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ATEXD direktivet 94/9 der
omfatter materiel og sik-
ringssystemer for anvendel-
se i eksplosionsfarlige områ-
der, såvel gasholdige atmos-
fære som brandbart støv, stil-
ler krav til at eksplosionssik-
kert materiel vedligeholdes
efter en fastlagt procedure.

Stærkstrømsbekendtgørel-
sen afsnit 6, IEC 60 364 inde-
holder ikke længere regler
for elektriske installationer i
eksplosionsfarlige områder. 

Skal der installeres elek-
trisk materiel i et gasholdig
område skal DS/EN 60 079-
14 anvendes. Udføres instal-
lationen i et område med
brandbart støv skal installa-
tionen efterkomme
DS/EN50281-1-1 og DS/EN
50 281-1-2. 

Standarter for elektriske
installationer i støvfarlige
områder erstattes senere af
EN 61 241-14 og DS/EN 61
241-17 som  faktisk er identi-
ske med standarderne for
gasholdig områder.

Klassificering 
ATEX direktivet 1999/92 der
er implementeret i Danmark
af Arbejdstilsynet og Bered-
skabsstyrelsen, stiller disse
myndighederne krav til virk-
somhedsejere om at der in-
den den 30. juni 2006 bl.a.
udføres en risikovurdering

af eksplosionsfarlige områ-
der.

Installationer som maski-
nanlæg eller fasteinstallatio-
ner der er idriftsat før den 30.
juni 2003 skal gennemgås for
at fastlægge om sikkerheds-
og sundhedsforholdene på
arbejdspladsen er i overens-
stemmelse med direktivet
1999/92.

Der skal udarbejdes skrift-
lige vurderinger om de risici
der er tilstedet på virksom-
heden og denne vurdering
skal være tilgængelig for alle
personer der har adgang til
det eksplosionsfarlige områ-
de.

Udføres denne risikovur-
dering ikke, skal elektrisk og
mekanisk udstyr opfylde
ATEXD direktivet 94/9. I
praksis vil det sige at eksiste-
rende ældre eksplosionssik-
ret udstyr der er idriftsat før
den 30. juni 2003 skal udskif-
tes.   

Udover risikovurderingen
skal der bl.a. udarbejdes en
udvidet arbejdspladsvurde-
ring for virksomheden.

Dokumentation for såvel
designspecifikation for om-
råde klassificering, eksplosi-
onssikkert materiel valg, ud-
videt arbejdspladsvurde-
ring, etc. skal opbevare i et
såkaldt eksplosionsdoku-
ment. Således at virksomhe-
den har det fornødent over-
blikket ved ændring af pro-
duktionsudstyr samt om an-
satte og eksterne medarbej-
dere er sikret på arbejdsplad-
sen.

Vedligeholdelse
Steder der er klassificeret
som eksplosionsfarlige om-
råder, skal elektriske og me-

kanisk materiel vælges ud
fra den risikovurdering der
ligger til grund for de klassi-
ficeret områder.

Inden en eksplosionssik-
ker installation tages i brug
førstegang kræver Arbejds-
tilsynet og Sikkerhedsstyrel-
sen jf. ATEX direktivet
1999/92 og DS/EN 60 079-17
at installations eksplosions-
sikkerhed som helhed kon-
trolleres via en indledende
inspektion.

DS/EN 60 079-17 beskri-
ver en fastlagt procedure
som skal effektueres og såle-
des danne grundlag for at
den eksplosionssikre instal-
lation opretholdes på et sik-
kert niveau i installationens
levetid.

Der er specifikke krav til
den dokumentation der skal
være tilgængelig for hver
eksplosionssikker kompo-
nent, og det er beskyttelses-
klassen på komponenten der
afgøre hvilke inspektions-
plan der skal anvendes ved
vedligeholdelse af installati-
onen.

