
Sjekkliste og arbeidstillatelse for varme arbeider 
 
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, og vedlikeholds- og 
lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. 
 
Arbeidets art  
 
Arbeidssted Avdeling Etasje 
Bygning 
 

  

Tid: Arbeidet begynner klokken Arbeidet slutter klokken 
Dato:   

Oppdragsgiver (firma) Utførende person/firma Sign. Sertifikatnr.
   

 
Forholdsregler 
Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til 
gjeldende lov og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt. 
 
Arbeidsinstruks 
Før arbeidet starter: 

 Den som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider. 

 Arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og avfall. 
 Brennbare materialer/væsker er fjernet. 
 Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet. 
 Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet. 
 Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons-, avsugkanaler, nedforinger og rør). 
 Arbeidsstedet er fuktet eller beskyttet på annen måte. 
 Godkjent slokkeutstyr er utplassert (min. 2 stk 6 kg pulverapparat ABC eller 1” brannslange påsatt vann frem til 

strålerøret) og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. 
 Sløyfe eller detektor(er) er utkoplet via brannalarmsentral. 
 Brannvakt vil være tilstede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. 

Brannvaktens navn: ………………………………………. 
 Arbeidsutstyret er feilfritt, med tilbakeslagsventil, hanske og avstengningsnøkkel ved autogensveis. 
 Skjerpet beredskap for å kunne takle branntilløp er opprettet. 

 
Når arbeidet er avsluttet: 

 Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå. 
 Sløyfe eller detektor(er) er innkoblet via brannalarmsentral. Anlegget kobles inn igjen av: ……………………….. 
 Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet. 
 Nattevakt er underrettet. 

 
Tilleggsinstruks 
Eksplosjonsfarlige rom 
Rom eller deler av rom hvor det foreligger 
eksplosjonsfare pga. stoffer som er eksplosive eller på 
grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli 
blandet med brannfarlig gass eller damp eller 
brennbart støv i et slikt forhold at luftinnblandingen 
kan bli eksplosiv. 
 
Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, 
inkludert sveising, skjæring, lodding og lignende uten 
skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder.

 Skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder. 

 Gassmåling er foretatt. 

 Acetylen/oksygenbeholdere er ikke tatt inn i lokalet. 

 Det er sørget for god ventilasjon. 

 
Denne instruks utfylles når arbeid utføres utenfor sveise- og vedlikeholdsverksted. 
 
Ansvarlig (brannvernleder) Oppdragstaker (utøver) Sertifikatnr. 
   
 


