
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKER MED BRÄNNBART DAMM 
– VÄRDET AV EN KORREKT GENOMFÖRD ZONKLASSIFICERING 
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Denna rapport är framtagen av civilingenjörerna Fredrik Handeland och Martin Ljunggren. 
Rapporten är resultatet av ett samarbete med företaget Brunicon AB och har som syfte att 
belysa den problematik som idag existerar när brännbart damm skall hanteras inom industrin.  
Till stor grund för denna rapport ligger examensarbetet ” Brännbart damm och riskhantering 
inom processindustrin – en vägledande arbetsmetodik” (Handeland & Ljunggren, 2008) som 
har presenterats vid Lunds Tekniska Högskola. För kontakt med författarna hänvisas till 
företaget Brunicon AB.  
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2 INLEDNING 
En dammexplosion eller brand i dammlager inom processindustrin kan få förödande 
konsekvenser. Runt om i världen finns det exempel på dammexplosioner och dammbränder 
där hela industrianläggningar har ödelagts. Ett bra skydd mot dessa risker är därför av största 
vikt för att undvika skador, dödsfall och stora ekonomiska konsekvenser. För en industri där 
brännbart och explosivt damm hanteras är det därför väsentligt att risker inte bara reduceras 
eller elimineras utan att detta även utförs på ett så ekonomisk gynnsamt sätt som möjligt. 
Naturligtvis får inte säkerheten förbises för att extra kronor skall sparas. Det handlar om att 
genomföra en optimering av tre ting: uppfyllande av gällande lagkrav, ekonomi och 
personsäkerhet. 

2.1 BRÄNNBART DAMM – ETT RISKOMRÅDE MED BRISTANDE STATISTIK OCH LÅG 

KUNSKAP 
Kunskapen om risker med brännbart damm är generellt låg. I princip är kunskapsläget 
detsamma som för 25 år sedan när det gäller hantering av risker med brännbart damm 
(Skjold, 2007). Anledningen är den stora komplexitet som existerar kring fenomenet 
dammexplosion. För att en dammexplosion skall inträffa krävs det att ett flertal parametrar, 
beroende och oberoende, inträffar samtidigt. Konsekvensen av explosionen är sedan 
beroende av hur väl de olika parametrarna tillsammans kan samverka. Den bristfälliga 
statistik som finns tillgänglig är ett bevis på att kunskapsnivån generellt är låg. Experter anser 
att endast ett fåtal av inträffade dammexplosioner under historiens gång är bokförda som 
just dammexplosioner (Abbasi & Abbasi, 2007). 



Vid en närmare studie av gällande lagstiftning och harmoniserade standarder (standard 
accepterad av EU) ligger huvudfokus på explosioner när det gäller brännbart damm. Brand i 
samband med brännbart damm får litet utrymme. En anledning till detta kan vara att 
gällande lagstiftning för brännbart damm har haft utgångspunkt i vad som gäller för 
brännbar gas. Att det applicerats ett säkerhetstänk för gas på brännbart damm är att bortse 
från de fakta som verkligen existerar. Uppkomsten av dessa två typer av explosioner skiljer sig 
åt, både fysikaliskt och kemiskt (Eckhoff, 2006). Ett allvarligt problem som i detta fall har 
uppstått är att väsentliga risker, som existerar för brännbart damm, inte uppmärksammats 
tillräckligt mycket och att risker som inte existerar inom området ändå blir praxis att beakta. 
När det gäller att hantera risker är det viktigt att beakta helhetsperspektivet. Om vi skall se till 
risker med brännbart damm kan en brand i dammlager få minst lika allvarliga konsekvenser 
som en dammexplosion. Brännbart damm i lager kan ses som ett fast och poröst material. 
Eftersom luft finns mellan dammpartiklarna innebär det att förbränning av dammpartiklarna 
kan ske mycket snabbt. Bränder i dammlager kan även sprida sig vidare till annat brännbart 
material. En brand i dammlager kan alltså ha ett hastigt brandförlopp med potential till 
omfattande brandspridning, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för både människa 
och egendom. 

2.2 HANTERING AV BRÄNNBART DAMM 
I två EU-direktiv, 94/9/EG och 1999/92/EG, finns det krav på hur brännbart damm skall 
hanteras. Direktiv 94/9/EG behandlar lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är 
avsedda för användning inom explosionsfarliga omgivningar. Detta direktiv går också under 
benämning ATEX 100a eller Produktdirektivet. Det andra direktivet, direktiv 1999/92/EG berör 
minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara 
orsakad av explosiv atmosfär. Andra benämningar för detta direktiv är ATEX 137 eller 
Användardirektivet. I detta direktiv presenteras begreppet zonklassificering. En 
zonklassificering beskriver hur frekvent explosiv atmosfär, tillföljd av damm, förekommer och 
delas in tre olika zoner, zon 20, 21 och 22. Genomförd zonklassificeringen ligger sedan bland 
annat till grund för krav på utrustning i dessa områden. (Direktiv 94/9/EG & Direktiv 
1999/92/EG) 

För att uppfylla gällande lagkrav kan industrier ta hjälp av så kallade experter. Vid en 
snabbare sökning på Internet finner man att flertalet konsultfirmor levererar sådana tjänster. 
För att underlätta konsulters arbete och för att få en något så när standardiserad metod för 
zonklassificering av explosiva dammiljöer har IEC1 och CENELEC2 givit ut standard 61241–10. 
Standarden har som syfte att klassificera riskområden där brännbart damm förekommer. 
Standard 61241–10 är en harmoniserad standard vilket betyder att den har accepterats av 
EU som tillvägagångssätt för att uppfylla gällande lagkrav. En standard blir harmoniserad först 
när den publiceras i EU:s officiella tidning. 

