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Seminarium om processäkerhet 

Torsdag 7 februari 2019 
Industrimässorna 2019, Malmömässan 

 
Syfte: Att presentera några områden av särskild betydelse för att hindra olyckor som brand, 
explosion, utflöde och exponering för skadliga ämnen i processanläggningar eller -system, 
och för att leva upp till myndigheternas krav inom området. 

Preliminärt program  

08.30-09.30 Frukostmöte med föredrag om  
riskbedömning och fortlöpande tillsyn. Hur lever 
man upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift 
2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta 
anordningar” på bästa sätt? Kraven på 
dokumentation kan verka betungande, men väl 
utformade rutiner och system för riskbedömningar 
och fortlöpande tillsyn kan bidra till högre process-, 
person- och driftsäkerhet. Tolkningar, tips och 
praktiska lösningar presenteras. 

Jens Tornberg, ÅF 

   

13.00-13.45 Arbetstillstånd och säker avställning – Behövs 
det och hur gör man? 
Noggranna förberedelser inför underhåll på 
processutrustning är avgörande för att förhindra 
olyckor som brand, explosion, okontrollerat utflöde 
och exponering för farliga ämnen. Krav och 
exempel på åtgärder och rutiner presenteras, 
exempelvis riskbedömning, ”bryt och lås”, 
”LOTOTO” (avställning, isolering, dränering, 
trycksänkning, rengöring, gasmätning etc) och 
utfärdande av arbetstillstånd. 

Carl-Magnus 
Bergenstierna, 
Process Safety Group 

   

14.00-14.45 Anpassa människan eller tekniken? – 
Människans förmågor och begränsningar.  
En allt högre grad av automatisering inom 
exempelvis industri och transport är till för att 
underlätta för oss människor, samtidigt som vi 
förväntas hänga med i teknikutvecklingen och 
anpassa våra färdigheter. Detta är möjligt inom 
vissa gränser eftersom människor är flexibla men 
vet vi var dessa gränser går och förstår vi vad 
"priset" för denna anpassning kan vara?  
Vi ger exempel på vad vi har att vinna på en högre 
grad av förståelse för människans förutsättningar 
och begränsningar. 

Anette Wedin, COWI 

http://www.ips.se/
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15.00-15.45 Nya metoder för EX-klassning samt 
kompetenskrav vid installation och underhåll  
Flera ändringar har skett om hur 
klassningsberäkningar och bestämning av zoners 
utbredning görs. (Föregående standardutgåva 
gäller inte från 2018-10-13.) Bl a har metoden för 
beräkning av utspädning helt ändrats jämfört med 
tidigare. Även regler och standardens svenska 
klassningsexemplen för bl a cisterner har ändrats. 
I standarder för EX elinstallation och elunderhåll 
finns normativa bilagor med krav på kunskap, 
färdigheter och kompetens hos ansvariga 
personer, konstruktörer, tekniker och utförare. Vilka 
krav ställer standarderna och hur kan de nås, 
verifieras och dokumenteras? 
 

Peter Nordqvist, pidab 

 
Moderator är Mats Lindgren, IPS föreståndare. 
 
Seminariet ingår i Industrimässorna 2019. Läs mer om Industrimässorna här, och registrera 
ditt deltagande här. 

Välkomna! 

 

http://www.ips.se/
https://www.easyfairs.com/sv/industrimaessorna-malmoe-2019/industrimaessorna-malmoe-2019/
https://registration.n200.com/survey/2z6cee0ivaffp


Riskbedömning och FLT i 
AFS 2017:3

JENS TORNBERG, ÅF



Föredragets fokus

• A- och B-klassning

• Krav på skriftliga rutiner för FLT

• Utökning av sanktionsavgiften

• Förtydligande av kraven på Riskbedömningen
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AFS 2017:3 träder ikraft

Den 1:a december 2017 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2017:3 ikraft och ersatte de 
tidigare föreskrifterna,

• AFS 2001:4 Gasflaskor 

• AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar

• AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

• AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar

AFS 2017:3 samlar tidigare utspridda krav i ett förenklat upplägg
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Huvudsakliga ändringar i AFS 2017:3 

• Utökning av sanktionsavgiften, inkluderar dokumenterade rutiner för FLT

• Krav på dokumentation över återstående livslängd för trycksatta anordningar i klass A och B 
(livslängdsjournal)

• A- och B-klassning, C-klass försvinner

• Certifiering av Pannoperatörer

• Förtydligande av kraven på Riskbedömningen
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A- och B-klassning

De gamla diagrammen ersätts av tabeller

C-klassning tas bort
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Krav på skriftliga rutiner för FLT

Krav på skriftliga rutiner för FLT – inget nytt (revidering av AFS 1986:4 år 1994)

Kravet på skriftliga rutiner enligt AFS 2017:3, :

4 kap. 17 § En arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A eller B vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade 
rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning. Av rutinerna enligt första stycket ska det 
framgå hur arbetsgivaren säkerställer att kraven i 2 kap. 6 § 1 – 6 följs. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera 
och vid behov revidera rutinerna för fortlöpande tillsyn.

