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Revision av säkerhetsarbete med särskild  
inriktning mot statisk elektricitet som tändkälla 
Enligt ATEX-direktivet 

 

 
ATEX-direktivet 
ATEX-direktivet fastställer vilka regler och krav som gäller för 
säkerhetsarbetet vid produktion där det finns tändkällor. Statisk 
elektricitet är en sådan tändkälla.  
 
Syftet med denna handbok är att ge stöd och råd för företagets 
säkerhetsarbete kring just statisk elektricitet som potentiell 
tändkälla och en revision av detta arbete. 

Egenrevision 
Företaget ska säkerställa att säkerhetsarbetet uppfyller de krav 
som ställs i ATEX-direktivet.  
 
Företaget bör därför årligen utföra en egenrevision utifrån 
checklistan för revision av säkerhets-arbetet med särskild 
inriktning mot statisk elektricitet som tändkälla (enligt ATEX-
direktivet).   
 

 
Extern revision av företaget 
Efter att checklistan fyllts i och skickats till ATC, utförs en 
revision av företaget för att säkerställa att företaget lever upp till 
krav och regler enligt ATEX-direktivet.  
 
Revision sker genom ett föranmält företagsbesök, där kontroll-
anten tillsammans med företaget går igenom dokumentation och 
kontrollerar produktionen.  
 
Efterlevnaden av produktionsregler, kontroller och eventuella 
avvikelser dokumenteras. Vid revisionstillfället ska minst en 
produktionslinje vara i drift. 
 
Vad krävs för en godkänd revision? 
Om det finns avvikelser som måste åtgärdas har företaget 50 
kalenderdagar på sig att korrigera dessa. Om avvikelserna inte kan 
åtgärdas kan det leda till underkänd revision. 
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Fortsättning på nästa sida. 

Utbildning 
En säkert utfört arbete och handhavande med brandfarlig vara inom 
ett explosionsklassat område förutsätter att all personal har 
tillräckliga kunskaper om tändningskällor i allmänhet och statisk 
elektricitet i synnerhet. 
 
Har alla som arbetar med brandfarlig vara fått  
introduktion med genomgång av riskerna från statisk  
elektricitet och de skyddsåtgärder som skall tillämpas? 
 
 Personalen ska kunna redogöra för vad som är 

viktigt, utifrån deras arbetsuppgifter, för att undvika 
och skydda mot statisk elektricitet som potentiell 
tändkälla samt visa att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 

 Personalen ska ha kännedom om företagets 
säkerhetsrutiner vad avser ATEX-direktivet och vad 
som är relevant för den anställdes arbetsuppgifter. 

Har arbetsledare/ansvariga genomgått extern utbildning 
kring statisk elektricitet? 
 
 Personalen ska kunna redogöra för vad som är 

viktigt, utifrån deras arbetsuppgifter, för att undvika 
och skydda mot statisk elektricitet som potentiell 
tändkälla samt visa att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 

 Personalen ska ha kännedom om företagets 
säkerhetsrutiner vad avser ATEX-direktivet och vad 
som är relevant för den anställdes arbetsuppgifter. 

Kläder & skor 
Syftet med reglerna är att samtliga som befinner sig inom Ex-
klassat område genom rätt klädsel minimera risken för farlig 
uppladdning. 
 
Bär alla som vistas inom Ex-klassat område, stadigvarande 
eller tillfälligt, avledande skor eller skoöverdrag med 
godkänd avledningsförmåga? 
 
 Det ska finnas skriftliga regler/rutiner för personal 

och besökare om hur och när avledande skor eller 
skoöverdrag ska användas. 

 Skriftlig dokumentation över hur avledningsförmågan 
i skor och skoöverdrag kontrollmäts och i vilka 
intervall kontrollmätning ska ske. 

Bär alla som vistas i Ex-klassat område, stadigvarande eller 
tillfälligt, avledande handskar? 
 
 Det ska finnas skriftliga regler/rutiner för personal 

och besökare om hur och när avledande handskar ska 
användas. 

 Skriftlig dokumentation över hur avledningsförmågan 
i handskarna kontrollmäts och i vilka intervall 
kontrollmätning ska ske. 