Det finns även andra vägar att gå för att uppfylla de av EU ställda lagkrav. I direktiv 
1999/92/EG står beskrivet att lagkraven gällande zonklassificering kan uppfyllas genom att 
använda harmoniserad standard eller andra metoder som ger minst motsvarande 
skyddsnivå. Brunicon AB har utvecklat en egen metodik där de uppfyller EU lagkrav på ett 

                                                      

1 International Electrotechnical Commission. 
2 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique. 



från standard 61241–10 skilt sätt. Ytterligare en väg att gå är att använda sig av motsvarande 
amerikansk standard (NFPA3 499).  

3 METODIKER FÖR ZONKLASSIFICERING AV MILJÖER MED 

BRÄNNBARTDAMM 
För att utvärdera vilken av ovan nämnda metodiker för zonklassificering som lämpar sig bäst 
för en industri där brännbart damm hanteras presenteras i denna publikation en jämförelse 
mellan dessa tre metodiker. Innan jämförelse mellan de tre metodikerna följer en kortare 
beskrivning av dessa.  

3.1 STANDARD 61241–10 
Standard 61241–10 ”Utrustning i områden med explosiv dammatmosfär. Del 10: Klassificering 
av riskområden med explosiv dammatmosfär” ger riktlinjer för klassificering av områden enligt 
direktiv 1999/92/EG där risker med explosiv dammatmosfär kan uppstå. Standarden är 
framtagen av IEC och översatt till svenska av SEK4. Med hjälp av standarden delas de 
områden där explosiv dammatmosfär kan förekomma in i olika zoner. Dess syfte är att 
verksamheter som omfattas av explosiv dammatmosfär skall kunna välja rätt utrustning till 
respektive zon i enlighet med gällande lagstiftning. 

AVGRÄNSNINGAR 
Standard EN 61241–10 är avsedd för att användas under normala atmosfäriska förhållanden 
och den förutsätter att det finns fungerande rutiner för städning. Standarden gäller inte för 
gruvor, områden med hybridblandningar (exempelvis gas plus damm), damm som inte 
kräver atmosfäriskt syre för förbränning, katastroffall och risker till följd av giftiga eller 
brandfarliga gaser som avges av damm. Standarden beaktar inte konsekvenser av sekundär 
skada som uppkommer till följd av brand eller explosion.  

METOD 
Enligt standard EN 61241–10 bygger klassificering av zoner och riskidentifiering på tre 
delmoment:  

1. Identifiera materialets egenskaper  
2. Identifiera var damminneslutningar eller dammkällor kan existera  
3. Fastställ sannolikhet att damm kommer att frigöras från dessa källor och sannolikhet 

för att explosiva dammluftblandningar uppträder  

IDENTIFIERA DAMMETS EGENSKAPER 
Egenskaper hos damm som kan vara aktuella att identifiera är partikelstorlek, fukthalt, 
dammolns och dammlagers minsta tändtemperatur och deflagrationsindex (Kst-värde). 
Deflagrationsindex är ett mått på hur explosionsfarligt aktuellt damm är och kommer från 
tabellverk eller tester i laboratorium.  

TABELL 1. INDELNING EFTER EXPLOSIONSBENÄGENHET. 

Klass KSt-värde Karaktär 

                                                      

3 National Fire Protection Association. 
4 Svensk Elstandard tidigare Svenska Elektriska Kommissionen. 



St 0 0 Ej explosionsfarligt 
St 1 0-200 Svagt explosionsfarligt 
St 2 201-300 Starkt explosionsfarligt 
St 3 >300 Mycket starkt explosionsfarligt 

IDENTIFIERA VAR DAMMINNESLUTNINGAR ELLER DAMMKÄLLOR KAN EXISTERA 
Identifiering av damminneslutningar går ut på att hitta utrymmen där damm ansamlas. 
Anläggning och utrustning bör studeras vid normal drift, onormal drift och vid uppstart och 
avstängning. Där damm i damminneslutningar kan frigöras bildas det en dammkälla. Dessa 
skall identifieras och dokumenteras. En damminneslutnings insida och utsida skall behandlas 
var för sig. 

FASTSTÄLLA SANNOLIKHET 
När lokalisering av dammkällor är färdig skall sannolikheten bedömas för om dessa källor kan 
ge upphov till en explosiv dammatmosfär. Sannolikhetsbedömning leder sedan till indelning i 
olika riskzoner i enlighet med följande zoner som först beskrevs i EU-direktiv 1999/92/EG. 

  Zon 20, ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft 
förekommer ständigt, långvarigt eller ofta. 

 Zon 21, ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft 
förväntas förekomma tillfälligt vid normal hantering. 

 Zon 22, ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm inte 
förväntas förekomma vid normal drift, och om det likväl förekommer, i så fall endast 
kortvarigt.  

ZONENS UTSTRÄCKNING 
Det finns i EN 61241–10 också bestämmelser för hur utsträckning av varje zon skall se ut. Det vill 
säga hur stor respektive zon skall vara. Där klassificering ger upphov till små oklassificerade 
zoner emellan klassificerade zoner, bör klassificerade zoner utvidgas så att de täcker hela 
området.  En zonklassificering från en dammkälla sträcker sig normalt ut med en meter i varje 
riktning om inte avgränsningar i form av väggar finns. Klassificeringar skall sedan noggrant 
dokumenteras och uppdateras vid förändringar. 

