Varmt arbejde

Fakta:

Introduktion

Brandvagt

Varmt arbejde er farligt og risikabelt arbejde, der ofte er årsag til
store og ødelæggende brande. Varmt arbejde er en betegnelse for
arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning af materialer.
Forsikringsselskabet skal altid have besked før der udføres varmt
arbejde. Kontakt forsikringsselskabet forud for arbejdet og aftal
krav og forholdsregler i forbindelse med udførelse af varmt
arbejde.

•

Ved udførelse af varmt arbejde skal der altid være
en brandvagt til stede, når bygherre eller forsikringsselskab kræver det.

•

Brandvagten kan ikke lave andre opgaver samtidig
med, at der løbende og kontinuerligt holdes opsyn
med arbejdsstedet.

•

Brandvagt kan anvende et termografikamera til at
søge efter varmeudvikling i konstruktioner eller
oplag.

Risikovurdering
•

Risikovurdering foretages altid af den udførende
forud for det planlagte arbejde.

•

Den udførende kan føre tilsyn med arbejdsstedet
samtidig med udførelse af det varme arbejde, hvis
risikovurdering giver mulighed for det.

•

Den udførende skal undervejs og efterfølgende det
varme arbejde sikre, at der ikke er tilløb til brand.

Brandslukningsudstyr
•

•

Før arbejdet påbegyndes, bør den udførende ud fra
omfang af arbejde, potentiel risiko og konsekvens
vurdere, hvilket brandslukningsudstyr og hvor
meget den udførende og brandvagt skal have til sin
rådighed.
Brandslukningsmateriel skal være tilgængelig og
klar til brug ved arbejdsstedet, før varmt arbejde
påbegyndes.

Aftaleblanket
•

Aftaleblanketten anvendes hver gang, der skal
udføres varmt arbejde.

•

Aftaleblanketten anvendes til at sikre en god dialog
forud for udførelse af varmt arbejde og afklaring af
forpligtelser hos de involverede parter.

Der er ikke krav om brug af aftaleblanket hos private
kunder/bygherrer

Uddannelse af udførende og brandvagt
•

Den udførende skal have fulgt kursus i varmt arbejde og have certifikat i varmt arbejde.

•

Både udførende og brandvagt skal have gennemført praktisk kursus i brandbekæmpelse

•

Brandvagt skal have kendskab til DBI brandteknisk
vejledning 10 for varmt arbejde.

Rundering i forbindelse med udførelse af
varmt arbejde
•

•

Ved rundering skal hele arbejdsstedet inspiceres
og det skal sikres, at der ikke er tilløb til brand i
konstruktion, oplag eller omgivelser efter udførelse
af varmt arbejde
Efter endt arbejde skal der fortsat føres opsyn med
området, hvor der har været udført varmt arbejde.

•

Rundering skal foretages i mindst en time efter
afslutning af varmt arbejde.

•

Ved særlige risici kan runderingsperioden udvides
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Kursus i varmt arbejde
•

Kursusindhold i varmt arbejde skal være tilsvarende DBI-kursus i varmt arbejde.

•

Kursus skal altid omfatte praktisk brandbekæmpelse.
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