2 kap. 6 § För att få vara trycksatta måste trycksatta anordningar med tillhörande säkerhetsutrustning regelbundet undersökas med 
fortlöpande tillsyn. Undersökningen ska ge underlag för arbetsgivarens bedömning av om den trycksatta anordningen och eventuell 
säkerhetsutrustning har skadats eller på annat sätt försämrats. Den fortlöpande tillsynen ska minst omfatta tillsyn av att

1. anordningen fungerar tillfredsställande,

2. inga otätheter har uppkommit, 

3. anordningen eller säkerhetsutrustningen inte har utsatts för skadlig yttre eller inre påverkan, 

4. inga andra fel eller avvikelser har uppstått, 

5. trycksatta anordningar, ventiler och nödstopp är korrekt märkta, och 

6. eventuell föreskriven kontroll enligt 3 kap., 5 kap. eller sådan kontroll som avses i 1 kap. 4§ 1–2 har utförts. 
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Krav på skriftliga rutiner för FLT

Gruppering som metod för utformning av riskbedömning och rutiner för den fortlöpande tillsynen

Vad säger föreskriften?

Vad säger Arbetsmiljöverket?
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Praktiskt exempel på gruppering

Göteborgs Hamn AB:

1. Utgå från mediet i anordningen

(exempelvis olja i rörledning)

2. Utforma gemensam RB samt FLT-rutin er för trycksatta anordningar med jämförbara betingelser 
längs processvägen/mediets väg i processen

OBS! Viktigt med spårbarhet på objektnivå
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10

FLT verkstad
intervall 
(mån)

Kontrollera skick på isoleringplåt och isolermattor. 12

Kontrollera skicket på rörstöden avseende rostangrepp och målning.

Kontrollera märkning på rörstöd. 

12-60

Kontrollera skicket på rörstödsfundament avseende betongen. 

12-60

Kontrollera skicket på rörstöden, infästningar samt glidskorna. Var uppmärksam på snedställda eller vridna rörstöd (positionen på 
rörstödet). 

12

Kontrollera märkning av objekt mot PID. Alla objekt (ventiler, pumpar mm skall vara märkta) 

Rör skall kontrolleras så att rörmärkning med produkttyp finns (CLP märkning). 

36

Kontrollera så att jordning är intakt. 36

Schemat kontrolleras mot verkligheten och korrigeras via TDC. 

60

Se över skvallerplåtar och märkning av höjder för portaler. Kontrollera att portalerna står upprätt och inte har blivit påkörda. Kontrollmät 
skvallerplåtarna mot portalerna.  
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Sanktionsavgift

Efterlevs inte kravet på skriftliga rutiner för fortlöpande tillsyn har Arbetsmiljöverkets inspektörer rätt att 
tilldela en sanktionsavgift enligt 4 kap. 17 § 2:a stycket,

Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning vara trycksatt i strid med första stycket ska betala en 
sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften är 100 000 
kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 100 000 kronor. För den som har färre än 
500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 10 000 kronor + (antal 
sysselsatta – 1) x 180 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
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12

Konstruktiva 
förutsättningar 

från tillverkaren 
(inkl. dennes 

riskbedömningar)

Drift- o 
skötselinstruktion

Eventuell CE-
märkning

Riskbedömning 
av placering och 

användning

(AFS 2017:3)

Löpande riskbedömning
(AFS 2001:1 och AFS 2017:3)

Riskbedömning i 
samband med ingrepp 

– Arbetstillstånd
(Ej kopplat till FLT)

Riskbedömning i 
samband med 

ändringar - MoC

Riskbedömning 
vid identifierad 

avvikelse, fel eller 
skada

Rutiner för FLT

Exempelvis:  
- kontroll av 

skyddsfunktioner 
- provtagning

Exempelvis: 
- kontroll av 
invallningar 
- kontroll av 

yttre korrosion

Nya eller ändrade 
rutiner?

Nya eller ändrade 
rutiner?

Åtgärder i form av 
ytterligare skydd 

och kontroller
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Riskbedömning av placering och användning

Grovanalys

Detaljerad analys

Kontroll genom checklistor
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Löpande Riskbedömning

Riskbedömning vid arbete/ingrepp i anordning

Förändring av anordningen

Hantering av avvikelser, fel och skador 

- Kan vi göra det utan direkt åtgärd?

- Krävs det temporära åtgärder tills felet är åtgärdat?

- Behövs tätare tillsyn, kontroller eller inspektioner av anordningen?
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Ansvar

Arbetsgivaren

Kontrollorgan

Arbetsmiljöverket
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Livslängdsjournal

Börja med att läsa bruksanvisningen, där bör finnas information om,

-Krypning, förutsätter en spänning i materialet och i de flesta fall en förhöjd temperatur.

-Utmattning, förutsätter att trycket höjs och sänks regelbundet i så kallade belastningscykler

-Allmän korrosion

Äldre anordning = mer omfattande undersökning!