3.2 STANDARD NFPA 499 
NFPA (National Fire Protection Association) har tagit fram en standard för klassificering av 
brännbart damm, Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of 
Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas (NFPA 
499). Denna standard är sedan år 2004 en amerikansk nationell standard. Syftet med 
standarden är att ge användare en grundläggande förståelse för vilka parametrar som 
påverkar grad och omfattning av zonklassificering där explosionsfarligt område, till följd av 
damm, existerar. NFPA 499 fungerar som en guide och skall appliceras med sunt 
ingenjörsomdöme.  

Amerikansk standard delar in explosivt material i olika klasser. Explosivt damm hamnar under 
klass II. Under klass I finns explosiva gaser medan klass III innefattar lättantändliga fibrer. I klass 
II delas explosiva dammtyper upp i ytterligare tre undergrupper: 

Grupp E – Explosivt metalldamm, exempelvis aluminium och magnesium. 



Grupp F – Explosivt karbonatiskt damm som har mer än åtta procent total inneboende 
flyktighet,  
exempelvis kol, kimrök och koks. 
Grupp G – Övrigt explosivt damm, exempelvis mjöl, säd, trä, plast och kemikalier. 
 
Klass II delas även in i två olika divisioner beroende på förekomsten av explosiv atmosfär. 
Division 1 innebär att något av följande är uppfyllt inom ett specifikt område: 

1. Om koncentration av damm i luft under normala driftförhållanden är tillräcklig för att 
skapa explosiva eller antändningsbara blandningar, eller 

2. Där mekaniskt fel eller onormal maskindrift eller utrustning kan medföra explosiv eller 
antändningsbara blandningar, och även kan medföra en antändningskälla genom 
samtidigt fel i elektrisk utrustning, genom funktion av skyddsanordningar, eller av 
andra anledningar, eller 

3. I vilken brännbart damm med elektrisk konduktiv natur finns i farlig kvantitet, eller  
4. Där dammlager inomhus i genomsnitt är tre millimeter eller tjockare.  

Division 2 innebär att något av följande är uppfyllt inom ett specifikt område: 

1. Där brännbart damm inte normalt är luftburet i tillräcklig kvantitet för att producera 
explosiv eller antändningsbar atmosfär, och dammavlagringar normalt är otillräckliga 
för att störa normal drift av elektrisk utrustning eller annan utrustning, men brännbart 
damm kan vara luftburet till följd av en infrekvent funktionsstörning eller mänskligt 
felhavande av processutrustning.  

2. Där brännbart damm ackumulerar på, i eller i närhet av elektrisk utrustning vilket kan 
antändas tillföljd av värmeutveckling från elektrisk utrustning, onormala 
driftförhållanden eller tekniskt fel i elektrisk utrustning.  

3. Där dammlager inomhus i genomsnitt är mindre än tre millimeter tjockt och där det 
inte är möjligt att se underliggande golvs färg.  

NFPA 499 delar in förfarandet av klassificering i fyra steg. 

STEG 1 – BEHOV AV KLASSIFICERING  
Om det finns brännbart damm som framställs, behandlas eller lagras bör området 
klassificeras. 

STEG 2 – SAMLA INFORMATION 
För anläggningar som endast finns på ritning, skapas en preliminär klassificering för att lämplig 
utrustning i explosiv miljö skall kunna anskaffas. En anläggning byggs sällan exakt så som först 
var tänkt enligt ritningar och därför bör en ny klassificering genomföras när anläggning är klar. 
För anläggningar som redan existerar anser NFPA 499 att det är av yttersta vikt att den 
erfarenhet som finns på aktuell anläggning nyttjas. Frågor bör ställas till operatörer och 
ledning på aktuell anläggning för att samla användbar information. 

 Vid en befintlig anläggning skall det bestämmas om dammets specifika 
partikeldensitet är över eller under 640,72 kilogram per kubikmeter (40 punds per 
square feet). 

 Kartlägg anläggningens alla processteg där brännbart damm kan tänkas 
förekomma. 

 Ange minsta antändningstemperatur för antingen dammlager eller dammoln 
beroende på vilken temperatur som är lägst. Finns angivet i tabell 4.5.2 i NFPA 499.     



STEG 3 – VÄLJ LÄMPLIGT KLASSIFICERINGSDIAGRAM 
Lämpligt klassificeringsdiagram skall väljas beroende på följande: 

 Om processutrustning är öppen eller stängd 
 Om damm tillhör grupp E, F eller G 
 Om specifikt område är till för lagring 

STEG 4 – BESTÄM UTSTRÄCKNING AV KLASSIFICERAD ZON 
Utsträckning av klassificerad zon skall fastställas med sunt ingenjörsomdöme.  

 Lokalisera var det existerar potentiella läckage från utrustning. 
 Varje läckage skall klassificeras genom att beakta följande: 

 Om en explosiv blandning är trolig att förekomma frekvent på grund av 
reparationer, underhåll eller läckage. 

 Om förutsättningar för underhåll och övervakning är sådana att läckage 
troligt förekommer i processutrustning, lagringssilos och rörsystem 
innehållande explosivt damm. 

