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Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap - DSB

DSB er myndighet og har oppgaver
relatert til Ex
innen bl.a.:
– Elsikkerhet
– Brannvern
– Håndtering av farlige stoffer
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
(Eltilsynsloven)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
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Ex-anlegg i hjemmene?

Relevante forskrifter under
eltilsynsloven
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL
• Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, FEK
• Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige
atmosfærer, FHOSEX
• Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i
eksplosjonsfarlige områder, FUSEX
• Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, IKforskriften
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
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Forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg (fel)
• Gjelder ved prosjektering , utførelse, endring og
vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
• Oppfyllelse av sikkerhetskrav (§ 10)
– Viser til NEK 420 (Elsikkerhet nr. 64, 68, 72 og 78)
– NB! NEK 400 gjelder alle elektriske lavspenningsanlegg, også
ex-anlegg

• Kontroll, samsvarserklæring og dokumentasjon (§ 12)
• Sluttkontroll: både NEK 400 og NEK 420

Forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg (fel)
• Oppbevaring av dokumentasjon
• Melding før utførelse og endring av elektriske
anlegg
– Ex ikke unntatt for anlegg med nominell spenning ikke
høyere enn 50 V AC og 120 V DC

• Planlegging og vurdering av risiko
– Nødvendig med spesiell vurdering av risiko i ex-områder

• Bruk av røranlegg (NEK 420) i eksplosjonsfarlige
områder anses ikke å oppfylle forskriftens
sikkerhetskrav (Vedlegg II i fel)

Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr
§ 3. Registreringsplikt
• Registreringen skal innholde opplysninger om anleggsog utstyrstyper som foretaket arbeider på
• Registreringen skal innholde referanser til dokumenterte
kvalifikasjoner for den som har det faglige ansvaret for
arbeidet
§ 5. Krav til bruk av kvalifisert personell
• Må være a jour med den faglige utviklingen, kunnskap
om regelverk og normer. Følger også av IK-forskriften §
5 pkt 2 og 7.

Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og
trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som
benyttes ved håndteringen
Erstatning for tidligere forskrifter:
• Forskrift om brannfarlig vare.
• Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff.
• Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon,
marina o.l.)
• Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land.
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Virkeområde Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen

Forskriften regulerer
– håndtering av farlig stoff
– håndtering av utstyr og anlegg (inkl. rørsystemer) som benyttes ved
håndteringen av farlig stoff
– prosjektering av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– konstruksjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– produksjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– omsetning av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– installasjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– drift av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– endring av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– reparasjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– vedlikehold av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff
– kontroll av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff

Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd
Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Dokumentasjon

for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som
1 sørge
gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av
særlig viktighet for virksomheten

2
3
4

sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

må dokumenteres skriftlig
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ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar,
oppgaver og mydighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

må dokumenteres skriftlig
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kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

må dokumenteres skriftlig
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iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

må dokumenteres skriftlig
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foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å
sikre at den fungerer som forutsatt

må dokumenteres skriftlig

To norske forskrifter basert på EUdirektiver (ATEX)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og
elektrisk utstyr

Forskrift om
HELSE OG
SIKKERHET I EXOMRÅDER

Brann- og
eksplosjonsvernsloven
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Forskrift om
UTSTYR og …
I EXOMRÅDER

Arbeidsmiljøloven
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ATEX-direktivene og de norske
forskriftene FHOSEX og FUSEX
•Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen å innføre EUdirektiver
•Et EU-direktiv må gjennomføres som lov eller forskrift for å
bli norsk rett
•Bakgrunn for å innføre direktiver i EU-systemet er å etablere
og sikre et fungerende indre marked og samtidig ivareta
produktsikkerhet
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Hva ønsker ATEX Direktivene å
oppnå?
(ATmospheres EXplosibles )
• Forhindre at eksplosiv atmosfære gass eller støv
ansamles eller oppstår i en prosess eller ved håndtering
• Forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære ved
kontroll og beskyttelse av tennkilder ( elektriske og ikke
elektriske) i områder som er klassifisert som Ex områder.

• Begrense / redusere omfang og virkninger av
eksplosjoner, hvis de oppstår.