-Kontrollorganens rapporter och intyg är en värdefull tillgång

Livslängdsjournalen är ett levande dokument och anpassas efter anordningens drift
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Tack!

Frågor?

Jens Tornberg, ÅF
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Arbetstillstånd och säker avställning

Carl-Magnus Bergenstierna
Risk-/miljöingenjör
www.psgroup.se



Kurs den 8 april i Malmö



Ibland händer det som inte får ske…..

• BASF
• Nordkalk
• m. fl.

457 dödsolyckor



Ibland händer det som inte får ske…..



Ibland händer det som inte får ske…..
Arbetsskador



Exempel på begrepp

Arbetsorder = En process för att administrativt hantera underhåll, felavhjälpning, 
etc. (ekonomi, lager, etc.)

Tillfälligt arbete = Ej rutinbeskrivet och riskbedömt arbetsmoment

Arbetstillstånd = Övergripande ”avtal” mellan drift/produktion och en utförare 
(entreprenör, egen personal) om att ett icke rutinarbete kan och ska utföras.

Specialtillstånd = Fördjupat ”avtal” mellan utsedd tillståndsgivare och utförare i 
form av en riskbedömning (t ex Heta Arbeten, Inträde i slutna utrymmen)

Säker avställning = Metodik för att göra en maskin/process/utrustning/verksamhet 
säker att arbeta i/på

Många företag saknar en gemensam nomenklatur



Era anläggningar ser olika ut och har olika risker 
som ska hanteras
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Arbetsmiljölagen (AML)

Kap 3, 2 §
• Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. 

2a §
• Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande 
undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas 
omedelbart ska tidsplaneras.
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Arbeta med arbetstillstånd

För allt icke rutinarbete!

T. ex. arbete:
• i slutna utrymmen (AFS 2011:19)
• på hög höjd (AFS 1999:3)
• med värmealstrande utrustning (Heta Arbeten®)
• på trycksatt anordning (AFS 2017:3)
• i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3 & MSBFS 2004:7)
• med farlig utrustning (AFS 2001:1)
• med farliga kemiska produkter (AFS 2011:19)
• etc.
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Grundläggande struktur

Arbetstillstånd
(Avd. chef / 
Skiftledare)

T.ex. Heta Arbeten T.ex. Arbete i EX T.ex. Slutna 
utrymmen

Säker avställning
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Olika roller

• Beställare, Planerare, Utförare, Tillståndsgivare, 
”Godkännare”, Areansvarig, Driftsansvarig,  
Manhålsvakt, Inträdesvakt, Brandvakt, Säkerhetsvakt, 
Igångsättare, Gasfrihetsförklarare, etc.

• Flera roller samtidigt är ok, men du kan aldrig ge 
tillstånd till dig själv.

• Varje roll kräver rätt kompetens



Rutiner och blanketter

Vanliga brister:

• Nästan allt finns, men inte samlat och samordnat!

• Blandad nivå, från detaljreglerat till infoblad

• Olika enheter har sina egna dokument

• Tolkas olika av olika personer



Vad menar vi med riskbedömning?

• Välkänt begrepp, men olika metoder används på 
olika sätt och i olika omfattning.

• Finns det en tydlighet i för vilka tillfällen olika 
metoder skall användas och hur de hänger ihop?
– Rutinarbete
– Projekt (MOC)
– Revision
– Tillfälligt arbete
– etc.



Typisk process för genomförande av arbete
1 • Övergripande arbetstillstånd

A • ”Släck ned” anläggningen

2 • Specialtillstånd (Kalla arbeten, Heta arbeten, mm)

B • Isolera utrustningen (Bryt och Lås, LoTo)

C • Sanera (Ventilera, kvävgasspola, skölj ur med vatten, ånga ur, etc.)

D • Verifiera sanering (Gasmätning)

E • Demontera

F • Säkra bortkopplad utrustning

G • Genomför arbete (Tillsyn!)

H • Återställ bortkopplad utrustning

I • Inertera/torka etc.

J • Återställ Bryt och Lås (LoTo)

K • Kontrollera läckage, etc.

L • Avsignera tillstånd

M • Driftsätt



Ansvarig?
Om det genereras 
automatiskt  kan 
det leda till att 

ingen känner sig 
ansvarig…..



Vem kryssar i ”rutorna” ?



Blir de ofta liggande utan avslut?



Arbets-/Specialtillstånd från ett raffinaderi



Det egna ansvaret• Take 2
• LMRA
• Säker Jobb Analys (SJA)



Processen för att skapa en säker avställning



IDENTIFIERING AV FAROR

• En beskrivning av arbetet som ska utföras görs. Efter 

beskrivningen görs en riskidentifiering av faror som 

ska kontrolleras



Faror

• Brandfarlig vara
• Ämnen med farliga egenskaper för människa och 

miljö
• Reaktiva ämnen
• Trycksatt utrustning
• Energi (El, Ånga, Luft, Rörelser (höjd, rotation, etc.))
• Styrsystem – Säkerhetssystem



Var hittar vi information om risker?

