ryddeligt omkring og i eventuelt med lager- 
tank, og at der skal sikres fornøden lufttilførsel til fyret. 

Brugsanvisningen skal indskærpe brugerens ansvar, 

tekst 

... Grønlands bygningsreglement 

Arbejdstilsynets og 

ny 9 . 4  og 9.6:  
... af Boligministeriet 
t e k s t  

grønlandsk og d a n s k ,  

9 . 8 :  

ved f y r e t .  



Ved oliefyringsanlæg e r -  -; skal der i 
det mindste anbringes 

Personalet skal i 
rens anvendelse. 

O. Supplerende far særlige 
Installationer i særlige rum skal udover de i afsnit generelle be- 

opfylde de for de rum i afsnit 

I hvori der forekommer bearbejdes. brændbare 
stoffer, herunder emballage men hvor der ikke 
der af fnug kan aggregater. hvis rummets 
ikke er over eller i ikke er 
herfor, opstilles gulvet i selve de i en vandret afstand af 
mindst omgives af jerntrådsnet lignende mindst Er 
rummets gulvareal over aggregatet ikke deri. 

I rum. der forekommer større mængder af støv fnug af 
aggregater normalt ikke opstilles. Er rummet dog 

ikke over og taler brandtekniske hensyn i ikke derimod. kan 
aggregater opstilles gulvet i selve rummet, de i en vandret afstand 
af mindst omgives lignende i mindst m højde. 
Forbrændingsluften mi ikke rummet, men skal tages fra det 
fri eller anden sikker mide. 

I rum, hvori eksplosionsfarlige luftblandinger kan forekomme, men kun i 
tilfælde af driftsuheld eller lignende og da kun i ringe kan 

hvis rummet ikke er over (for autoværksteder 
og forholdene i ikke taler derimod. jfr. opstilles gulvet i 
selve rummet. Der i fald rummet opsættes tydelige om at 
udvise fornøden forsigtighed med brandfarlige væsker og gasarter For- 

ikke tages fra det rum. Er de eksplosions- 
farlige dampe tunge (vægtfylden mindst gange luftens). kan 

dog tages fra det rum. sker fra en (.\ 

lo )  Som eksempler kan nævnes: i træbearbejdningsvirksomheder tekstilvirksomheder 
uden og uden ophobning letantændelige stoffer svinestalde 
Som eksempler kan nævnes : Træbearbejdningsvirksomheder (med a f  samleværksteder 

Som eksempler kan nævnes: Garager, autoværksteder og visse hærderum i lakererier. 
tekstilvirksomheder med mængder og papirvarefabrikker. 

henvisning tekst i 9 . 9 :  

x se Grønlands bygningsreglement 



af gulvet. autovarksteder ikke over stil- 
les der dog ikke krav vedr. forbrændingsluften autoværksteder 
ikke over kan kaIoriferer ophængt under loftet. 
for vidt ophængningen er forsvarlig og fornødent tilsyn 

Er rummet over (for autoværksteder aggregater 
ikke anbringes i rummet. 

I rum, hvori eksplosionsfarlige luftblandinger forekommer normalt eller i 
af og da i aggregater ikke op- 

stilles. 

særlig store aggregater ikke opstilles. Dog kan op- 
stilling tillades, hvis brandmyndigheden i hvert enkelt anser det for 
forsvarligt 

I forsamlingslokaler lign. ikke over gulvareal kan aggrega- 
ter opstilles gulvet i selve rummet, gør sig 

Er gulvarealet over aggregater ikke op- 
stilles i rummet. 

Særlige bestemmelser for varmluftsanIæg 
T rum, hvori der ikke forekommer af brændbart o. 
lign., jfr. kan recirkulation af varmluften tillades uden 
s støvfilter 

I rum, hvori der forekommer mængder brændbart o. jfr. 
kan recirkulation af varmluften gennem 

effektivt støvfilter. 

I hvori der kan forekomme ekspIosionsfarlige luftblandinger, men 
kun i tilfælde lignende, og da kun i mindre 
jfr. kan recirkulation tillades, de eksplosionsfarlige dampe er 
runge i forhold til luft, og returluften mindst m over gulvet. 

kan endvidere den indledes, efter at de farlige 
dampe e r  I autoværksteder ikke over gulvareal kan 
recirkulation dog finde sted uden idet personalet skal 

om at udvise særlig med brandfarlige og gasarter. 

Som kan Sprøjtemalingsrum 
Rum med gulvareal over-. 
Fortrinsvis i ringe brandbelastning og lav værdikoncentration 

kirker. teatre. sygehuse, fængsler kaserner. bygninger 
for samt i der bygninger, hvori 
mennesker Med hensyn kirker pi, at sager vedr. 

skal kirkeministeriet, der kan krav. som ikke begrundet alene a f  
brandmæssige hensyn. 

eks. hærderum i visse lakererier 

fodnote  i 
x .. 



I rum, hvori eksplosionsfarlige luftblandinger forekommer normalt i 
af driftsuheld el. lign. og da i større recirkulation 

ikke finde sted. 

i luftkanalerne vægge eller etageadskillelser skal kanaler 
sikres en sådan måde, at den brandmæssige ikke 

tabt. 



projekter i 

INDENDØRS TANKE 

vedr. 
Opvarmningsanlæg 

ILDSTEDER, VARMEANLÆG OG SKORSTENE 

Mindre gaso l ie tanke  skal, hvor forholdene gør d e t  praktisk opstilles inden- 
d e t  v i l  sige indenfor bygningens klimaskærm, eller anden måde beskyttet mod 

vinterens afkøling 

Indendørs tanke have et rumindhold højst l i t e r .  

side af sider 

Indendørs tanke, maksimum liter kan placeres i b i d e r  e l le r  stueetage. 
ikke indeholde andet  b r a n d f a r l i g t  oplag eller brandfarlig virksomhed, med mindre 

der  findes en efter brandmyndighedens forsvarlig brandmæsslg adski l le lse .  

