
 

 

 

          
 

MONTERINGSANVISNING FOR INNENDØRSTANKER I 
POLYETYLEN MED/UTEN STÅLKAR. 

 
Innendørstanker i polyetylen for lagring av parafin/fyringsolje, finnes i to utgaver og er begge 
produsert og godkjent etter CEN/TC 266 prEN 13341. 

• TRIO-SAFE som er en tank i polyetylen med utvendig kar i polyetylen, hvor tanken har egen 
diffusjonssperre 

• PE-KOMBI som er en dobbelt vegget tank med innerbeholder av polyetylen og utvendig 
sikkerhetskar i stål.  

 
Tankene skal installeres etter aktuelle forskrifter og bestemmels er som: 

• Veileding til tekniske forskrifter til Plan-og Bygningsloven 1997 
• Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensle(DBE 1998) 

 
Tankene er godkjent for installasjon i tankrom med branncellekrav etter forskriftene i sams var med 
Plan – og Bygningsloven og veiledning om fyringsanlegg. Rommet skal ha god naturlig ventilasjon. 
Tankene er videre godkjente som dobbeltveggede tanker og tilfredsstiller derved kravene til 
lekkasjesikring og oppsamlingskar.  
 
Tankene kan installeres i batteri med maksimum totalvolum i.h.t. forskriftene. 
 
Fylling av PE-KOMBI og TRIO-SAFE tanker skjer normalt med pistol direkte på tankens fyllestuss 
eller med pistol via fylleledning etter forutgående peiling av tankene. Ved fylling via fylleledning skal 
tanken ha overfyllingsvern. 
 
Det må påsees at fylle/-lufteledning ikke avsluttes høyere enn at tanken kan tåle det trykk som kan 
oppstå ved overfylling. Tanken tåler min. 0,35 bar overtrykk og høydeforskjellen mellom tankbunn og 
tankens fyllestuss må derfor ikke overstige 3 m. Skal tankens fylleledning kun fylles med pistol, bør 
fyllestussen være uten gjenger. Den som foretar fylling av oljetank skal se til at dette skjer uten spill og 
uten at tanken utsettes for overfylling. 
 
Tankens lufteledning skal være fast forbundet med tanken. Ledningen skal føres med stigning til det fri 
og minst 1 m over terreng. Lufteledningen avsluttes med et U-rør, som beskyttelse mot inntrengning av 
vann eller fremmedlegemer. Lufteledningen skal være lett synlig fra fyllestedet, men må ikke være 
plassert nær dør eller vindu. 
 
TRIO-SAFE tanker har kar utvendig av PE, har en markering for maksimum fyllehøyde. Det skal ikke 
fylles høyere enn utvendig kar på TRIO-SAFE tankene. 
 
Tankene skal tetthetsprøves med et innvendig luftrykk på 0,1 bar. Tanken skal først stå under trykk en 
time for temperaturutjevning. Deretter skal tanken holde trykket enda 1 time uten trykkfall, og regnes 
da som tett. 
 
Søknad om installasjon av innendørstanker skal sendes kommunale myndigheter, og arbeidet skal 
utføres av godkjent installatør. Drift av tanken skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter og 
bestemmelser. TANKENE MÅ IKKE LAGRES UTE. 
 
DSB godkjenning:   750/1000/1500 l TRIO-SAFE : DSB NR. 007-063 
     720/1000 l PE-KOMBI           : DSB NR. 007-062 
Maks. tillatt driftstemperatur er 30 ° C. 
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TILKOPLINGER GENERELT 
 
Tankene har 4 stk. tilkoblinger , dimensjon er 2”,  for fylling, lufting, nivåmåler  og sug. Maks 
fyllehastighet er 350 l/min. Fylling med pistol gjøres direkte på tanktopp eller via fylleledning. 
Nivåmåler monteres rett i stussen, fylling/lufting legges med korrosjonsfrie rør og minst 1 m over 
terreng. På sugemuffe monteres overganger m/messing nippel for sugerør. Sugeledning dras opp til den 
får en avstand fra bunn på ca. 50 mm. Ved seriekopling, se egen anvisning. 
DE STORE FORSKRUNINGENE/KAPPENE PÅ TOPPEN, MÅ IKKE RØRES. 
 
PLASSERING 
Tankene tillates plassert direkte på støpt og avrettet gulv. Tank i fyrrom må plasseres sli at den ikke blir 
utsatt for skadelig varmepåvirkning. Tanken skal være av stål. Avstand til varmeanlegg med røykkanal 
skal være minst 1 m for tank med fyringsolje og 2 meter for tank med parafin. Dersom det monteres 
avskjermingsvegg med brannmotstand E30 mellom tank og varmeanlegg, kan avstandene reduseres. 
 
Avstand fra tank til bygingsdel og mellom tanker bør minst være: 
 

- mellom tank og vegg der vedlikehold krever passasje: 60 cm. 
- Mellom tank og vegg for øvrig : 10 cm. 
- Mellom mannhull og overliggende tank regnet fra lokket : 60 cm. 
- Mellom tank og gulv hvor standard/norm ikke har annen bestemmelse: 10 cm. 
- Mellom tanker plassert i samme rom: 100 mm. 

 
Tank i bygning skal stå på ubrennbart underlag og fundamenteres på bæredyktid og telefri grunn. 
 
 
 
 

Krav til omsluttende bygningsdeler Rom type  Brensel- 
Volum i  
liter 

Væske 
klasse 

Vegger/ 
etasjeskiller 

Over- 
Flater 

Dør 

 
Tank type  

< 1650 B 
< 4000 C 

Branncelle- 
begrensende 

In 1 EI-C 30 Fyrrom, garasje <50 m2, 
eller andre rom ikke 
beregnet på varig 
opphold < 4000 B EI 60 

Begrenset 
brennbart  

In 1 EI-C 60 
Ubrennbart  

< 10000 C Brancelle 
Begrensende 

In 1 EI-C 30 

< 10000 B EI-60 
Begrenset 
brennbart  

In 1 EI-60 
Ubrennbart  

 
 
 
 
Ståltank 
2) 

 
Tankrom 
1) 

< 6000 B+C EI-60 
Begrenset 
brennbart  

In 1 EI-C 60 
Ubrennbart  

Tank i brennbart 
materialer 3)4) 

 
 

1) Branncelle som utelukkende brukes til lagring av flytende brensel for bygningens drift. 
2) DBE-typegodkjente dobbeltveggede kjellertanker med innvendig beholder i polyetylen og 

utvendig beholder i stål regnes som ståltank 
3) Med brennbart materiale menes for eksempel GUP og polyetylen-HD tanker. 
4) DBE-typegodkjente kjellertanker i GUP eller polyetylen kan være godkjent for plassering i 

branncellebegrensende tankrom EI 30. 
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