• Riskanalyser
• Riskbedömningar
• Riskutredningar
• Explosionsskyddsdokument
• Operatörsanalys

• Detta är krav enligt ett flertal lagstiftningar:
– Arbetsmiljölagen
– Miljöbalk
– Lag om skydd mot olyckor
– Lag om brandfarliga och explosiva varor
– m. fl.



RISKBEDÖMNING OCH BESTÄMNING AV 
AVSTÄLLNINGSNIVÅ

• Bedömning av fel som kan uppstå under 

avställningen, sannolikheten för dessa fel och deras 

konsekvenser, sedan bedömning av lämplig typ och 

nivå på avställningen



Isoleringsnivå enl. HSE*
”The safe isolation of plant and equipment”

• Ett sätt att skilja enklare avställningar från mer 
komplicerade och riskfyllda avställningar

• De kan fungera som riktlinjer och vid avsteg höja 
beslutsnivån 

• Detta är inte avsett för inträde i slutna utrymmen då 
gäller alltid helt isolerad utrustning (nivå I)

• Kap 7.4.1

* Health and Safety Executive = Brittiska arbetsmiljöverket



Ämneskategori



Krav på isoleringsnivå

SAMMANSATT FAKTOR UTFLÖDE OCH VERKAN

ÄMNESKATEGORI A B C

1 R* I I

2 R* I II

3 I II II

4 II II II

5 II III III

R* Bedömning ska göras om risken är acceptabel eller om ytterligare riskreducerande 
åtgärder ska utföras t.ex. utöka omfattningen av avställning till att omfatta hel 
anläggning.



Nivå av avställning

Nivå I Helt isolerad Fysisk borttagning av rör samt blindfläns
"Double block and bleed" * samt blindspade
"Single block and bleed" samt blindspade

Nivå II Kontrollerad isolering "Double block and bleed” *
"Single block and bleed"

Nivå III Icke kontrollerad Dubbla ventiler
Enkel ventil

*Ventil med dubbla tätningar som har dränering 
mellan tätningarna





Rätt utrustning

• Blindspade i rätt tryckklass
• Lås och Taggar (Lock Out Tag Out)
• mm.



Rätt utformning



INSTALLATION AV ISOLERING AV SYSTEMET

• Fysiskt montage sker för att förhindra flöde genom 

installation av exempelvis blindspadar och märkning 

på plats. Avställningsåtgärder förs in i register och 

markeras på t.ex. P&ID. Alla energiformer ska 

samtidigt avställas och brytas på ett säkert sätt.



ARBETETS UTFÖRANDE

• Det är nödvändigt att upprätthålla säkra förhållande 

under hela genomförandetiden



Krav på elektrisk och mekanisk utrustning i 
explosiv atmosfär

Faror som orsakas av olika antändningskällor som:
gnistor, flammor, ljusbågar, höga yttemperaturer, 
akustisk energi, optisk strålning, elektromagnetiska 
vågor och andra möjliga antändningskällor
….får inte förekomma om risk för explosiv atmosfär 
kvarstår.



Begränsa konsekvenserna

• Brandvakt 
• Släckutrustning 
• Manhålsvakt
• Fallskydd
• Larmmöjlighet
• etc.
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Innan drifttagande
• Brand- och explosionsrisk ska elimineras

– reaktioner, syretillförsel, arbetsmetod, etc.

• Återställning av utrustning
– sekvens, loto, funktionalitet, blindspadar, dokumentera, etc.

• Rengöring och städning

• Avsignering av tillstånd

• Överlämnande av anläggning

• Kontroll av komplett och tät anläggning

• Arkivering
– Lämpligt ca en ggr/år (krav på min. 3 mån vid slutna utrymmen)



Anpassa människan eller tekniken?

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?1

Anette Marelod 
aewn@cowi.com

i samarbete med

mailto:aewn@cowi.com


Mänsklig faktor som 
orsak och därmed jämt!?

ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?2

› Utredningar konstaterar: 
Det var människan som orsakade det

› Ta reda på de bakomliggande orsakerna 
till missöden

› Det verkade vara en bra, där och då.

7 FEBRUARI 2019



Rätt- och felhandlande –
en fråga om rätt använd kunskap, färdigheter, erfarenhet och intuition 

ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?3

› Vissa saker minns kroppen och 
hjärnan…

› …andra saker kan vi inte lära oss 
hur gärna vi än vill. 

› Förändrad syn på varför vi begår 
misstag

7 FEBRUARI 2019



Human Factors handlar om…

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?4

…hur man använder kunskapen om människans förmågor och begränsningar.