Bygningen, hvor i  tanken o p s t i l l e s ,  skal have forskriftsmæssig brandafstand til anden 
brandfarlig bygning e l l e r  b randfa r l ig t  oplag i d e t  fri. 
Bygningens ydervægge skal  mindst svare en- konstruktion, og i 
d e t  rum, hvori tanken o p s t i l l e s ,  skal væg- og Ioftsbeklædningen mindst være klasse 
Tankbunden må ikke kunne udsættes for korrosion af indsivende vand med videre. 
sat f a l d  skal tanken oplægges understøtning 
Gulvet skal  være af beton og ikke have afløb, o l i e  kan 

ud i kloak e l le r  gennem anden ledning med havet.  
Døråbninger også til d e t  fri skal  forsynes med tærskler, a t  
samlede indhold fo rh ind res  i a t  flyde ud af rummet, hvis  tanken er e l l e r  
ved e t  uheld. Tanken skal anbringes e t  væsketæt bass in ,  hvis man ikke kan udfore 
d i s s e  dørtærskler 

Indendørs tanke, end l i t e r .  For tanke skal de 
hvert enkelte aftales med brandmyndigheden. 

Dimensioner s t å l p l a d e r  indendørs lagertanke fremgår af a f sn i t t e t  
ske tanke. 

Udendørs TANKE 

Overjordiske tanke kan cylindriske, men også fremstilles kasseformede. 

Kasseformede tanke skal fremstilles af med følgende pladetykkelser: 
Tanke over liter og maksimum l i t e r  mindst plade. 
Tanke over liter og maksimum l i t e r  mindst plade. 
Tanke over liter maksimum liter plade. 

ikke overstige og gavle s i d e r ,  hv is  dimensioner overst iger  
forsynes afstivning. 

Svejsefuger s k a l  være dobbeltsidige, bortset  fra l o f t e t ,  som svejses udefra.  
Tankene skal tæthedsprøves efter bygningsmyndighedens anvisning. 



projekteringsvejledning 

af 

Tanken skal o p s t i l l e s  et solidt u n d e r l a g ,  den er s i k r e t  mod placeret 
beskyttet således, a t  ikke kan f i n d e  s ted.  

Hvis kan k ø r e s  m i d d e l b a r t  ved tanken, skal  den desuden sikres mod f o r  
eksempel ved o p s t i l l i n g  af afvisersten. 

Overjordiske tanke end l i t e r ,  men mindre end l i t e r  skal placeres 
bygninger med udvendig vægoverflade k las se  eller efter godkend- 

else af brandmyndigheden. 

vedr. 

af 

Opvarmningsanlæg ildsteder varmeanlæg skorstene 

Overjordiske end-20000 l i t e r  s k a l  i enkelt t i l f æ l d e  placeres ef ter  
brandmyndighedens anvisn inger .  

uds. 

Nedgravede tanke skal vandretliggende, cylindriske tanke af e l le r  glasfiber- 
armerede plasttanke 

Tanke, der nedgraves, skal af et fabr ika t ,  der er godkendt. af prøvningsudvalget 
for olietanke. Skrivelse af juli fra prøvningsudvalget for olletanke under 
miljøstyrelsen 

Nedgravede t anke  skal dækket af et jordlag mindst e l le r  t i lsvarende 
overdækning. 
Såfremt der kan køres ska l  p l a d s e n  over tanken i d e t  
hensynet til hjultryk og lignende d e t  
Nedgravning af tanke skal. ske en afstand fra bygningers fundamenter, kloakker 
e l l e r  andre ledningsanlæg som hensynet disses  s t a b i l i t e t  og efter udgrav- 
ning (udsprængning) 
Der foranstaltninger t i l ,  olie ved eventuel lækage ikke kan gennem- 

bygningers ydervægge, eller l ignende. Der ska l  under og tanken 
fy ldes  o p  med materiale, des kan opsuge eventuel udsivende olie. 
Tanken skal forsvarligt forankret f o r  o p d r i f t  af eventuel lækage, 
grundvandsstigning eller lignende. 

pejlestuds og rørforbindelser til tanken skal l e t  
(eventuel t  gennem dæksel). 

Etablering af tanke i tidevandszonen kun finde sted e f t e r  anvisninger fra 
bygningsmyndigheden. 

påfyldningsstudse tømmestudse e v e n t u e l l e  ven t i l e r  med v i d e r e  i tilknytning uden- 
t anke  skal kunne eller være anbrag t  at uvedkommende ikke  kan be- 

tjene dem, og således at ikke kan s t e d .  

Tanke s k a l  kunne u d l u f t e s  til d e t  f r i  med udluftningsrør d e r  er mindst 
over 

Da der gasolie sker en udkrystallisering af paraffin og andre fas te  bestanddele, 
hvis olien svarende til de grønlandske  laveste temperaturer der 
træffes foranstaltninger mod e n  sådan afkøling. 

forbrugstanke, som af p rak t i ske  grunde placeres udendørs ,  s k a l  forsynes med 
olietempereringsanlæg 

såvel overjordiske som nedgravede tanke 

d a t o l - 7 . 1 9 8 2  side af sider n I-09-02 