 Om ventilation eller vind förekommer i specifikt område och det explosiva 
dammets dispersionshastighet. 

3.3 KONSULTFIRMAN BRUNICON AB:S TILLÄMPNINGSMETODIK PÅ BRÄNNBART 

DAMM 
För att uppfylla gällande lagkrav (direktiv 1999/92/EG, 94/9/EG) som ställs på företag när det 
gäller risker med brännbart damm tillämpar Brunicon AB en egen metodik för 
zonklassificering. Zonerna 20, 21, 22 har samma definition som anges i direktiv 1999/92/EG. 
Brunicon AB:s gör dock ett tillägg för att hantera existerande brandrisker genom att även 
zonklassificera för brand i brännbart damm. Denna zonklassificering av brandrisker har ingen 
laglig förankring utan är ett tillägg för att belysa faran med brand i dammlager. Zonerna för 
brand delas in i: 

 Zon 30 - Klassificering enligt zon 30 berör områden som har en mycket hög 
brandbelastning eller brandbelastning av en sådan typ att en mycket omfattande 
brand har potential att inträffa. En sådan brand har ett förlopp som inte går att 
kontrollera eller begränsa och kommer att förstöra utrustningen i brandrummet och 
påverka andra delar av processen allvarligt så att ett processtopp är sannolikt. 
Beaktansvärt är om det förekommer stora mängder brandfarlig vara eller gas. 
Förmågan till spridning bedöms utifrån om det är kort avstånd till annan processdel 
eller byggnad, om brandcellsgränser saknas eller av en för låg klass samt om 
konstruktionen är av brännbart material. För denna typ av mycket stora bränder är 
kollaps av byggnadskonstruktionen på grund av upphettning möjlig vilket skulle 
penetrera brandcellsgränserna. 
 

 Zon 31 - Klassificering enligt zon 31 berör områden som har en hög brandbelastning 
eller brandbelastning av sådan typ att en kraftig brand har potential att inträffa. En 
sådan brand har ett förlopp som går att kontrollera men kräver en stor insats av egen 
personal eller räddningstjänst och troligen kommer att förstöra utrustningen i 
brandrummet och sannolikt störa andra delar av processen. Beaktansvärt är om det 
förekommer brandfarlig vara eller gas. Förmågan till spridning bedöms utifrån om det 
är kort avstånd till annan processdel eller byggnad, om brandcellsgränser saknas 
samt om konstruktionen är av brännbart material. 



 
 Zon 32 - Klassificering enligt zon 32 berör områden som har en liten till medelstor 

brandbelastning eller brandbelastning av sådan typ att en begränsad brand har 
potential att inträffa. En sådan brand har ett förlopp som går att kontrollera av egen 
personal och undantagsvis kräver insats från räddningstjänst samt endast orsakar 
skador på processutrustning i brandrummet. Brandfarlig vara eller gas bör endast 
förekomma i begränsad mängd. Förmågan till spridning skall vara minimal och en 
uppkommen brand skall i normalfallet inte kunna sprida sig till annan processdel eller 
byggnad. 

IDENTIFIERA MATERIALETS EGENSKAPER 
Första momentet vid zonklassificering är att identifiera befintligt dammaterial i aktuell 
anläggning. En bedömning över vilka data som antas vara relevanta genomförs. 
Bedömningen baseras på erfarenhet och data erhålls från litteratur och experimentella 
tester. Finns inga tillförlitliga data att tillgå väljs ett representativt dammprov från aktuell 
anläggning för vidare testning. Detta testprov skickas till ett laboratorium som undersöker 
provet för att ta fram relevanta materialdata som beskriver explosivitet och antändlighet.  

IDENTIFIERA BRÄNNBART DAMM 
För att identifiera var i processen det kan finnas explosiva damm, vilket kan resultera i en 
dammexplosion, och var det finns dammlager som kan ligga till grund för ett brandförlopp 
utförs inledningsvis en grovanalys av anläggningen. Ofta delas en anläggning in i större 
områden beroende på förekomst av dammtyp.  

KLASSIFICERING AV PROCESSDELSTEG 
När områden som innehåller explosiva dammoln eller dammlager är identifierade utförs en 
bedömning av dessa processdelsteg och vidare följer klassificering av aktuella delsteg. 
Nödvändigtvis behöver inte ett identifierad sannolikhet för identifierat dammoln eller 
dammlager resultera i en zonklassificering om det finns belägg för att denna risk är minimal 
eller dess konsekvens obetydlig. Stor hänsyn tas till materialets egenskaper och hantering i 
olika processteg vad gäller exempelvis fukt, fraktionsfördelning och bearbetning. Vid risk för 
bildande av dammlager görs en bedömning av vad som skulle kunna orsaka att dammlagret 
kan virvlas upp. Finns ingen sådan risk klassificeras endast dammlagret för brand. En 
zonklassificering för brand utesluter dock inte att området eller dammlagret även klassificeras 
för explosion. Noterbart är dock att i en framtida riskbedömning beskrivs risken för sekundär 
dammexplosion. 

ZONENS UTSTRÄCKNING 
När det gäller zonens utsträckning klassificerar Brunicon fram till nästa naturliga avgränsning. 
Ofta betyder detta att insidan av en utrustning får en och samma zonklassificering. Att 
formera en zons utsträckning med bestämda avstånd i rymden genomförs normalt ej då 
detta sällan är relevant i hantering av damm. 