 Skyddskläder som används av personal som 
stadigvarande vistas i Ex-klassad miljö och hanterar 
brandfarliga vätskor skall vara elektrostatiskt 
avledande. 

Anläggning, lokaler & utrustning 
Syftet med reglerna är att lokalernas och utrustnings utformning och 
användning inte ska utgöra en fara, speciellt med avseende på statisk 
elektricitet. 
 
Lokalerna och anläggningar ska vara ändamålsenliga och 
uppfylla de krav som lagar och myndigheter ställer. 
 
 Om det krävs att anläggningen är godkänd ska 

godkännandet kunna uppvisas. 
 För Ex-klassade utrymmen ska upprättade 

klassningsplanerna kunna uppvisas. 
 För Ex-klassade utrymmen ska dokumentation över 

genomförda, relevanta riskbedömningar kunna 
uppvisas. 

 För Ex-klassade hantering ska aktuellt 
explosionsskyddsdokument kunna uppvisas. 

 Instruktioner och rutiner för hantering av brandfarlig 
vara ska kunna uppvisas.  
Dokumenterad riskbedömningen av dessa 
instruktioner och rutiner ska även kunna uppvisas. 

 Dokumenterad riskbedömning av utrustning, 
tillverkad av isolerande material, som används i 
zonerna 0 och 1 ska kunna uppvisas. 

 Om inertering (skyddsgas) används måste 
dokumentation kring hur kontrollen av att maximal 
syrehalt inte överskrids kunna uppvisas. 

 Ex-klassade områden ska vara skyltade och aktuella 
klassningsritningar bör finnas uppsatta vid entré till 
Ex-klassad lokal. 

Det ska finnas rutiner för kontroller av säkerhets-
utrustning som är av betydelse för avledning av statisk 
elektricitet. Genomförda kontroller och aktiviteter ska 
dokumenteras. 
 
Rutinerna ska innehålla identifiering av viktig 
säkerhetsutrustning och hur ofta kontroll av dessa utförs.  
 
Exempel på sådan utrustning är: 
 Permanent jordtag för avledning av statisk elektricitet. 

Resistansen i jordtaget ska kontrollmätas minst vart 
tredje år. 

 Jordningstänger och liknande temporära 
anslutningsdon för avledning av statisk elektricitet. 
Resistansen ska kontrollmätas minst varje år. 

 Avledande golv (i Ex-klassade utrymmen) ska 
kontrollmätas. 

 Avledande handskar och skor för personal och 
besökande. 

Utrustning som kan ha inneboende tändkälla* och 
används inom Ex-klassat område ska vara utformad och 
godkänd för användning inom Ex-klassat område 
alternativt sakna inneboende tändkälla.  
 
*Inneboende tändkälla  innebär att ett föremål kan vid 
normal hantering eller ovanlig händelse kan generera värme som kan 
komma att antända gaser, damm eller aerosol. 
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Städning &  
renhållning 
Syftet med reglerna är att säkerställa att renhållning och god ordning 
upprätthålls samt att renhållningen utförs på rätt sätt. En bra 
rengörning motverkar och förebygger risk för uppkomst av farlig 
statisk elektricitet. 
 
Det ska finnas skriftliga rutiner som visat sig vara effektiva 
för rengörning och städning av lokaler och utrustning. 
 
Rutinerna bör omfatta: 
 Vad som ska rengöras. 
 Hur rengörning ska gå till. 
 När rengörning ska ske. 
 Vilken utrustning och vilka rengörningsmedel som 

ska användas. 
 Hur och när kontroll att rengöringen visat sig vara 

effektiv ska utföras. 

Städutrustning som används inom Ex-klassat område ska 
vara Ex-godkända alternativt sakna inneboende tändkälla.  
 
Förvaring & hantering av 
brandfarlig vara 
Det ska finnas rutiner för hur brandfarlig vara ska 
hanteras och förvaras under säkra förhållanden. 
 
