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Bilag 1-2 til

8.3 Vejledning i risikoanalyse
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Bilag 1

Skema til brug ved funktionel modellering

Funktion Uønsket hændelse Konsekvenser Kontrol foranstaltninger Vurdering
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Skema til FMEA analyse

Komponent Funktion Fejlmåde Årsag Test og

vedligehold

Effekt på

anlægsdel

Effekt på

andre an

lægsdele

eller

personer

Detekterings

mulighed

Operatør-

indgreb

Bemærkninger
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Skema til HAZOP-analyse

Anlæg:                                                 Dato:

Komponenet Variabel Ændring Årsag Konsekvens Bemærkninger
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Bilag 2

1. Beskrivelse af systemet

Besk riv elsen bør v ær e k ort , men klar . Den sk al vedlægges en skitse af

sy st emet. Detaljer ede oply sning er om sy stemet k an sk riv es i appendik s.

Proj ekt 

Na vn:

Da to: Ra pp ort -

ansvarl ig: 

De si gn- 

ansvarl ig

Drif t-

ansvarl ig: 

Formål: 

Hv ad sk al sy stemet  bruges til?

Funk tion:

Hv ad foregår  i systemet ?

Op bygni ng og  pl ace ri ng: 

Hv or dan er  syst emet bygget  op, og hv ordan er  det placer et i for hold til

om givelser ne?

Hove dda ta: 

De v igt igste data for funk tionen og dens opbygning besk riv es. Fx system ets

st ør relse, t emperaturforhold, t ryk forhold, flow, m ængden af kem ikalier i

pr ocessen og på lager.

Drif t:

Her beskrives syst em ets dr ift. Fx hv em kør er  sy stemet? Hvor længe kører 

det? Er  der manuelt arbej de ved driften? Ansvar sfordeling?
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2. Uheld

Man skal finde og beskr ive årsager  t il og konsekvenser af mulig e uheld.

Spør gsmålet, som besvar es, er hvad der kan ske, hv is der ing en kontr ol-  og 

sikk erhedsforanstalt ninger  er?

Fa re ide nti fi kat ion:

Hv or  er  de stør ste farekilder? (Farlige st offer , høj  temperatur , høj t t ryk ,

kemikalier , emballage osv.). Hv ad kan der sk e?

Hj æl p: Funktionel modeller ing, FMEA, HAZOP analy se.

Hv is farek ilder ne sy nes at  v ære tilstrækkeligt store, så for tsæt t il næste r ubr ik.

Ellers gå til r appor tens skema 4: Konklusion.

Kons ekvens er:

Hv ad er  konsekv ensen af et  uheld m ed de identificerede far ek ilder?

Hj æl p: Evt . spredningsmodeller og andre konsekvensber egninger .

Hv is konsekv enserne synes at  være tilst ræk kelig t alv orlige, så for tsæt til næst e

rubr ik. Ellers gå til r appor tens skema 4: Konklusion.

Fe jl ana lys e: 

Kort lægning af mulige fejlforløb, der k an forår sage de ident ificer ede uheld.

Hj æl p: Fej ltr æ, FMEA, mennesk elige fejl, H AZOP.
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3. Sikkerhedsforanstaltninger

Hv is der i den for eg ående analy se er  ident ificeret  uønskede hændelser med

alvorlige konsekvenser, sk al følgende skema udfyldes. Ellers gå til rappor tens

sk ema 4 : K onklusion.

Overvåg nings sys temer:

Besk riv  hv ilke ov er vågningssystem er , der er  installeret for  at  sikr e m od

uønskede hændelser .

Kont rol sys te mer:

Besk riv  hv ilke aut om atiske k ont rolsy stemer , der  er  i sy stemet, for  at sikr e

mod uønskede hændelser.

Proc edurer:

Besk riv  hv ilke procedur er, der findes for at  sikre m od uønsk ede hændelser.

Kons trukti on:

Er  der i k onstr ukt ionen af syst emet indbygget sikk er hed mod uønskede

hændelser. H vilke kr av er der t il personligt  sikkerhedsudsty r?

4. Konklusion

Konk lus ion:

Hv ilke risici er identificer et? Hv ilke afhjælpende og foreby ggende

foranst alt ninger er installeret ? Usikkerheden i analysen, manglende dat a

m.m.

Unde rsk rif t: 

5. Appendiks

Detaljerede oplysninger om systemet, detaljerede tekniske tegninger og

andet relevant bilagsmateriale placeres i appendiks.