 

4 RESULTAT FRÅN TILLÄMPNING AV METODIKER PÅ EN FIKTIV 

ANLÄGGNING 
De tidigare tre beskrivna metodikerna för zonklassificering har tillämpats på en fiktiv 
anläggning som är fullt möjlig i sitt utförande. I anläggningen som är av standardmodell 
tillverkas det spånplattor. I rapport ”Brännbart damm och riskhantering inom processindustrin 
– en vägledande arbetsmetodik” 5 finns en utförligare beskrivning av resultaten från varje 
metodik. I denna publikation presenteras endast en övergripande resultatsammanställning. 

TABELL 1. SAMMANSTÄLLNING AV DE RESULTAT SOM FRAKOM VID ANVÄNDANDET AV DE TRE METODIKERNA FÖR 
KLASSIFICERING. KOLUMNEN MED RUBRIK EU MOTSVARAR RESULTAT FRÅN KLASSIFICERING GENOMFÖRD MED 
STANDARD 61241-10. KOLUMNEN MED RUBRIK USA MOTSVARAR ANVÄNDANDET AV DEN AMERIKANSKA STANDARDEN 
NFPA 499. TILL HÖGER I TABELLEN FINNS RESULTATEN FRÅN FÖRETAGET BRUNICON AB:S (BRN) METODIK FÖR 
ZONKLASSIFICERING.  

Nr Process Del av process EU USA BRN 
1 Mottagning stockar  - - - 
2 Avbarkning/Chippning Utsida 22 - - 

3a Insida - 1 - 
3b 

Cyklon 
Cyklonluckor 22 2 - 

4 Cellmatare Insida - - - 
5 Avsiktning  - - - 
6 Bandtransportör Utsida 22 - - 
7 Elevator Botten 22 1 - 
8 Bandtransportör Utsida 22 - - 
9 Stacklagring Runt om 22 - - 

10 Paraskruv  - 2 - 
11 Bandtransportör Utsida 22 - - 
12 Sikt  - - - 
13 Kross Runt om 22 - - 
14 Kedjetransportör  - 1 - 
15 Filter Insida 20 1 - 
16 Cellmatare Insida - 1 - 

17a Insida - - - 
17b 

Roterande tork 
Utlopp 22 2 22 (2) 

18 Brännare med fläkt  - - - 
19a Insida - 1 - 
19b 

Cykloner 
Cyklonluckor 22 2 - 

20 Kedjetransportör Insida - 1 - 
21 Cellmatare Insida 22 1 - 

22a Insida 20 1 21 
22b 

Sikt 
Utsida 22  - 

                                                      

5 Rapport (5251) finns att ladda ner på http://www.brand.lth.se/ 



23 Kedjetransportör Insida 20 1 - 
24a Insida 20 1 20 
24b 

Kvarn 
Utsida 22 - - 

25a Cyklon Insida 20 1 20 
25b Cyklon Cyklonluckor 22 2 - 
26 Cellmatare Insida 22 1 20 

27a Insida 20 1 21 
27b 

Kedjetransportör 
Runt om 22 - - 

28a Insida 20 1 20 
28b 

Kedjetransportör 
Runt om 22 - 22 

29a Insida 20 1 20 

29b 
Buffertsilo Lucka med 

omgivning 21, 22 2 - 
30a Insida 20 1 - 

30b 
Buffertsilo Lucka med 

omgivning 21, 22 2 - 
31 Utmatare Insida 20 1 21, 22 
32 Utmatare Insida 20 1 - 

33a Insida 20 1 22 
33b 

SL – Surface layer 
Under 21, 22 1,2 - 

34a Insida 20 1 - 
34b 

CL – Core Layer 
Under 22 1,2 - 

35 Luftknivar Insida 20 1 20 
36 Kapning Runt, under 22 2 - 

37a Insida 21 1 22 
37b 

Dump 
Runt om 22 2 - 

38a Insida 21 1 - 
38b 

Silo 
Runt om 22 2 - 

39 Returrör Insida 20 1 22 
40 Press Runt, under 22 2 - 
41 Kylning Runt, under 22 2 - 

42a Insida 20 1 - 
42b 

Slip/Puts 
Runt, under 22 2 - 

43 Filter Insida 20, 22 1 21, 20 
44a Insida 20 1 20 
44b 

Silo 
Runt om 22 2 - 

 

 
TABELL 2. TABELL ÖVER HUR STOR DEL AV ANTALET PROCESSDELAR SOM BLEV KLASSIFICERADE MED DE OLIKA 
METODIKERNA VID TILLÄMPNINGEN PÅ DEN FIKTIVA ANLÄGGNINGEN. 

 
 Europeisk 

standard 
Amerikansk 

standard 
Brunicons 
metodik 

Procentandel 
områden 

klassificerade 
80 % 73 % 27 % 



 

Det tydligaste resultatet som framkommer vid tillämpning av de tre metodikerna för 
zonklassificering är att Brunicon AB:s metodik klassificerar färre områden än de övriga två. 
Övriga jämförelser beskrivs i följande underkapitel.  

