G a s i n s t a l l a t i o n

Af Ianina Mofid,
Dansk Gasteknisk Center a/s

Gasbranchens installationsanvisninger
Ny gratis håndbog til rådgivere, vvs-installatører, servicevirksomheder,
tilsynsfolk samt komponentleverandører på gasmarkedet.

Gasbranchen har i et samarbejde
mellem gasselskaberne, DS Håndværk & Industri og Tekniq udarbejdet en elektronisk håndbog
om små gasinstallationer, kaldet
Gasbranchens installationsanvisninger.
Den nye håndbog er udviklet
af Dansk Gasteknisk Center a/s
og ligger frit tilgængelig for alle
på http://gashaandbog.dgc.dk.
Opdateres løbende
Gasbranchens installationsanvisninger er en slags Code of
Practice for små gasinstallationer
og har til formål at samle og formidle den store ekspertise, som
gennem årene er blevet opbygget
i gasbranchen.
Den første udgave er nu klar,
og det forventes, at håndbogen
fremover vil være dynamisk, dvs.
den opdateres løbende/årligt. På
den måde vil den relativt hurtigt
afspejle eventuelle ændringer på
området.
Gasbranchens installationsanvisninger er et opslagsværk, der
giver anvisninger på, hvordan
lovgivningen på gasområdet
overholdes i forbindelse med udførelse af arbejdet på små gasinstallationer. Der er suppleret med
direkte link til lovgivning, der i
den givne situation er relevant.
Gasbranchens installationsanvisninger påpeger også i visse
tilfælde områder, der ikke tydeligt
er reguleret i lovgivningen, og
angiver mulige praktiske løsningsforslag.
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anvisninger henvender sig til
rådgivere, vvs-installatører,
servicevirksomheder, tilsynsfolk
samt komponentleverandører
på gasmarkedet. Håndbogen kan
endvidere indgå i uddannelsen
af kommende gasfolk både inden
for vvs-området og rådgivningsområdet.
Kilder
Gasbranchens installationsanvisninger tager udgangspunkt i
Gasreglementet. Andre relaterede
kilder er også blevet anvendt
for at få en bred og omfattende
materialesamling på gasområdet
med tilknyttede systemer, såsom:
• Gasreglementet
• DGC-vejledninger
• Bygningsreglementet
• Relevante standarder (DS/EN),
som skal købes separat.
Opbygning
I starten af projektet blev det
besluttet, at håndbogen ikke skal
være en hjemmeside, men et
selvstændigt elektronisk oplagsværk, som skal fungere, uanset
om man er på nettet eller ej.
Derfor er håndbogen lavet som
en fil, der skal downloades på ens
computer.
Det er vigtigt at huske, at
håndbogen først skal gemmes
direkte på computerens C-drev,
da håndbogen ikke fungerer, hvis
man forsøger at åben filen direkte
fra nettet.
Der er to overordnede formål
med at have håndbogen som en
separat fil:

• Det giver mulighed for at arbejde offline.
• Det giver mulighed for en
overskuelig revisionsprocedure.
Den første version af håndbogen findes i to forskellige filformater, hvor indholdet er ens,
men layoutet forskelligt. Derudover findes håndbogen også som
en PDF-fil.
PDF-versionen giver dig mulighed for at udskrive en samlet
håndbog. Du skal dog være klar
over, at du i så fald går glip af en
del af funktionaliteterne.
I fremtiden er det oplagt at
undersøge, om håndbogen kan
fungere på andre medier, som fx
iPhone, iPad o.l. Det var der ikke
grundlag for at undersøge i dette
projekt, men potentielt burde det
være muligt at finde en løsning.
Indhold
Hjemmesiden http://gashaand
bog.dgc.dk giver en kort og
simpel vejledning til at få fat i
håndbogen.
NB: Det er vigtigt at bemærke,
at håndbogen kun virker med
browseren Internet Explorer. Når
håndbogen åbner, får du et billede af et hus på skærmen.
Hvert emne beskrives ud fra
tre underpunkter, hvor det er
relevant: Generelle lovkrav - Supplement til lovkrav - Praktiske
anvisninger.
Hvor det er muligt, er der
angivet lovkrav/generelle lovkrav,
som de findes i den nuværende
udgave af Gasreglementet. Hvis
der ikke findes tekst under nogle