Vid utformning och genomförande av:

§ Utrustning 
§ Arbetssätt 
§ Procedurer 
§ Organisation
§ Gränssnitt
§ Utbildning
§ Analys



"En central faktor i (säkerhets)systemet är människan"
Transportstyrelsen (luftfartssektionen)

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?5

Human Factors

› Tidigt 1900-tal förbättring av teknik och 
fysisk utformning 

› Speglade människosyn dvs. människor 
ansågs orsaka olyckor och tillbud 

› Fokus på att ta bort mänskliga misstag

› Senare teorier på olyckors uppkomst –
förbättra samspelet mellan människa och 
teknik

Flygtendenser 1/2011
Transportstyrelsen

Focus on humans as an integral component
of a safety system and as contributors to the 

system’s overall performance. 

Its twin objective can be seen as safety and 
efficiency



2011

Ett vardagligt exempel – kortläsare i kollektivtrafiken

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?6

2009



Teknikutformning – inte bara vardagsirritation, kan 
vara en fråga om liv eller död 

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?7

SHK Rapport
Dödsfall på hjärtklinikens
intensivavdelning
Karolinska, Solna
oktober 2010



7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?8

Läkemedelsverkets slutbedömning:
- produkten har fungerat som avsett

- vårdpersonal har inte markerat att pacemaker var kopplad vilket kan leda till felaktiga 
bedömningar

- bruksanvisningen har innehållit nödvändiga varningar och anvisningar

Några utdrag från rapporten

Om produkten:
- tillverkaren tillhandahåller en detaljerad bruksanvisning (366 sidor)

- för en tidigare version har det även givits ut en bruksanvisning i kortform (226 sidor)



Informationsprocessen och varseblivning

7 FEBRUARI 2019
ANPASSA MÄNNISKAN ELLER TEKNIKEN?9

Våra förmågor och begränsningar

Grundläggande modell:
› Detektera (motta information)

› Varseblir (tolkar informationen)

› Fattar beslut
› Agerar (väljer åtgärd och agerar) 

› Återkoppling



Informationsbearbetning
Uppfatta, bearbeta och tolka

7 FEBRUARI 2019
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Input utifrån:
› Svart rörligt objekt, medelstort, 

mjukt.

Input inifrån (från lagrad kunskap):
› En labrador



Assumptions
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› Mottagen information omvandlas till 
något meningsfullt. 

› Det vi varseblir, är en tolkning av det 
våra sinnen uppfattar

› Vi fyller i det som saknas

› Hur vi tolkar informationen beror av vår 
erfarenhet



Illusioner
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› Skillnaden mellan perception och 
verklighet

› Kan drabba alla

› Kan förekomma i många situationer



Situationsmedvetenhet och mentala modeller
"att veta vad som pågår runt omkring"
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› Vi skapar våra modeller är utifrån:
› Erfarenhet – vad vi vet, hört eller läst
› Förväntningar – vad vi tror ska hända genom erfarenhet eller förväntningar
› Briefing – Övat på förväntade situationer

› Situationsmedvetenhet krävs för att operera säkert men kommer ibland att 
innehålla fel –när en felaktig modell skapas.



Skönt med ett liv utan stress
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›"Kroppens respons 
på ställda krav"



Stresshantering – våra bästa vapen
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› Erfarenhet – automatisk respons – lite 
energi

› Öva – på många olika situationer

› Lära av erfarenhet

› Noggranna förberedelser

› Samarbete

› Att bli medveten om sin stress



Utformning av gränssnitt
– några punkter att tänka på
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› Synlighet
› Logik
› Självinstruktion
› Återkoppling



Synlighet
The Kegworth Air Disaster
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Logik
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Självinstruktion
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Återkoppling
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"Den absoluta tröskeln"
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Våra förmågor och begränsningar

› Syn – lågan av ett stearinljus på 45 km i mörker.

› Hörsel – ljudet av en tickande klocka på 60 m

› Smak – en tesked socker i 10 l vatten

› Lukt – en droppe parfym i en trerumslägenhet

› Beröring – vinge av ett bi som faller mot kinden 
från avståndet 1 cm.



Ställer vi rimliga krav på människans 
anpassningsförmåga? 
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› Dynamik mellan människa och teknik. 

› Förutsätter analys av komponenterna och samspelet. 

› Känna delarnas (människa/teknik) förmågor och 
begräsningar
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Peter Nordqvist

peter.nordqvist@pidab.com
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Peter Nordqvist
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Nya metoder för EX-klassning
Kompetenskrav vid inst. & underhåll
Nya metoder för EX-klassning
Kompetenskrav vid inst. & underhåll

a part of Eurocon
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Min bakgrund …

ATEX-specialist, utbildare,
tidigare produktchef och säljingenjör för ...

Ex d, e, i, m, n, op, p, q, t …
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Nya metoder för 
EX-klassning 

• Grunden för kravnivå 
på EX-arbetssäkerhet 
och val av materiel …

Bild 4
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En klassningsplan är en begränsad 
riskinventering som visar var explosiv 
atmosfär kan uppstå vid normal hantering, 
hur frekvent och hur tändbenägen den är. 

Normal hantering - Man klassar inte för osannolika händelser. 

Vad är en klassningsplan?

3
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Bild 5

© pidab AB

Vad är hantering? 

