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FAKTA:
VARME ARBEIDER
Årlig oppstår det branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører
varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet på en slik måte
at brann ikke oppstår.
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, reparasjons-, vedlikeholds-, og lignende
arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr.

VIKTIGE PRAKTISKE MOMENTER:
De offentlige krav er hjemlet i Brann og Eksplosjonsvern loven og noen sentrale forskrifter.
Brann og eksplosjonsvern loven beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg ved
risikofylt arbeide.
Viktige forskrifter iht varme arbeider er: om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, lodding
og sliping.
I ”Forskrift om brannforebyggende tiltak” heter det blant annet: ”Den som utfører slike arbeider på
midlertidig arbeidssted, herunder taktekking, skal utvise særlig aktsomhet, treffe nødvendige
forebyggende tiltak og for å kunne slukke brann”.
Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter for varme arbeider:
Forsikringsselskapenes fellesorgan Finansnæringens Hovedorganisasjon koordinerer
forsikringsselskapenes bruk av sikkerhetsforskrifter for å redusere brannrisikoen ved varme arbeider.
Disse sikkerhetsforskriftene står i oppdragsgivers/ bygningseiers brannforsikringsavtale og i
oppdragstaker/ entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. De aller fleste forsikringsselskapene på det
norske markedet har tatt disse sikkerhetsforskriftene inn i forsikringsavtalene. Avvik fra dette kan
forekomme. Se egen forsikringsavtale for de sikkerhetsforskriftene som gjelder egen virksomhet.
Det betyr at det offentlige ikke pålegger bonden i å ta kurs i varme arbeider (Sertifikat), men ”gjøre
MER STOFF:
nødvendige tiltak”.
Nødvendige tiltak vil være:
• Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall.
• Alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet.
• Brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet.
• Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
• Godkjent slukkeutstyr, min. 2 stk 6 kg. ABC-håndslukker eller brannslange.
• Brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er
avsluttet.
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Derimot vil de aller fleste forsikringsselskapene kreve dette:
”Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, skjære-, sveise-, og/eller slipeutstyr utenom faste,
spesielt tilettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme
arbeider, utstedet av Norsk Brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske
land.”
Ved spørsmål knyttet til sikkerhetsforskriftene – ta kontakt med eget forsikringsselskap!

Det er utarbeidet sjekk liste og ”arbeidstillatelse” for varme arbeider. Tilgjengelig på intranettet.
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