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MÅL

Målet med utbildningen är att ge dig förmåga att skapa  
säkra Ex-installationer.  

Utrustning för EX-miljö finns av många olika utföranden 
som är lämpliga för olika behov. Skyddet sker på flera olika 
sätt. Det som är rätt att göra med en sorts Ex-utförande 
kan vara direkt farligt med ett annat. Kan du tyda märk-
ningen på Ex-utrustning? Vet du hur Ex d-, Ex e- och 
Ex i-utrustning ska vara installerad?  

NYTTA

Du får kunskap om EX-risker, gällande regler samt hur 
Ex-utrustning ska installeras och underhållas. Stärk din 
kompetens att kostnadseffektivt skapa säkerhet i EX-miljö.

Utbildning om ATEX

KURSLEDARE

Peter Nordqvist är konsult 
och specialist inom ATEX 
med lång erfarenhet av 
explosiva atmosfärer från 
brandfarlig vara och/eller 
damm samt utrustning för 
sådan miljö. Han har deltagit 
i arbetet med SEK hand-
bok 426 (klassning) och 427 
(Ex-installationer). 

KURS: Installationer i riskområde med explosiv atmosfär  
2 dagar 

AFRY utbildning om ATEX vänder sig till dig som installerar, kontrollerar, underhåller,  
konstruerar, ansvarar för eller skriver kravspecifikationer för Ex-installationer med elektrisk 
och/eller mekanisk Ex-utrustning.  

ANMÄLAN

Välkommen att 
registrera din 
anmälan här. 
Nyttja QR-kod 
via din mobil 
eller klicka här.

PRIS

11 400 kr, exklusive moms.  
I priset ingår kursdokumentation, 
lunch och fika. 

Pris för både kursen Ex i och kursen 
ATEX vid samtidig anmälan:  
16 900 kr exklusive moms. 

DATUM & ORTER

Malmö:  
27-28 Sep  
 
Göteborg;  
25-26 Okt 
 
Stenungsund: 
8-9 Nov

peter.nordqvist@afry.com 
+46 10 505 49 86
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INNEHÅLL:  

— Hur uppstår explosiv atmosfär från brandfarlig  
 vara och/eller brännbart damm? 
 
— Regler som gäller där explosiv atmosfär kan uppstå.  
 ATEX-direktiv, lag, föreskrifter med mera

— Vad betyder klassningen i zon, grupp med mera?  
 Olika riskområden med EX-atmosfär

— Utföranden av Ex-utrustning: 
 Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex h, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n,  
 Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex s, Ex t, Ex v 

— Hur väljer man utrustning för zon, grupp, temperatur 
 lass, tändtemperatur och omgivningstemperatur? 
 Vad är utrustningskategori, EPL, skyddsnivå, certifikat?

—  Installation, kontroll och underhåll av Ex-utrustning med 
 tyngdpunkt på Ex d, Ex e och Ex i. (Utvärdering och  
 dokumentation av egensäkra (Ex i) system –   
 se särskild kurs)

— Vad betyder märkningarna på Ex-utrustning?  

— Kort om explosionsskydd i världen utanför Sverige  
 och EU/EFTA 

— Övningar

UTBILDNINGEN BASERAS FRÄMST PÅ: 

— SEK Handbok 427 med SS-EN 60079-14 och -17:2014,  
 samt nationella bilagor.  
 Standarder för installation, kontroll och underhåll

— SEK handbok 426:2022 (ges ut hösten 2022) med 
 standard SS-EN IEC 60079-10-1:2021 samt nationella 
 klassningsexempel. 
 Klassning av områden med explosiv atmosfär från  
 gas och/eller ånga

— SS-EN IEC 60079-10-2:2015.  
 Klassning av områden med explosiv atmosfär från damm

— Föreskrifterna ELSÄK-FS 2016:2, AFS 2016:4,  
 AFS 2003:3, SRVFS 2020:1 och SRVFS 2004:7

Detta ingår

AFRY är ett ledande europeiskt företag 
med global räckvidd inom teknik, design 
och rådgivning. 
Vi accelererar omställningen mot ett 
hållbart samhälle.
 
Vi är 17 000 hängivna experter inom 
infrastruktur, industri, energi och 
digitalisering, som skapar hållbara 
lösningar för kommande generationer. 
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