• All normalt förekommande verksamhet, 
vari bl.a. ingår lagring, drift, underhåll, 
städning och rengöring samt de 
avvikelser och fel som kan förväntas. 

Bild 6
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Vem klassar? 

• Vem är ansvarig för klassningen?
– Gas: Verksamhetsutövaren ska bedöma var 

riskområden med explosiv atmosfär kan uppstå. 
Ex riskområden ska indelas i zoner och explosions-
grupp samt temperaturklass ska fastställas.

– Damm: Arbetsgivaren. Klassning enligt EN eller motsv. 

• Vem får göra ”klassningen”?
– Vem som helst med nödig kännedom 

• Vem gör underlaget?
– Ofta en konsult i samarbete med personal som har 

kunskap om anläggningen och de ämnen som finns. 

5
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Klassning (dammatmosfär)

Grupp …
IIIA, IIIB, IIIC

Hur finkornigt? >0,5 mm?
Elektriskt ledande?, ≤ 103 Ωm? 

Dammlager/atmosfär
tändtemperatur

Tändenergi…

Riskfrekvens 
Zon

Testställe för bl.a. damm: 
Gexcon, Bergen, Norge 
www.gexcon.no

Inburex, Hamm, DE, 
www.inburex.com

RISE, Borås, SE
www.ri.se

Nationell åsikt. Om dammlager/atmosfärer blir så omfattande som vid klassning 
enligt standard SS EN 60079-10-2 är det inte arbetshygieniskt acceptabelt.

Bild 8
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Klassning (gasatmosfär)

Explosionsgrupp -
värsta av ämnenas

Temperaturklass –
värsta av ämnenas

Riskfrekvens 
Zon

7
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Brännbar gas, dimma (små vätskedroppar) 

eller vätska som avdunstat kan explodera vid 
lagom blandning med luft. 

Se SRV Hb. T.ex. räknas en sfär på 0,3 m 
diameter normalt som en beaktansvärd risk.

Beaktansvärd explosiv 
gasatmosfär?

Bild 10
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Brandfarlig varas indelning i 
klasser håller på att försvinna 

…
Klass 3 t.ex. diesel >56oC 55oC<tfp≤100oC

Klass 2b t.ex. lysfotogen >38oC 30oC<tfp ≤55oC

Klass 2a t.ex. butanol 28oC 21oC≤tfp ≤30oC

Klass 1 t.ex. bensin <-20oC och etanol 12oC tfp <21oC

Brandfarlig gas kan antändas och brinna i luft 
vid 20oC eller därunder. 

(Klasserna är inte med i nya föreskrifter)

<21oC

<30oC

<55oC

<100oC

9
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Tidigare

Bild 12
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Systematisk klassning. Nu jämfört med föregående utgåva

Utspädningsgraden 
måste bestämmas

Utspädningsgraden 
måste bestämmas

Utspädningsgraden 
måste bestämmas

Hög Medelhög Låg Hög Medelhög Låg Hög Medelhög Låg

Zon 2 NE
Zon 2

Zon 0 NE

Zon 0 NE
Zon 2

Zon 1 NE
Zon 2

Zon 0 NE
+

Zon 2

Hög Medelhög Hög Medelhög Hög Medelhög

Bestäm zonens utsträckning med hjälp 
av lämplig handbok eller beräkning

Zon 0 NE
Zon 1

Ventilationsgraden
Utspädningsgraden

Zon 1 NE 
NE = Försumbar

Bestäm zonens utsträckning med hjälp 
av lämplig handbok eller beräkning

Bestäm zonens utsträckning med hjälp 
av lämplig handbok eller beräkning
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Bild 14
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Bild 15
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Bild 16
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Krav på 
personalens
kompetens
vid arbetsledning,

Ex i-utvärdering,

installation och 

kontroll & underhåll

Bild 18
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Ansvar för säkerhet i Ex-miljö 

Företagets säkerhetskultur beror på 
företagsledningen

• VD sätter ambitionen och ställer krav 

• Ansvar, befogenhet och medel via delegering 

• Säkerställ kompetens 
– Föreståndare brandfarlig vara samt ställföreträdare

– Utbilda chefer 

– Utbilda yrkesmän inom el & mek. 

– Utbilda driftpersonal 

• Utarbeta rutiner och instruktioner

• Leda personal 

17
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Bild 19
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Bild 20
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Personalens kvalifikationer
A.1 / B.1 Omfattning  

Kunskap, förmåga och kompetens hos ansvariga 
personer, ledande tekniker och utförare :

Bilaga A / B (som är normativ) specificerar 
kunskap, förmåga och kompetens hos de 
personer som det hänvisas till i standarden. 

