
Tomorrow 
Within Reach



Lars Dalgas Bunch
• 1987: Elektronikmekaniker

• 1987-2013:
• Elektronik udvikling

• Elektronik service

• Servicetekniker

• 2013: Eltronic A/S
• Servicetekniker

• Maskinsikkerhed

• ATEX

• 2015 (2018): Eltronic FuelTech A/S
• QHSE Manager, Kvalitet og arbejdsmiljø

• Ex/ATEX konsulent, Arbejdsmiljø, 

maskinsikkerhed

• 2020: CompEx Ex12, IEC 60079-14, -25

• 2021: ISO9001 Lead Auditor



Eltronic FuelTech A/S

Eltronic FuelTech A/S is a global engineering company specialized in innovative 

high- and low-pressure solutions for dual fuel engines running on alternative 

fuels. Our focus is to help you reduce fuel emissions through use of alternative 

fuels for greater worldwide sustainability.

We design and manufacture all our products at our own facilities in Denmark.



Eltronic Group

HFO → LNG/LPG/Methanol/Ammoniak

Eltronic 

FuelTech A/S

100 %

46 FTE

(2018)

Eltronic 

Wind Solution A/S

100 %

112 FTE

(2019)

Eltronic A/S

100 %

117 FTE

(2000)

UK

100%

11 

FTE

China

100%

14 

FTE

Eltronic Group A/S

32 FTE

BIIR A/S

100 %

69 FTE

(2020)

BIIR UA

Ukraine

100%

64 FTE

Sonne A/S

80 %

104 FTE

(2019) 

Bulgaria

100 %

51 

FTE

Blaaholm A/S

70 %

8 FTE

(2020) 

Eltronic 

Data Intelligence

100 %

10 FTE

(2020)

TSTech A/S

70 %

45 FTE

(2016)

Dynatest A/S

100 %

23 FTE

(2019) 

US

100 %

21 FTE

HE Marine A/S

70 %

32 FTE

(2018)

The 4 companies merged and became ENABL by 1st of November 2021. 

India

100 %

26 

FTE

Taiwan

100%

1

FTE

≈ 685 FTEs 



• Også omtalt som:
• Udvidet APV

• ATEX APV

Eksplosionssikrings
dokumentet

”Hvad er det?”

”Det har jeg ikke hørt om”

”Vi har haft eftersyn hvert år af 

vores gamle leverandør, og de 

har ikke sagt noget”

”Vi har haft anlægget i mange år 

og der er da aldrig sket noget”



• Også omtalt som:
• Udvidet APV

• ATEX APV

• Direktiv 1999/92/EF 
• ATEX brugerdirektivet

Eksplosionssikrings
dokumentet



• Artikel 8

• ”Eksplosionssikringsdokument”

ATEX 
brugerdirektivet



ATEX 
brugerdirektivet

• Rapport
• Risikovurdering

• Zoneklassificering

• Beskrivelse af oplæring og instruktioner

• Hvad der er gjort for at undgå eksplosioner

• At der er foretaget eftersyn før ibrugtagning

• At der foretages løbende vedligehold

• Skal være lavet før ibrugtagning

• Skal vedligeholdes

• Kan være en samling af forskellige 

dokumenter



Jooo, men ??



Vejledning

• Europa-Kommissionen
• Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på 

gennemførelsen af direktiv 1999/92/EF ”ATEX”

• Vurdering af eksplosionsrisici

• Tekniske foranstaltninger til beskyttelse mod 

eksplosion

• Organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse 

mod eksplosion

• Koordineringspligt

• Eksempler på checklister



Vejledning

• Arbejdstilsynet
• Stoffer og materialer – C.0.9

• Eksplosionsfare

• Kortlægning og vurdering

• Tekniske foranstaltninger

• Administrative foranstaltninger



At-Vejledning

• C.0.9

• 2.2 Metode til kortlægning og vurdering
• 1. Beskriv arbejdsstedet

• 2. Er der brandbare stoffer til stede?

• 3. Kan der opstå eksplosiv atmosfære som følge af 

opblanding med luft?

• 4. Hvor kan der forekomme eksplosiv atmosfære?

• …

1. Beskriv arbejdsstedet, områderne, 

processerne og/eller aktiviteterne

2. Er der  brændbare stoffer til stede?

3. kan der opstå eksplosiv atmosfære som følge 

af opblanding i luft?

4. Hvor kan der forekomme eksplosiv atmosfære?

5. Kan der dannes farlig eksplosiv atmosfære?

Foranstaltninger til 

eksplosionssikring påkrævet

8a. Er det sikret, at farlig eksplosiv atmosfære ikke 

kan antændes?

6. Undgå så vidt mulig dannelsen af farlig eksplosiv 

atmosfære

8. Undgå aktive tændkilder i områder med farlig 

eksplosiv atmosfære iht. Zoneklassificeringen.

6a. Er det sikret, at farlig eksplosiv atmosfære ikke 

kan dannes?

Yderligere foranstaltninger påkrævet

7. Hvilke zoner kan områderne med farlig 

eksplosiv atmosfære inddeles i?

Yderligere foranstaltninger påkrævet

9. Begræns de skadelige virkninger af en eksplosion.

10. Vurder behovet for generelle administrative 

foranstaltninger og beskriv disse

Foranstaltninger 

ikke påkrævet

Foranstaltninger 

ikke påkrævet

Foranstaltninger 

ikke påkrævet

Anvend foranstalt-

ningerne iht pkt 6

Anvend foranstalt-

ningerne iht pkt 8

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja



At-Vejledning

• C.0.9

• Afsnit 6. Bilag
• Eksempel på skema



Eltronic FuelTech

• Eksplosionssikringsdokument
• Skabelon på basis af At-vejledning C.0.9



Thank you for 
your attention!


