
Vedr. skrivelse omkring placering af tråd, så har vi jo snakket om det sidste gang vi mødtes hos jer, og vi 

fandt sammen frem til den løsning. I kan fortælle jeres kunde, at hvis shelter bliver ramt af lyn, så vil det 

ramme tråden og strømmen følger den til jord. Der vil opstå en kort lysebue ved selve nedslaget og lysbuen 

også følge tråden, så der langs med træet bliver nogle mærker efter varmen fra lysbuen, men jeg ser ikke 

nogen fare for brand. Grunden til man normalt hæver tråden lidt over taget er netop for at undgå der 

brænder hul i tagpap, så der trænger vand ind i bygninger og derved giver andre skader. 

Hvis det var et stråtag med farer for brand, så skal man rent faktisk hæve tråden ca. 40cm over taget for at 

sikre taget ikke bliver antændt, men med jeres konstruktion kan jeg ikke se det er nødvendigt. Shelter må 

bare efterses mindt en gang om året og evt. skader udbedres. Det primær formål med lynafleder er at give 

personer en ekstra beskyttelse, men vi kan aldrig garantere 100%, at der ikke kommer skader på ting eller 

personer, hvis uheldet er ude, men den ekstra sikkerhed skulle gerne kunne redde liv, hvis lynet rammer 

shelter. 

En ekstra sikkerhed kan fås ved at få lagt et lidt hævet trægulv ind eller få lagt et rionet i jorden tilsluttet til 

jordelektroderne selvom der er betonfliser over. På den må kan den farlige skridtspænding reduceres. 

 

Du må sige til, hvis du har behov for yderligere og vi har også den publikation, som findes på følgende link - 

http://www.dehn-international.com/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/white-papers/ab-juli15/wp028-

e-shelters.pdf 

De løsninger hører til de mere forkromede og den løsning I har er en middelgod løsning, så prisen ikke 

bliver for høj. 

 

Med venlig hilsen / Kind Regards / 

Mit freundlichen Grüßen 
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