Sjekkliste og arbeidstillatelse for varme arbeider
Ved varme arbeider utenfor verksted (Regiverksted og DGverksted) må det søkes om tillatelse
ved å fylle ut dette skjemaet og bes om godkjennelse av brannvernleder (Jan Åge Feirud) eller
Sikringskomiteen. Med varme arbeider forstås bygge, installasjons, monterings, demonterings,
reparasjonsarbeid eller lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære
lodde og/eller slipeutstyr. Den som utfører arbeidet skal ha sertifikat for utførelse av varme
arbeider.
Arbeidets art

Lokale

Dato

Gjeng/firma

Fra kl.

Utførende person

Til kl.

Sertifikatnummer

Den som utfører varme arbeider plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i
henhold til gjeldende lov og forskrifter.

Arbeidsinstruks og sjekkliste
 Den som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider.
 Arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og avfall.
 Brennbare materialer og væsker er fjernet.
 Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet.
 Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons og avsugskanaler, nedforinger, rør og
kryprom.
 Arbeidsstedet er fuktet eller beskyttet på annen måte.
 Godkjent slukkeutstyr er utplassert og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. (Hent
skumslukkeapparat fra Regi/DGverksted merket «varme arbeider» og sørg for å ha minst
to 6 kg ABChåndslukkeapparater til stede.)
 Brannvakt vil være til stede under arbeidet, i pauser og minst én time etter at arbeidet er
avsluttet. Brannvaktens navn: …………………………………………
 Arbeidsutstyret er undersøkt og er feilfritt.
 Skjerpet beredskap for å kunne takle branntilløp er opprettet.
 Vakthavende1 er informert om arbeidet.
 (Hvis nødvendig: Detektorer er koblet ut fra brannvarslingsanlegget.)
Kontakt brannvernleder Jan Åge Feirud (992 15 956) eller Sikringskomiteen (992 15 955) for
godkjenning av arbeidsstedet før arbeidet igangsettes. Lever skjemaet i posthyllen merket
«Sikringssjef». Se neste side for sjekkliste etter endt arbeid.
Ansvarlig (brannvernleder/Sikringskomiteen)

Utøver

1 Hverdager arbeidstid: Administrasjonen, hverdager åpningstid: KSG (Kafé og serveringsgjengen), helg:
arrangerende gjeng (Klubbstyret/Lørdagskomiteen)

Etter endt arbeid
 Etterkontroll er utført slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
 Eventuelle utkoblede detektorer er koblet inn.

 Vakthavende1 er informert om at arbeidet er ferdig.
 Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet.
 Brannvakt fortsetter å overvåke arbeidsplassen i minst én time etter at arbeidet er
utført.
Ved spørsmål, kontakt sikringssjef på telefonnummer 992 15 955 eller kontakt Sikringskomiteen
per epost: sikring@samfundet.no
Det er viktig at dette dokumentet tas vare på. Sørg for at det blir lagt tilbake i permen på verkstedet
eller i posthyllen (merket «Sikringssjef») etter endt arbeid. Kontakt brannvernleder Jan Åge Feirud
(janfe@samfundet.no) ved spørsmål om sertifikat for utførelse av varme arbeider.
Dette skjemaet skal være tilgjengelig på Regiverskted og DGverksted, og det kan også lastes ned
fra http://sikring.samfundet.no/VarmeArbeider og skrives ut.