Teknisk person
med ledende funktion
Der skal udpeges en ”Tek-
nisk person med ledende
funktion” for hver eksplosi-
onssikker installation. Den
”Teknisk person med leden-
de funktion” skal besidde
fuldforståelse for de vedlige-
holdelsesopgaver som det
kræver at sikre den eksplosi-
onssikker installation jf.
DS/EN 60 079-17 og perso-
nen har således det overord-
net ansvar for den eksplosi-
onssikre installation vedlige-
holdes efter den fastlagte
vedligeholdelsesplan som
forligger for installationen.

Følgende funktioner i rela-
tion til vedligeholdelse skal
udføres jf. DS/EN 60 079-
17(sitat a til f.)

a) Vurdere bæredygtighe-
den af konceptet for
løbende overvågning i ly-
set af kompetencen, fær-
dighederne og rådighe-
den over personale og de-

res erfaring i relation til
den særlige installation.

b) Bestemme omfanget af
materiel, der skal tages i
betragtning under den
løbende overvågning, un-
der hensyntagen til omgi-
velsesforhold, hyppighed
af tilstedeværelse, løb og
placering af materiel;

c) Fastsætte hyppigheden af
inspektion, inspektionsni-
veauet og indholdet i rap-
porteringen på en måde
som muliggør menings-
fuld analyse af materiel-
præstationerne;

d) Sikre at al dokumentatio-
nen, er til rådighed;

e) Sikre at det kvalificerede 
1) konceptet for løbende

overvågning såvel som
behovene for rapporte-
ring eller analyse,

2) installationen de over-
våger,

3) mængden af eksplosi-
onsbeskyttet materiel;

f) Sørge for verifikation af
at:

i) Fremgangsmåden ved
løbende overvågning
overholdes;

ii) det kvalificerede persona-
le gives tilstrækkelig tid
til at udføre deres inspek-
tioner;

iii) det kvalificerede persona-
le modtager passende op-
læring og efteruddannel-
se;

iv) dokumentationen udfyl-
des korrekt;

v) der er tilstrækkelig tek-
nisk støtte let tilgængelig
for det kvalificerede per-
sonale;

vi) den elektriske installati-
ons tilstand er kendt.

Samtidig kræves det at den-
ne person har fuldforståelse
for bestemmelser om klassi-
ficering af eksplosionsfarlige
områder jf. DS/EN 60 079-10
samt udførsel af de elektri-
ske installationer DS/EN 60
079-14.

Uddannelsen af den ”Tek-
nisk person med ledende
funktion” udbydes i et sam-
arbejde imellem Dansk
Brand- og sikringsteknisk In-
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Elektriske installationer i eksplosions-
farlige områder skal vedligeholdes
Elektriske installationer skal vedlige-
holdes efter en fastlagt procedure, som
skal fastlægges inden installationen
idriftsættes.

stitut (DBI) og TNG Enginee-
ring ApS.

Kvalificeret
vedligeholdelse personer
De medarbejdere der ud-
fører vedligeholdelsen af
den eksplosionssikre instal-
lation, kræves det at de har
fået oplæring i det pågæl-
dende anlæg, det anvendte
materiel, omgivelses- og
driftsforhold samt har fors-
tåelse for klassificeringen og
eksplosionsbeskyttelsen af
materiellet. 

Herefter er personer be-
nævnt som ”Kvalificeret per-
sonale” til vedligeholdelses-
opgaver i et eksplosionsfar-
ligt område.

Den teoretisk del af ud-
dannelsen herunder kend-
skab til klassificeringen af
eksplosionsfarlige områder
og eksplosionsbeskyttelsen
af materiellet samt elektriske
installationer, tager en dag,
og tilbydes af TNG Enginee-

ring ApS og herefter kom-
mer selve oplæringen i de
omgivelse og driftsforhold
som den ”kvalificeret per-
son” skal beskæftige sig i.

Regel og undtagelser
Virksomhedsledelsen har
mulighed for at undlade den
”Teknisk person med leden-
de funktion”. Eksempelvis
kan mindre virksomheder
eller autoriseret elinstalla-
tører der enten ikke har ved-
ligeholdelses opgaver nok,
til at beskæftige såvel den
”Teknisk person med leden-
de funktion” og den eller de
kvalificerede personer, indgå
aftale med en ekstern virk-
somhed om at dette firma
udføre ”regelmæssige perio-
diske inspektioner” på den
eksplosionsfarlige virksom-
hed.

