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Emne: Opbevaring og transport  
af trykflasker 

  
Formål: TU har, på foranledning af spørgsmål om opbevaring og transport af dykkerflasker, 

udarbejdet et dokument for at redegøre for de gældende regler på området. 
Følgende er et sammentræk af bekendtgørelser og samtaler med myndighederne. 

  
Vejledning
: 

Opbevaring af trykflasker: 
 
Alle må opbevare en eller flere trykflasker med et samlet rumindhold op til 12l uden 
nogen anden restriktion end almindelige forsigtighedsprincipper. 
 

 
En GOE (gasoplagsenhed) = 10 Liter flaskevolumen, en 15 L dykkerflaske er således 1,5 GEO. 
 
Når oplag placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bek. 1144 
gælder gældende regler for brandsektionering og bygningskonstruktion skal 
overholdes. 
 
Trykflasker anbringes i lagerrum (herunder skure), i hvilke der ikke opbevares 
brandfarlige eller let antændelige stoffer (f.eks. brandfarlige væsker, olier, celluloid, 
træ, træemballage og halmemballage), syrer eller andre stoffer, der kan angribe 
beholderne. Lagerrummene skal have udgang direkte til det fri og i øvrigt være 
indrettet og adskilt fra andre rum.  
 
Brug af åben ild i lagerrummene er forbudt, og forbuddet skal være tilkendegivet 
ved tydelige og holdbare opslag.  
 
Ved indgangen til lokalerne skal forefindes et skilt med ”Trykflasker fjernes ved 
brand”. Tavlen skal anbringes således, at den er let synlig. 



 
 
 
 

Teknisk Udvalg 

Gruppe: Dykker - Klub 
Version: 05-02-2016 Revision: 1.4 Ref.: KB Side 2 af 2 
 

 
Ved opbevaring af trykflasker med et totalt gasvolumen mellem 60kbm og 500kbm 
skal ovenstående opfyldes, samt forud indhentes en godkendelse fra den stedlige 
brandmyndighed. 
 
Hele bekendtgørelsen BEK nr. 1144 af 15/12/2010 (Gældende) ” Bekendtgørelse 
om tekniske forskrifter for gasser” kan hentes på internettet. 
  
Transport af trykflasker: 
 
Transport af trykflasker er beskrevet i et EU direktiv ved en ADR 2015. 
I denne står at, bestemmelserne i ADR ikke finder anvendelse for private personer 
når det pågældende gods er beregnet til personligt brug eller til fritids- eller 
sportsaktiviteter, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip 
af indholdet under normale transportforhold. 
 
Det fører os så til ” Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods” § 2  
 
§ 2. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt 
gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise 
forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, 
miljø eller materielle værdier forebygges. 
Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter 
farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal 
være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele 
af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller 
til køretøjet under normale transportforhold. 
 
Der ud over må man selvfølgelig heller ikke overskride vægtgrænser for køretøjet. 
 
Kører man ud over DK grænser må man forhøre sig hos de respektive landes 
myndigheder. 
Skal man ud og sejle, skal man også kontakte færgeselskabet om deres regler. 
 
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1223” ligger under bilag. 
 
TU beskriver blot her de gældende krav ifølge lovgivningen og det er op til de 
pågældende klubber og privatpersoner at overholde den gældende lovgivning på 
disse områder. 
 
Mvh. 
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