Arbetsgivaren/verksamhetsutövaren/anläggnings
-ägaren ansvarar för att arbetet utförs av 
kompetent personal. 
(SS-EN 60079-17 bilaga B / SS-EN 60079-14 bilaga A, kap .1)

Bild 22
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Personalens kvalifikationer
Installation A.2 Kunskap och förmåga

Ansvariga personer:
De som ansvarar för processer som berör konstruktion, val 
och installation av explosionsskyddad utrustning, ska minst ha: 

a) allmän förståelse för relevant elektroteknik

b) förmåga att kunna läsa tekniska ritningar och förstå dem

c) praktisk förståelse för explosionsskyddsprinciper och metoder 

d) aktuell kännedom om och förståelse av tillämpliga standarder inom 
explosionsskyddsområdet

e) grundläggande kunskap om kvalitetssäkring, inklusive principerna 
för besiktning, dokumentation, spårbarhet hos mätningar och 
kalibrering av instrument 

De ska begränsa sig till ledning av utförare och inte själva blanda 
sig i arbetet om de inte själva uppfyller krav på utförare.

(Bilaga A, kap A.2.1)
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Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.2 Kunskap och förmåga

Ansvariga personer och tekniker med överordnad funktion 
som ansvarar för processer som berör översyn, reparation och 
renovering av vissa angivna slag av explosionsskyddad 
utrustning, ska minst ha: 

a) allmän förståelse för relevant elektroteknik

b) praktisk förståelse för explosionsskyddsprinciper och metoder 

c) förmåga att kunna läsa tekniska ritningar och förstå dem

d) aktuell kännedom om och förståelse av tillämpliga standarder inom 
explosionsskyddsområdet, särskilt SS-EN 60079-10-1, -10-2, -14 och -19. 

e) grundläggande kunskap om kvalitetssäkring, inklusive principerna för 
besiktning, dokumentation, spårbarhet hos mätningar och kalibrering av 
instrument 

De ska begränsa sig till ledning av fackkunnig personal och inte själva 
blanda sig i arbetet om de inte själva uppfyller fackkunnighetskrav.

(Bilaga B, kap B.2.1)
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Personalens kvalifikationer
Installation A.2 Kunskap och förmåga

Utförare (val och installation) ska så långt det behövs för att 
utföra sina uppgifter: 

a) förstå de allmänna principerna för explosionsskydd 

b) förstå de allmänna principerna för olika typer av skydd och märkning

c) förstå de aspekter på utrustningens konstruktion som påverkar typen 
av skydd

d) förstå certifiering och tillämpliga delar av installationsstd. 

e) ha en allmän förståelse för fordringar beträffande kontroll och 
underhåll enligt SS-EN 60079-17

f) vara förtrogen med metoderna för val och installation enligt denna std

g) förstå de tillkommande krav som finns av system med tillstånd för 
arbete och säker frånskiljning för att kunna arbeta säkert

(Bilaga A, kap A.2.2)
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Bild 25
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Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.2 Kunskap och förmåga

Utförare (kontroll & und.) ska så långt det behövs för att utföra 
sina uppgifter: 

a) förstå de allmänna principerna för explosionsskydd 

b) förstå de allmänna principerna för olika typer av skydd och märkning
c) förstå de aspekter på utrustningens konstruktion som påverkar typen 

av skydd
d) förstå certifiering och tillämpliga delar av denna std. 
e) förstå de tillkommande krav som finns av system med tillstånd för 

arbete och säker frånskiljning för att kunna arbeta säkert
f) vara förtrogen med metoderna för kontroll & und. enligt denna std
g) ha omfattande förståelse för fordringar beträffande val och installation 

enligt SS-EN 60079-14
h) ha allmän förståelse för fordringar beträffande reparation och 

renovering enligt SS-EN 60079-19. (Bilaga B, kap B.2.2)

Bild 26
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Personalens kvalifikationer
Installation A.2 Kunskap och förmåga

Konstruktörer (konstruktion och val) ska så långt det…: 
a) ha ingående kännedom om principerna för explosionsskydd 

b) ha ingående k. om principerna för olika typer av skydd och märkning

c) ha ingående kännedom om de aspekter på utrustningens konstruktion 
som påverkar typen av skydd

d) ha ingående k. om certifiering och tillämpliga delar av denna std. 
e) förstå de praktiska färdigheter som behövs för förberedelse och 

installation enligt tillämpliga skyddsprinciper
f) ha ingående kännedom om den särskilda vikten av system med 

tillstånd för arbete och säker frånskiljning för säkert arbete i Ex 
g) ha ingående kännedom om de särskilda metoder som används vid val 

och installation enligt denna standard
h) ha en allmän förståelse för fordringar beträffande kontroll och 

underhåll enligt SS-EN 60079-17 (Bilaga A, kap A.2.3) 
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Personalens kvalifikationer
Installation A.3 Kompetens

Allmänt:
Kompetens ska gälla för var och en av de olika metoderna för 
explosionsskydd som personen befattar sig med

Det är exempelvis möjligt för en person att bara vara kompetent 
vad gäller reparation och översyn av utrustning i utförande Ex i 
och inte fullt kompetent vad gäller reparation av kopplings-
utrustning i utförande Ex d eller motorer i utförande Ex e. I 
sådana fall ska serviceverkstadens ledning ange detta i sitt 
dokumentationssystem