Denne koordination ses i
stigende grad for at være an-
vendelig, bl.a. fordi virksom-

heden modtager en Tilsyns-
rapport over de elektriske og
mekaniske installationer til-
stand samt eksplosionsklas-
sifikationen efter hver perio-
disk inspektion. 

Det eksterne firma der ud-
føre den ”regelmæssige peri-
odiske inspektion” kan her-
efter således rådgive og vej-
lede den autoriserede elin-
stallatør samt virksomheds-
ledelsen om de tiltag der skal
til for at opretholde en sikker
installation, således at virk-
somhedens eksplosionsbe-
skyttede materiel og virk-
somhedens eksistensgrund-
lag ikke forringes på grund
af manglende vedligeholdel-
se. 

Tilsynsrapport anvendes i
samråd med den autoriseret
installatørvirksomhed og
dennes kvalificerede perso-
nale. Og det ses ligeledes at
den eksplosionsfarlige virk-
somhed fremsender rappor-
ten til Deres forsikringssel-

skab samt at denne indgår i
vurderinger til kunder og
underleverandører i relation
til virksomhedens bevidst-
hed om de sikkerhedsmæssi-
ge aspekter.

DS/EN 60 079-17 stiller
krav om at det firma der ud-
føre ”regelmæssige periodi-
ske inspektion” ikke må ha-
ve nogle interesser i de vedli-
geholdelseaktiviteterne der
udføres på den eksplosions-
farlige virksomhed, grundet
pålideligheden.

Ud fra en økonomisk bet-
rækning er denne løsning
anbefaledes værdig for virk-
somheden.

En virksomhed der er klassifice-
ret som eksplosionsfarlig, be-
høver ikke at være mere farlig
end den manglende vedligehol-
delse der udebliver.
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ATEXD direktivet 94/9, der
omfatter materiel og sik-
ringssystemer for anvendelse
i eksplosionsfarlige områder
(gasholdige atmosfærer og
brandbart støv) stiller krav
til, at eksplosionssikkert
materiel vedligeholdes efter
en fastlagt procedure.

Stærkstrømsbekendtgørel-
sen afsnit 6, IEC 60 364
indeholder ikke længere
regler for elektriske installa-
tioner i eksplosionsfarlige
områder. 
Skal der installeres elektrisk
materiel i et gasholdigt
område skal DS/EN 60 079-
14 anvendes. Udføres instal-
lationen i et område med
brandbart støv, skal installa-
tionen efterkomme
DS/EN50281-1-1 og DS/EN
50 281-1-2. 

Standarder for elektriske
installationer i støvfarlige
områder erstattes senere af
EN 61 241-14 og DS/EN 61
241-17 som faktisk er iden-
tiske med standarderne for
gasholdig områder.

Klassificering 
I ATEX direktivet 1999/92,
der er implementeret i
Danmark af Arbejdstilsynet
og Beredskabsstyrelsen, stil-
ler disse myndigheder krav
til virksomhedsejere om, at
der, inden den 30. juni 2006,