 Om det förekommer att pulverråvara töms ur icke 

ledande plastemballage inom zon 0 eller 1 ska rutiner 
och åtgärder för undvikandet av farlig uppladdning 
kunna uppvisas. 

 Om det förekommer fritt fall med brandfarlig vätska 
(>10 cm) ska rutiner och åtgärder för undvikandet av 
farlig uppladdning kunna uppvisas. 

 Om det förekommer att lågkonduktiva vätskor 
pumpas, ska bevis på att vätska pumpas med max 7 
m/s kunna uppvisas. 

Det ska finnas relevant och aktuell information om 
antändningsrisk och brandrisk. 
 
 Dokumentation om antändningsrisk och 

brandspridningsrisk för samtliga råvaror ska finnas 
tillgänglig för personalen. Personal som hanterar 
brandfarlig vara ska ha kännedom om riskbilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råvaror, råvarumottagning, 
utleverans & transport 
Kvalificerad riskbedömning av samtliga råvaror, som 
används inom Ex-klassade områden, ska vara genomförd. 
 
 Om råvara byts ut mot annan råvara ska 

dokumentation på genomförd kvalificerad 
riskbedömning kunna uppvisas. 

 Om nya produkter och råvaror införts i företagets 
produktion, sedan senaste internrevision, ska 
dokumentation på genomförd kvalificerad 
riskbedömning kunna uppvisas. 

 Har ny utrustning för hantering införskaffats ska 
dokumentation på genomförd kvalificerad 
riskbedömning kunna uppvisas. 

De emballage som används vid hantering av brandfarlig 
vara ska vara lämplig ur statisk elektricitets synpunkt. 
 
 Emballagen ska vara riskgranskade eller sakna 

inneboende tändkälla om de används för brandfarlig 
vara. Endast typgodkända för RIBC och/eller FIBC 
ska användas i zon 0, 1 & 2. 

 Det ska finnas etiketter med skriftlig 
varning/uppmaning att åtgärder mot statisk 
uppladdning ska vidtagas. 

Det ska finnas skriftliga rutiner för hur brandfarlig vara tas 
emot vid inleverans. 
 
 Om brandfarlig vara tas emot från tankbil ska det 

finnas system som blockerar pumpning om korrekt 
jordning ej är inkopplad. 

 Skriftliga rutiner för underhåll och rensning av silar 
och filter ska kunna uppvisas. 

Det ska finnas skriftliga rutiner för hur råvara hanteras 
och transporteras. 
 
 Truckar och pallvagnar som används inom Ex-

klassade områden ska vara Ex-godkända. 
 Skriftlig rutin för kontrollmätning av 

ledningsförmågan hos hjulen på truckar och 
pallvagnar ska kunna uppvisas. 

Det ska finnas skriftliga rutiner för hur brandfarlig vara 
hanteras vid utleverans. 
 
 Skriftliga rutiner för hur hantering av brandfarlig vara 

ska ske vid utleverans, så att farlig uppladdning 
förhindras. 

 Emballage skall vara lämpligt ur elektrostatisk 
synpunkt. 
 

 
 
 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida. 
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EXPERTER PÅ STATISK ELEKTRICITET 
 

Anders Thulin Consulting AB 
tel: 08 - 717 58 00 • mobil: 0704 – 675 489 

box 242 • 133 02 saltsjöbaden 
anders@atc.nu • www.atc.nu 

Reparation & underhåll 
Det ska finnas skriftliga rutiner för hur reparationsarbete, 
utförs inom Ex-klassat område, ska planeras, utföras och 
följas upp. 
 
 Skriftlig rutin för hur riskanalys av reparationsarbete, 

innan arbetet påbörjas, inom Ex-klassat ska utföras 
ska kunna uppvisas. 

 Rutin/åtgärd för att förhindra att utrustning som 
repareras inte startas eller tas i bruk innan 
reparationen är avslutad. 

 Rutin/åtgärd för att säkerställa att slutna utrymmen 
kan förklaras gasfria innan reparationsarbete. 

 Rutin för att kontrollera att reparatör som anlitas för 
att utföra hetarbeten har giltiga tillstånd. 

