Arbejd sikkert ved
varmt arbejde

Varmt arbejde omfatter arbejder,
hvor der er risiko for at antænde
bygninger og lignende.

Varmt arbejde
Varmt arbejde omfatter arbejder med åben ild, gnistdannelse og lign. ved skiftende arbejdspladser. Det kan være tagdækning, svejsning, brug af vinkelsliber, skærebrænder m.m.
Kan du svare ja til et af disse punkter, er der tale om varmt
arbejde:

> Arbejder du direkte op af en bygning, som består af træ
eller andet brændbart materiale?

> Bliver der opbevaret brandbare materialer, væsker
eller gasser?

	> Er der hulrum med brandbare materialer?
	> Er der skjulte kabelføringer eller udsugningskanaler, som
munder ud under eller lige over taget, hvorfra der kan
blæse brandfarlige dampe eller støv?
> Er der gammelt papir, spindelvæv eller lign., som let kan
antændes og starte større brande?
Ukrudtsafbrænding med gasbrænder er også varmt
arbejde, hvis det foregår i nærheden af en bygning, hvor
bygningens beklædning består af brandbare materialer.

Krav om APV
Du skal have ’varmt arbejde-tilladelse’ hos din kontakt
person, udfylde en aftaleblanket og udarbejde en skriftlig
APV for arbejdet.

Regler
>
	
Du skal have tilladelse ved din kontaktperson,
før du begynder arbejdet.

> Du skal have passende forsikring for erhvervsansvar.
> Afbrydelse af evt. ABA anlæg, ventilation m.m., må kun
ske efter aftale med din kontaktperson.

Uddannelse og kompetence
Du skal være fyldt 18 år.
Du skal have et gyldig varmt arbejde-certifikat.

Specielle tekniske hjælpemidler
> Dine enheder skal være godkendte og eftersete.
> Du skal have slukningsudstyr ved arbejdet.
> Der skal min. være én 6 kg pulverslukker på arbejdsstedet for hvert ”varmt arbejde” udstyr.

Personlige værnemidler
•
•
•
•

Godkendte sikkerhedssko.
Egnede arbejdshandsker.
Evt. sikkerhedsbriller/visir.
Brandhæmmende arbejdstøj.

Sikkerhedsbriller

Brændhæmmende
arbejdstøj

Brændhæmmende
handsker

Sikkerhedssko

Læs mere
Reglerne for varmt arbejde er beskrevet i Brandteknisk
Vejledning 10, del 1 , del 2 og del 3, hvor du kan læse
mere.

Din kontaktperson hos os:
Navn og tlf.

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk
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