 

4.1 SKILLNADER OCH LIKHETER 
Standard EN 61241–10 är, jämfört med Brunicon AB:s metodik som också faller under EU-
direktivens (1999/92/EG, 94/9/EG) krav, mer konservativ. Enligt de zonklassificeringar som har 
genomfört är resultatet tydligt, fler områden i den fiktiva anläggningen får en zonklassificering 
om standarder tillämpas medan färre områden klassificeras med Brunicon AB:s 
tillvägagångssätt. Den amerikanska standarden (NFPA 499) är mest detaljstyrd av de tre 
modellerna och troligtvis den enklaste att använda för en person med begränsad kunskap 
och erfarenhet inom dammområdet. Standarden ger inte stort utrymme för egna tolkningar. 
Eftersom amerikansk standard endast delar upp klassificering i två zoner, antingen division I 
eller division II, blir det även av den anledningen enklare att genomföra en klassificering. 
Skillnader mellan de båda divisionerna är också tydligt definierade, vilket simplifierar 
arbetsgången ytterligare.  

SYN PÅ DAMMLAGER 
När det gäller dammlager skiljer sig de tre modellerna åt. Dammlager kan vara en källa för 
brand och explosion. Brunicon AB gör en bedömning av risken för uppvirvling av varje 
dammlager. Finns det inga rimliga uppvirvlingsmekanismer klassificeras området med 
dammlagret endast för brand, enligt Brunicon AB:s tidigare presenterade definitioner. 
Amerikansk standard (NFPA 499) klassificerar alla dammlager som är tjockare än tre millimeter 
som division I och dammlager med tjocklek mindre än tre millimeter där golvytans färg inte 
med det mänskliga ögat kan avgöras genom dammlagret som division II. Standard EN 61241–
10 är mer otydlig när det gäller dammlager och blir ett mellanting av övriga två 
klassificeringsförfaranden. Den europeiska standarden beskriver att de finns mycket få fall där 
dammexplosioner har startat i ett dammoln som virvlats upp från ett dammskikt. Samtidigt 
finns det i standarden klassificeringsexempel där hela golvytor klassificeras enligt zon 22. 
Resonemanget kring dammlager i europastandarden blir därför tvetydigt och svårt att tolka. 

SEKUNDÄRA DAMMEXPLOSIONER 
En dammexplosion kan ge upphov till ytterligare explosioner, så kallade sekundära 
explosioner. Europeisk standard, EN 61241–10, tar ej hänsyn till sekundära explosioner. NFPA 
499 nämner att gott ingenjörskunnande, god städning och effektiva elimineringssystem för 
damm är mycket viktiga när det gäller förebyggande av sekundära dammexplosioner. 
Brunicon AB belyser sekundära explosioner på ett liknande sätt som den amerikanska 
standarden gör.  

HYBRIDBLANDNINGAR 
En mix av gas och damm benämns som en hybridblandning. Amerikansk standard ger 
rekommendation att då både explosiva gasblandningar och brännbart damm existerar skall 
klassificering genomföras för både gas och damm. Utrustningskrav gäller då för både gas 
och damm. Brunicon AB behandlar hybridblandningar på ett liknande sätt som den 
amerikanska standarden och genomför klassificering, vid behov, för hybridblandningens 
båda delar. Europeisk standard behandlar ej hybridblandningar. 



EN ZONS UTSTRÄCKNING 
Enligt Europastandarden sträcker sig en zon normalt en meter i varje riktning från dammkällan 
om ingen avgränsning i form av exempelvis väggar existerar. Om zonklassificering 20 eller 21 
gäller tar zon 21 respektive zon 22 över efter en meter. Den amerikanska standarden 
specificerar zonens utbredning som 6,1 meter (20 fot) i varje riktning från en dammkälla om 
inga avgränsningar finns. Detta gäller dock endast inomhus, utomhus finns inga beskrivningar 
av zonens utsträckning. Om division 1 föreligger som zonklassificering och inga avgränsningar 
existerar tar division 2 över efter 6,1 meter och breder ut sig i ytterligare 3,05 meter (10 fot). 
Brunicon AB genomför i princip aldrig en klassificering av explosiv dammatmosfär på ett 
sådant sätt att resultatet av zonens utsträckning blir en bubbla. Istället har en zonen i regel en 
naturlig avgränsning som väggar eller andra höljen eftersom antändbara blandningar av luft 
och damm normalt endast förekommer invändigt i processutrustning. 

 
VÄDERFÖRHÅLLANDE 
Då delar av anläggningar är i utomhusmiljö och dammlager direkt påverkas av 
väderförhållanden påverkas dammaterialets egenskaper av exempelvis regn och 
temperatur. Europeisk standard tar hänsyn till väderförhållanden vid zonklassificering medan 
amerikansk standard ej nämner detta. Enligt den europeiska standarden kan en 
zonklassificering förändras beroende på vilket väder som är aktuellt. Brunicon AB beaktar 
parametrar som temperatur och fukthalt vid zonklassificering. 

STÄDNING 
Amerikansk och europeisk standard ser god städning som en förutsättning för att 
metodikerna skall kunna användas. Brunicon AB anser inte att städning är en förutsättning för 
att genomföra en zonklassificering, men betonar vikten av goda städrutiner. Vidare tar 
Brunicon AB stor hänsyn till vilken nivå och kvalitet städningen i anläggningen håller när 
zonklassificering genomförs. Fokus ligger även på städrutiner för att minimera eller eliminera 
en zonklassificering samt minimera risken för antändning.  

DOKUMENTATION 
För att underlätta vid framtida förändringar och för att kunna förklara sina antaganden är 
dokumentation av genomfört arbete av stor vikt. Amerikansk standard (NFPA 499) nämner 
inget om dokumentation medan europeisk standard (EN-61241–10) anser att anteckningar 
bör noteras angående klassificerade zoner. Enligt Brunicon AB:s metodik skall alla tagna 
beslut gällande zonklassificering motiveras. 

