
Heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller 
gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, 
skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora 
försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig 
arbetsplats, så kallade Heta Arbeten, ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven 
regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Innan Heta Arbeten kan påbörjas måste en riskbedömning göras och tillstånd ges. 
Riskbedömningen görs tillsammans i det så kallade hetarbetsteamet. I teamet finns tre 
viktiga funktioner, tillståndsansvarig, hetarbetare och en brandvakt som alla spelar 
nyckelroller för att Heta Arbeten ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt.

Tillståndsansvarig
Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med 
hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. 
Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som 
ger skriftligt tillstånd för arbetet och inga Heta Arbeten få påbörjas innan tillståndet är 
undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat Heta 
Arbeten®.

Hetarbetare
Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten 
krävs ett giltigt certifikat.

Brandvakt
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. 
Efterbevakning efter att Heta Arbeten har utförts måste alltid ske. För att vara behörig 
att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Krav på förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Målsättning
Att kursdeltagaren efter genomgången kurs erhållit 
kunskap och färdigheter som gör att heta arbeten kan 
utföras med säkerhet.

Innehåll
• Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Förebyggande åtgärder
• Brandfarlig vara samt EX-miljö
• Tätskikt –Tak, väggar och balkonger

Tid
Heldag, 08-16

Pris
Kontakta oss för kostnadsförslag.

Max 20 st deltagare/kurstillfälle

Fredric Rönnholm
Utbildningsamordnare

Mail:fredric.ronnholm@levainorr.se
Tel +4670 568 35 91


