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HAR DU STYR PÅ 
eksplosionssikkerheden og dine medarbejders sikkerhed?

I virksomheder, hvor der anvendes eller arbejdes med brandfarlige væsker, støv eller gas, 
vil der ofte være en potentiel risiko for dannelse af en eksplosiv atmosfære og dermed 
også en risiko for eksplosion. Sådanne virksomheder vil normalt være omfattet af skær-
pede regler fra Brandmyndighederne, Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. På grund 
af den potentielle risiko kræver de, at virksomheder har foretaget de nødvendige sikker-
hedsforanstaltninger for at minimere risikoen for eksplosion. Det er et krav, at foranstalt-
ningerne mod eksplosion er dokumenteret. Det er almindeligt kendt, at eksplosioner, som 
opstår indvendigt i bygninger, forårsager store materielle skader, idet en eksplosion kan 
give trykstigning op til 1000 bar i løbet af 10 – 15 ms. Det efterlader ikke mange mulighe-
der for, at personer kan nå at slippe ud af bygningen, hvis uheldet er ude. 
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HAR DU STYR PÅ...

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med 
eksplosiv atmosfære.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om 
klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Forsvarsministeriets Bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om 
brandfarlige væsker.
Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1084 om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer, §59.

Det er derfor vigtigt, at denne type virksomheder overholder kravene i:

I praksis betyder dette, at virksomheder, som er omfattet af ovennævnte regler, skal 
være i besiddelse af følgende dokumentation:

Zoneklassificeringsplaner og tilhørende rapport.
ATEX-APV.
Dokumentation for gennemført risikovurdering af udstyr placeret i klassificerede områder.

Afhængig af mængden og typen af brandfarlige stoffer og kompleksiteten af udstyr, kan 
det for visse virksomheder være svært at få et overblik over, hvorvidt de overholder 
lovkravene i forhold til eksplosionssikkerheden.

I forhold til ovennævnte krav, tilbyder Bureau Veritas at foretage en GAP-analyse af 
virksomheder med henblik på at fastlægge, i hvilket omfang de lever op til reglerne om 
eksplosionssikkerhed. Analysen vil normalt bestå af:

En gennemgang af de lovpligtige dokumenter, herunder:
Zoneklassificeringsrapporter og planeR, risikovurderingsrapporter og vedligeholdelses-
planer og ATEX-APV’en.

En gennemgang af virksomhedens farlige områder, hvor der blandt andet er fokus på:
Håndtering af brandfarlige stoffer, vurdering af zoneklassificeringen, vurdering af 
installationer og procesudstyr og en vurdering af medarbejdernes uddannelse og 
kompetence.

På baggrund af analysen vil din virksomhed modtage en detaljeret rapport med angivelse 
af fejl, mangler eller forbedringsforslag. On-site: 1-X MD, rapport: 1-3 MD, Gennemgang af 
rapport (frivillig): 0,5 MD og pris pr. MD: 12.000 kr. 

HAR I BRUG FOR ET OVERBLIK?

Hvis i har behov for hjælp, kontakt venligst, Peter Worck på:
+45 22 50 67 08 eller peter.worck@dk.bureauveritas.com 