För att sammanfatta ovan nämnda resultat följer en överskådlig sammanställning av de tre 
metodikerna. 

TABELL 4. SAMMANSTÄLLNING AV JÄMFÖRELSEN MELLAN EUROPEISK STANDARD, AMERIKANSK STANDARD OCH 
BRUNICON AB:S TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR HANTERING AV BRÄNNBART DAMM. I TABELLEN ÅSKÅDLIGGÖRS 
DELMOMENT SOM ÄR VIKTIGA ATT BEAKTA VID BEDÖMNING AV RISKER UR ETT HELHETSPERSPEKTIV.  

 Europeisk 
standard 

Amerikansk 
standard 

Brunicon AB:s 
metodik 

Syn på 
dammlager 

Otydlig. Antingen 
zonklassificering för 

dammexplosion 
eller endast risk för 

brand. 

Skall 
zonklassificeras 

med risk för 
primära och 
sekundära 

Primärt skall risk för 
sekundära explosioner eller 
brand beaktas. Finns ingen 

tydlig risk för uppvirvling 
klassificeras området för 



explosioner. brand. 

Sekundära  
dammexplosioner Beaktas ej. 

Trycker på vikten 
av goda rutiner 

och gott kunnande 
för att undvika 

sekundära 
explosioner. 

Ser ofta sekundära 
dammexplosioner som den 
allvarligaste konsekvensen 

av en primär explosion. 
Betonar vikten av städning 
och andra skyddsåtgärder 
för att undvika sekundära 

explosioner. 

Hybridblandningar Beaktas ej. 
Skall klassificeras för 

både gas och 
damm. 

Skall klassificeras för både 
gas och damm samt 

hanteras som den ökade 
risk detta ofta innebär för 

explosion. 

En zons  
utsträckning 

Oftast 1 m från 
dammkällan åt 
samtliga håll. 

6,1 m (20 fot) i 
samtliga riktningar 

om div. 1 gäller. 
Vid div. 2 är 

avståndet 3,05 m 
(10 fot). 

Ingen avståndsbestämd 
avgränsning. Endast 

naturliga avgränsningar 
som väggar och höljen. 

Väderförhållande 
Zonklassificering kan 
förändras beroende 

på väder. 
Beaktas ej. 

Beaktas. Leder dock ej till 
någon förändrad 
zonklassificering. 

Städning 
En förutsättning för 
att standarden skall 

användas. 

En förutsättning för 
att standarden 
skall användas. 

Ej en förutsättning men 
mycket viktigt. Hänsyn tas till 

aktuell nivån på städning 
och förbättrade städrutiner 

kan leda till lägre 
zonklassificering. 

Dokumentation 
Skall genomföras för 
att motivera beslut 
vid zonklassificering. 

Beaktas ej. 
Skall genomföras för att 

motivera beslut vid 
zonklassificering. 

4.2 KOSTNADS-NYTTAANALYS KRING PROBLEMATIK MED BRÄNNBART DAMM 
Beroende på vilken metodik som använts vid zonklassificering varierar omfattning och nivå av 
klassificeringen samt antal zoner. I alla typer av verksamhet finns det intresse att optimera 
förhållandet mellan kostnader och intäkter. Tillgängliga resurser kan många gånger vara ett 
problem. Speciellt då det är svårt att mäta investeringars ekonomiska effekter. Det kan då 
vara lättare att se till vilka konsekvenser en explosion ekonomiskt kan innebära för företaget, 
till exempel stilleståndskostnader. När det gäller säkerhet är det viktigt att optimera 
förhållandet mellan skyddskostnad och potentiell skadekostnad, vilket med andra ord 
innebär att verksamheten vill erhålla en så hög skyddsnivå som möjligt mot en så låg kostnad 
som möjligt.  



I Figur 1, vilken visar förhållandet mellan skyddskostnad och potentiell skadekostnad. De tre 
metodikerna för zonklassificering in i figuren efter den kunskap som inhämtats under 
genomförd jämförelse.  

 
FIGUR 4-1. KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN DE TRE METODIKERNA FÖR ZONKLASSIFICERING AV EXPLOSIV 
DAMMATMOSFÄR. 

 
Nedan följer förklaring och motivering till ovanstående figur. 

EUROPEISK STANDARD 
Standarden uppfattas som otydlig och lämnar därför utrymme för subjektiva tolkningar. Detta 
resulterar i ett bredare spann i Figur 1. Resultatet av detta är att skyddsnivån kan variera trots 
att kostnaden är densamma. Vid användning av standarden finns det inget krav på vem 
som kan genomföra zonklassificering och det nämns vidare inget om kvalitetskontroll. Detta 
innebär att validiteten och reliabiliteten kan ifrågasättas. Då kunskap och erfarenhet om ett 
ämne är bristfällig är det enklare att ta det säkra före det osäkra. I detta fall resulterar ett 
sådant resonemang till en hög kostnad för en obetydligt högre säkerhetsnivå. 

AMERIKANSK STANDARD 
Upplägget på den amerikanska standarden är betydligt tydligare och lättare att genomföra 
än den europeiska standarden. Ett problem med denna standard är att den inte tillåter 
mycket analytiskt tänkande. Att följa en standard rakt av utan att ”tänka” kan medföra att 



förhållandet inte blir optimalt för den enskilda verksamheten. Den amerikanska standarden är 
konservativ och även detta leder till en hög kostnad för en obetydligt högre säkerhetsnivå.  