bl.a. udføres en risikovurde-
ring af eksplosionsfarlige
områder og af det installerede
elektriske og mekaniske
materiel. 
Installationer som maskinan-
læg eller faste installationer,
der er idriftsat før den 30.
juni 2003, skal gennemgås
for at fastlægge, om sikker-
heds- og sundhedsforholdene
på arbejdspladsen er i over-
ensstemmelse med ATEX
direktivet 1999/92.
Der skal udarbejdes skriftlige
vurderinger om de risici, der
er tilstede på virksomheden,
og denne vurdering skal være
tilgængelig for alle personer,
der har adgang til det eksplo-
sionsfarlige område.
Udføres denne risikovurde-
ring ikke, skal elektrisk og
mekanisk udstyr opfylde
ATEXD direktivet 94/9. I
praksis vil det sige, at ældre,
eksplosionssikret udstyr, der
er idriftsat før den 30. juni
2003, skal udskiftes.   
Udover risikovurderingen
skal der bl.a. udarbejdes en
udvidet arbejdspladsvurde-
ring (APV) for virksomhe-
den.
Dokumentation for design-
specifikation for områdeklas-
sificering, eksplosionssikkert
materielvalg, udvidet
arbejdspladsvurdering m.v.
skal opbevares i et såkaldt
eksplosions(sikrings)doku-
ment. Dette sikrer, at virk-
somheden har det fornødne
overblik ved ændring af pro-
duktionsudstyr, og at virk-
somheden ved, om ansatte og
eksterne medarbejdere er sik-
ret på arbejdspladsen.

Vedligeholdelse 
På steder, der er klassificeret
som eksplosionsfarlige områ-
der, skal elektrisk og meka-
nisk materiel vælges ud fra
den risikovurdering der lig-
ger til grund for de klassifice-
rede områder.
Inden en eksplosionssikker
installation tages i brug før-
ste gang, kræver
Arbejdstilsynet og
Sikkerhedsstyrelsen, jf.
ATEX direktivet 1999/92 og
DS/EN 60 079-17, at instal-
lationens eksplosionssikker-
hed som helhed kontrolleres
via en indledende inspektion. 
DS/EN 60 079-17 beskriver
en fastlagt procedure, som
skal effektueres og således
danne grundlag for at den
eksplosionssikre installation
opretholdes på et sikkert
niveau i installationens leve-
tid.
Der er specifikke krav til den
dokumentation, der skal være
tilgængelig for hver eksplo-
sionssikker komponent, og
det er beskyttelsesklassen på
komponenten der afgør, hvil-
ken inspektionsplan der skal
anvendes ved vedligeholdelse
af installationen.

Teknisk person med 
ledende funktion
Der skal udpeges en ”Teknisk
person med ledende funk-
tion” for hver eksplosionssik-
ker installation. Den
”Tekniske person med leden-
de funktion” skal besidde
fuld forståelse for de vedlige-
holdelsesopgaver, som er
påkrævet for at sikre den
eksplosionssikre installation
jf. DS/EN 60 079-17 og
DS/EN 61 241-17. Personen
har således det overordnede
ansvar for, at den eksplosions-
sikre installation vedligehol-
des efter den fastlagte vedli-
geholdelsesplan.

Følgende funktioner i rela-
tion til vedligeholdelse skal
udføres jf. DS/EN 60 079-
17(Citat a til f.)

a) Vurdere bæredygtigheden
af konceptet for løbende

overvågning set i lyset af
kompetencen,
færdighederne og rådighe-
den over personale og
deres erfaring i relation til
den særlige
installation.

b) Bestemme omfanget af
materiel, der skal tages i
betragtning under den
løbende

overvågning, under hen-
syntagen til omgivelsesfor-
hold, hyppighed af tilste-
deværelse,
speciel viden, arbejdsforløb
og placering af materiel.

c) Fastsætte hyppigheden af
inspektion, inspektionsni-
veauet og indholdet i rap-
porteringen
på en måde, som muliggør
meningsfuld analyse af
materielpræstationerne;

d) Sikre, at al dokumentation
er til rådighed;

e) Sikre, at det kvalificerede
personale er fortrolig med

1) konceptet for løbende
overvågning såvel som
behovene for rapportering
eller analyse,
2) installationen de over-

våger
3) mængden af eksplo-

sionsbeskyttet materiel
f)  Sørge for verifikation af at

:
i) Fremgangsmåden ved

løbende overvågning over-
holdes
ii) det kvalificerede perso-

nale gives tilstrækkelig tid
til at udføre deres inspek-
tioner;
iii) det kvalificerede perso-
nale modtager passende
oplæring og efteruddan-
nelse;

iv) dokumentationen
udfyldes korrekt;

v) der er tilstrækkelig
teknisk støtte let tilgæng-
elig for det kvalificerede
personale;
vi) den elektriske installa-
tions tilstand er kendt.