(Bilaga A, A.3.1)

Bild 28
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Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.3 Kompetens

Allmänt:
Kompetens ska gälla för var och en av de olika metoderna för 
explosionsskydd som personen befattar sig med

Det är exempelvis möjligt för en person att bara vara kompetent 
vad gäller reparation och översyn av utrustning i utförande Ex i 
och inte fullt kompetent vad gäller reparation av kopplings-
utrustning i utförande Ex d eller motorer i utförande Ex e. I 
sådana fall ska serviceverkstadens ledning ange detta i sitt 
dokumentationssystem

(Bilaga B, B.3.1)
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Personalens kvalifikationer
Installation A.3 Kompetens

Ansvariga personer:
Ansvariga personer ska kunna demonstrera sin kompetens 
och ge bevis för att de erhållit den kunskap och den förmåga 
som anges i avsnitt A.2.1, vad gäller de typer av skydd 
och/eller de typer av utrustning som berörs.

(Bilaga A, kap A.3.2)

Bild 30
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Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.3 Kompetens

Ansvariga personer och tekniker med 
överordnad funktion:
Ansvariga personer ska kunna demonstrera sin kompetens 
och ge bevis för att de erhållit den kunskap och den förmåga 
som anges i avsnitt B.2.1, vad gäller de typer av skydd 
och/eller de typer av utrustning som berörs.

(Bilaga B, kap B.3.2)
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Personalens kvalifikationer
Installation A.3 Kompetens

Utförare ska kunna demonstrera sin kompetens och ge 
bevis för att de erhållit den kunskap och den förmåga som 
anges i avsnitt A.2.2, vad gäller de typer av skydd och/eller de 
typer av utrustning som berörs. 

De ska också kunna demonstrera sin kompetens vad gäller: 

- användning och tillgång till dokumentation enligt avsnitt 4.2

- framställning av arbetsrapport enligt avsnitt 4.2

- praktiska färdigheter nödvändiga för förberedelse och installation 
enligt tillämpliga principer för explosionsskydd

- användning och framställning av installationsdokument enligt avsnitt 
4.2

(Bilaga A, kap A.)

Bild 32
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Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.3 Kompetens

Utförare ska kunna demonstrera sin kompetens och ge 
bevis för att de erhållit den kunskap och den förmåga som 
anges i avsnitt B.2.2, vad gäller de typer av skydd och/eller de 
typer av utrustning som berörs. 

De ska också kunna demonstrera sin kompetens vad gäller: 

- användning och tillgång till dokumentation enligt avsnitt 4.1

- praktiska färdigheter nödvändiga för kontroll och underhåll enligt 
tillämpliga principer för explosionsskydd. 

(Bilaga B, kap B.3.3)
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Bild 33

© pidab AB

Personalens kvalifikationer
Installation A.3 Kompetens

Konstruktörer ska kunna visa sin kompetens och ge bevis 
för att de erhållit den kunskap och den förmåga som anges i 
avsnitt A.2.3, vad gäller de typer av skydd och/eller de typer av 
utrustning som berörs. 

De ska också kunna visa och dokumentera sin kompetens vad 
gäller: 

- framställning av dokumentation enligt avsnitt 4.2

- framställning av konstruktörens intyg till användare enligt avsnitt 4.2

- praktiska färdigheter nödvändiga för förberedelse och 
sammanställning av tillämpliga konstruktionsuppgifter för installation 
enligt tillämpliga principer för explosionsskydd

- uppdatering och framställning av installationsdokument enligt avsnitt 
4.2 (Bilaga A, kap A.) 

Bild 34
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Personalens kvalifikationer
Installation A.4 Bedömning

De ansvariga personernas, utförarnas och konstruktör-
ernas kompetens ska verifieras och dokumenteras med 
intervall enligt nationella föreskrifter eller enligt standarder 
eller användarkrav, baserat på tillräckliga bevis för att 
personen: 

a) har den skicklighet som krävs för arbetsområdet

b) kan uppträda kompetent i hela det angivna versamhets-
fältet, och 

c) har relevant kunskap och förståelse till stöd för 
kompetensen.  (Bilaga A, kap A.) 
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Bild 35

© pidab AB

Personalens kvalifikationer
Kontroll & und. B.4 Bedömning

Kompetensen hos de ansvariga personerna, teknikerna 
med överordnad funktion och utförarna ska verifieras och 
dokumenteras med intervall som inte överstiger 5 år, 
baserat på tillräckliga bevis för att personen: 

a) har den skicklighet som krävs för arbetsområdet

b) kan uppträda kompetent i hela det angivna versamhets-
fältet, och 

c) har relevant kunskap och förståelse till stöd för 
kompetensen.  (Bilaga B, kap B.4) 

Bild 36
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Peter Nordqvist

peter.nordqvist@pidab.com

031-334 26 28

Peter Nordqvist

peter.nordqvist@pidab.com

031-334 26 28

Frågor? Frågor? 
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