BRUNICON KLASSIFICERING 
Denna klassificerings metodik bygger på erfarenhet och kunskap. Till motivering för Brunicon 
AB:s lägre zonklassificeringar och mindre antal zonklassificeringar ligger vetenskapliga fakta 
och mångårig erfarenhet inom brännbart damm i processindustrin. I tidigare presenterad 
jämförelse av zonklassificeringsmetodiker framkommer att Brunicon behandlar fler 
riskområden än de två andra metodikerna. Erfarenhet och kunskap resulterar i att onödigt 
höga kostnader undviks samtidigt som en acceptabel skyddsnivå, enligt lag, uppnås. 

5 DISKUSSION 
Europeisk harmoniserad standard för zonklassificering av explosiva dammoln ger tydligt sken 
av att metoder för användandet är hämtade från de metoder som gäller för zonklassificering 
av explosiva gasmoln. Att applicera ”gastänket” på damm kan medföra stora ekonomiska 
konsekvenser utan att säkerheten på något vis förbättras.  Utrustningskrav och säkerhetsregler 
för brännbart damm skall därför utformas mer i enighet med den vetenskapliga fakta som 
existerar. Gas och damm är två skilda ting som i och för sig kan resultera i liknande 
konsekvenser men vägen till dessa konsekvenser är långt ifrån den samma.  

Vid zonklassificering av explosiva dammoln är det av stor vikt att se helheten, inte bara ur ett 
teoretiskt perspektiv utan även ur ett praktiskt perspektiv om vad som faktiskt är 
genomförbart. Denna avvägning kan vara svår och det gäller att optimera detta förhållande 
utan att det sänker säkerhetsnivån i verksamheten.  Detta kan innebära att andra lösningar 
än de som anges i en standard kan bidra till samma eller högre säkerhetsnivå. Det är viktigt 
att inte glömma bort det primära målet med gällande lagstiftning, vilket är att höja och 
förbättra säkerhet för människa och hälsa. 

Ett mer generellt problem med den europeiska standarden är att en standard accepterad 
av Europeiska Unionen med stor sannolikhet används utan att ifrågasättas. En standard som 
då inte är tillräckligt genomarbetat och används generellt leder till ett inbyggt systemfel. Att 
frångå den typen av felaktigt användande kräver stora åtgärder som inte alltid är enkelt att 
införa. En mer kvalitativ metodik, lik den metodik företaget Brunicon använder, leder med 
större sannolikhet till att systemfel undviks då vid var tillfälle frågeställningar behandlas ur ett 
större perspektiv. 

Sekundära dammexplosioner kan leda till omfattande och allvarliga konsekvenser. Att 
europeisk standard ej behandlar detta uppfattas som anmärkningsvärt. Syftet med att 
använda en standard bör primärt vara att skapa en säker arbetsplats, ingenting annat. Att 
bedöma och förutspå ett explosionsförlopp kan vara mycket svårt. Sekundära explosioner blir 
naturligtvis ännu svårare att bedöma och förutspå. Problematiken bör dock beaktas så långt 
det är möjligt och här kommer Brunicons metodik och amerikansk standard betydligt längre 
än den europeiska.     

En riskbedömning omfattar enligt IEC:s definition både sannolikhet och konsekvens. Gällande 
europeisk standard kan ej användas till att utföra en total riskbedömning eftersom den ej 
beaktar konsekvenser av explosioner eller brand. Vid användandet av europeisk standard är 
det därför viktigt att vara medveten om att ytterligare metoder och tillvägagångssätt behövs 
för att uppnå en tillfredställande behandlingsgrad av aktuella risker med brännbart damm. 
Brunicons metodik behandlar sannolikhet och konsekvens och tillstår även med en bredare 



grund vilket gör det betydligt enklare att bedöma aktuella risker och på det sättet uppnå en 
önskad risknivå.  



 

6 SLUTSATSER 
• Kunskap inom detta område är generellt otillräcklig, vilket resulterar i att ett stort 

ansvar läggs hos de som utarbetar standarder.  

• Kunskap är avgörande vid användning av standarder och andra lösningar. Bristfällig 
eller felaktig kunskap tillsammans med en ”dålig” standard eller lösning kan medföra 
stora konsekvenser ur säkerhetssynpunkt såväl som ur ekonomiska aspekter. 

• En standard ersätter inte en riskanalytikers tänkande utan kan vara är en hjälp i 
arbetet och bör mer ses som en checklista.  

• Varje anläggning är unik eftersom många parametrar påverkar uppkomsten av 
brand eller explosion. Kännedom om anläggningen och erhållna erfarenheter från 
den är ovärderlig.  

• Ta vara på erfarenheter och dokumentera oönskade händelser som inträffat för att 
kunna arbeta proaktivt och förbättra säkerhetsnivån. 

• Damm skall ses ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att både explosions- och 
brandrisker skall beaktas. 

• Gällande standarder (NFPA 499 och 61241–10) ser inte till brandrisker på ett tillförlitligt 
sätt. En brand i dammlager kan medföra allvarliga konsekvenser för människa och 
aktuell anläggning. 

• Den genomförde jämförelse visar att användning av Brunicon AB:s metodik resulterar i 
en lägre skyddskostnad och acceptabel skyddsnivå för den industri där brännbart 
damm hanteras.   
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