Samtidig kræves det, at
denne person har fuld forstå-
else for bestemmelser om
klassificering af eksplosions-
farlige områder jf. DS/EN 60

079-10 og DS/EN 61 241-
10, samt for udførsel af de
elektriske installationer
DS/EN 60 079-14 og DS/EN
61 241-14.
Uddannelsen af den
”Tekniske person med leden-
de funktion” udbydes i et
samarbejde mellem Dansk
Brand- og sikringsteknisk
Institut (DBI) og TNG
Engineering ApS.

Kvalificerede 
vedligeholdelsespersoner
Det kræves af de medarbejde-
re, der udfører vedligehol-
delsen af den eksplosionssikre
installation, at de har fået
oplæring i det pågældende
anlæg, det anvendte materiel,
omgivelses- og driftsforhold
samt at de har forståelse for
klassificeringen og eksplo-
sionsbeskyttelsen af materiel-
let. 
Herefter benævnes disse
medarbejdere ”Kvalificeret
personale” til vedligeholdel-
sesopgaver i et eksplosions-
farligt område.
Den teoretiske del af uddan-
nelsen, herunder kendskab til
klassificering af eksplosions-
farlige områder og eksplo-

sionsbeskyttelse af materiel
samt elektriske installationer,
varer en dag, og tilbydes af
TNG Engineering ApS.
Herefter kommer selve oplæ-
ringen i de omgivelser og
driftsforhold som den ”kvali-
ficerede person” skal arbejde
med.

Regel og undtagelser
Virksomhedsledelsen har
mulighed for at undlade den
”Tekniske person med leden-
de funktion”. Eksempelvis
kan mindre virksomheder
eller autoriserede elinstallatø-
rer, der enten ikke har vedli-
geholdelsesopgaver nok til at
beskæftige såvel den
”Tekniske person med leden-
de funktion” og den eller de
kvalificerede personer, indgå
aftale med en ekstern virk-
somhed om, at dette firma
udfører ”regelmæssige perio-
diske inspektioner” på den
eksplosionsfarlige virksom-
hed.
Denne koordinering anses i
stigende grad for at være
anvendelig, bl.a. fordi virk-
somheden modtager en
Tilsynsrapport over de elek-
triske og mekaniske installa-
tioners tilstand samt en

eksplosionsklassifikation
efter hver periodisk inspek-
tion. 
Det eksterne firma, der udfø-
rer den ”regelmæssige perio-
diske inspektion” kan heref-
ter således rådgive og vejlede
den autoriserede elinstallatør
samt virksomhedsledelsen
om de tiltag, der skal til for
at opretholde en sikker
installation, således at virk-
somhedens eksplosionsbe-
skyttede materiel og virk-
somhedens eksistensgrundlag
ikke forringes på grund af
manglende vedligeholdelse. 
Tilsynsrapporten anvendes i
samråd med den autoriserede
installatørvirksomhed og
dennes kvalificerede persona-
le. Og det ses ligeledes, at
den eksplosionsfarlige virk-
somhed fremsender rappor-
ten til sit forsikringsselskab,
samt at den indgår i vurde-
ringer til kunder og underle-
verandører i relation til virk-
somhedens bevidsthed om de
sikkerhedsmæssige aspekter.
DS/EN 60 079-17 stiller
krav om, at det firma der
udfører ”regelmæssige perio-
diske inspektioner” ikke må
have nogle interesser i de
vedligeholdelseaktiviteter,

der udføres på den eksplo-
sionsfarlige virksomhed – af
hensyn til pålideligheden.
Ud fra en økonomisk betragt-
ning er denne løsning anbefa-
lelsesværdig for virksomhe-
den.

En virksomhed, der er klassifice-
ret som eksplosionsfarlig, behøver
ikke at være mere farlig end den
vedligeholdelse der udebliver.