 Rutin för att genomföra driftsklarhetsverifiering  
(dvs. att all utrustning har återinstallerats på ett 
korrekt och säkert sätt) innan återstart. 

Avfall, spill, utsläpp & rengöring 
Det ska finnas skriftliga rutiner för hur avfall som kan 
innehålla lättantända rester skall hanteras. 
 
 Dokumentation som visar att utrustningen som 

används vid hanteringen av avfall kan avleda statisk 
laddning på ett säkert sätt. 

 Dokumentation att utrustningen vid en ev 
antändning medverkar till att reducera brandtillväxt 
och är tillverkad av material som tål stark 
värmeutveckling vid brand av avfall. 

Det ska finnas skriftliga rutiner för hur spill skall 
omhändertas och förpackas för ev behandling som 
miljöfarligt avfall. 
 
 Utrustning för sanering av spill ska finnas 

lättillgängligt och utrustningen ska vara lämplig för att 
användas inom Ex-klassade områden. 

 Utrustning som förhindrar att spill kontaminerar 
avlopp eller sprids till andra lokaler ska finnas om 
produktionsprocessen är sådan att detta behövs. 

 Larmrutiner skall finnas för att ev. stoppa process, 
verksamhet o hindra tändkällor att komma in i 
område där explosionsfarlig damm eller gasblandning 
kan ha uppstått. 

Det ska finnas skriftliga rutiner för hur 
rengöring/sanering ska genomföras, både rutinmässig 
städning och extraordinär t ex vid revisionsstopp. 
 
 Utrustning för rengöring, städning och sanering ska 

finnas lättillgängligt och utrustningen ska vara lämplig 
för att användas inom Ex-klassade områden. 

 Används ytbehandling för att öka avledningsförmåga 
på isolerande ytor skall dessa återbehandlas efter varje 
städning och avledningsförmågan kontrolleras. 

Brand, larm & tillbudsrapportering 
Det ska finnas brandsläckningsutrustning som är vald och 
utformad för att passa brandsläckning inom Ex-klassade 
områden. 
 
 Släckutrustningen ska möta de kravs som ställs inom 

Ex-klassade områden. 
 Släckutrustningen ska vara utformad för att passa de 

enskilda processmomenten i produktion inom Ex-
klassade områden. 

Skriftlig rutin för hur personalen ska möta och introducera 
räddningstjänst, polis och ambulans vid olyckor eller 
brand ska kunna uppvisas. 
 
 Det ska finnas skriftliga rutiner för hur införandet av 

tändkällor hindras att tas in i Ex-klassade område vid 
olyckor med spill. 

Det ska finnas rutiner för hur tillbud rapporteras och följs 
upp. 
 
 Skriftliga rutiner för hur och till vem som olyckor och 

tillbud ska rapporteras ska kunna uppvisas. Syftet är 
att företaget systematiskt ska arbeta med att 
kontinuerligt följa upp och arbeta bort risk för 
uppkomst av farlig uppladdning & andra potentiella 
tändkällor. 

Sårbarhetsanalys &  
förebyggande arbete 
 
 Om olyckan är framme är det ibland avgörande för 

företagets överlevnad hur man hanterar en allvarlig 
olyckshändelse. Från akut hjälp och släckinsats, till 
medarbetarinformation och mediakontakter, 
myndigheteskontakter, olycksutredning, 
försäkringsbolagskontakter mm. Att öva dessa 
påfrestande moment på ett realistiskt sätt betyder 
mycket för utfallet efter en ev olycka.  

 Genom en systematisk olycksriskanalys bör man 
kunna förutse de flesta tänkbara olycksscenarier och 
därigenom betydligt kunna reducera risken för att 
olyckan sker. Se även SRVFS 1999:5 o AFS 2005:19. 

 Personal i arbetsledande ställning skall vara väl 
förtrogna med rutiner vid tillbud och olyckor. Träna 
regelbundet ”olyckstillbud” med personalen. 

 Skriftlig säkerhetsrapport bör sammanställas varje år, 
även om myndighetskravet är glesare, för att 
säkerställa att alla tillbud och olyckor täcks in. 

 

 

 

 
 
 
 