De to norske ATEX-forskriftene
handler om……
1- Forhindre ansamling av Ex-atmosfære
... risikovurdering / deteksjon / ventilasjon / rengjøring / soneklassifisering

2. hvis ikke det lar seg gjennomføre, sørg for kontroll av alle tennkilder
… plassering og kontroll med produkter / utstyr / maskiner i soner
3. hvis tennkilder ( tenningsdyktige fenomener) ikke helt kan utelukkes
i en prosess så skal eksplosjonsbegrensende tiltak vurderes for å
sikre personers liv og helse. (”sikkerhetssystemer” )

– Hvor kommer installatøren inn…. jo under pkt. 2 når et
el.anlegg skal installeres i et EX – område. Elektriske anlegg er
i høyeste grad en potensiell tennkilde.

Kort om innholdet i norsk forskrift om :
” Helse og sikkerhet i Ex – atmosfære”(FHOSEX )
• Kap. 2 Risikovurdering og tiltak
– angir krav om risikovurdering og tiltak mot ansamling av ex-atmosfære. Hvis umulig å
forhindre ansamling må man forhindre antennelser. Hvis antennelse vil kunne intreffe
skal beskyttende tiltak mot eksplosjonens virkning vurderes. Krav om
Eksplosjonsvernsdokument som beskriver tiltakene utført av eier

• Kap. 3 Klassifisering av områder der eksplosive atmosfærer kan
dannes ( sone 0 / 20 , sone 1 / 21 og sone 2 / 22 )
• Kap. 4 Tiltak for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til
arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive
atmosfærer.
Presiserer virkeområdet og inneholder de viktigste tekniske krav til anlegg og
utstyr / vernetiltak mot eksplosjoner
– Linkes til FUSEX vedr.utstyrsvalg
–

FHOSEX § 7 Forebyggende tiltak og vern mot
eksplosjon
Unngå tennkilder!
Disse kan lage ”bang” !

Områdeklassifisering
Det eksplosjonsfarlige kan være :

1) Brannfarlig gass

2) Damp fra A-væsker
3) Damp fra B-væske med flammepunkt fra 24 ºC
opp til 5 ºC over max. rom/omgivelsestemperatur.
4) Damp fra væsker som er varmet opp til over
flammepunktet.
5) Finfordelt sky av brennbar væske
6) Finfordelt sky av brennbart støv

FHOSEX – valg av utstyr
§ 16 Kriterier for valg av utstyr og sikringssystem
•

Viser til FUSEX og utstyrdirektivet ( Utstyr og
sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område 94/9 EF)

•

Særlig skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner,
forutsatt at utstyret er egnet for gasser, damper eller tåker
og/eller støv som forekommer:
• utstyr fra kategori 1, i sone 0 eller 20,

• utstyr fra kategori 1 eller 2, i sone 1 eller 21,
• utstyr fra kategori 1, 2 eller 3 i sone 2 eller 22.

Hvor finner vi ex-områder?

Beskyttelse mot brann hvor særlig
risiko er tilstede
NEK 400 823.422

• Områder i nærheten av gassanlegg skal
vurderes med hensyn på mulig
eksplosjonsfare og brann
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Elektriske installasjoner i områder
der det lagres eller produseres
eksplosivt stoff
• Hoveddel 12 i NEK 420:2010 (NEK TS 420-11-2)
• For å oppnå en sikker elektrisk installasjon i områder der det lagres
eller behandles eksplosive varer kreves det kunnskap om at det
elektriske materiell som skal brukes passer for en slik installasjon og
hvordan det skal brukes.
• Denne tekniske spesifikasjonen beskriver utførelse av elektrisk
materiell, installasjon, bruk, vedlikehold med mer i rom, innbygging
eller område der eksplosiv vare handteres på en slik måte og i slike
mengder at spesielle krav må stilles til bl.a. den elektriske
installasjonen. Den utgår fra at risikovurdering og klassifisering av
aktuelle rom, innbygning eller områder er utført.
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NEK TS 420-11-2 (installasjoner)
• Spesifikasjonen omfatter lavspenningsanlegg opp til
1000V systemspenning men gjelder i visse deler også
anlegg med høyere spenninger.
• DSB anser bruk av denne spesifikasjonen tilstrekkelig for
å oppfylle det nødvendige krav til risikovurdering i
forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) § 16.
• Kravene i denne spesifikasjonen kommer i tillegg til
kravene i NEK 400 for elektrisk utstyr og installasjoner
og er derfor ikke å betrakte som et alternativ til disse.
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