TAG DINE FORHOLDSREGLER

OPSTÅR DER ALLIGEVEL BRAND

K
 un certificerede personer må udføre
varmt arbejde.

Og det kan ske – selv for den mest forsigtige, der
har taget alle forholdsregler. Hvis du ikke selv
kan slukke ilden, så tilkald brandvæsnet med det
samme, så du har en chance for at få bugt med
ilden, før den får for godt fat.

	Brug altid en godkendt aftaleblanket
fra enten DBI eller Forsikring & Pension,
hvor disse forhold præciseres:
- Arbejdsstedet
- Arbejdsopgave
- Navn på udførende firma
- Arbejdsperiode
-N
 avn på brandvagten, der udelukkende
har til opgave at overvåge brandrisici,
såvel under som efter arbejdet – også
i pauser (der kan godt udpeges flere
brandvagter).
T
 jek, om der kan være andre krav fra
forsikringsselskabet, bygherren m.fl.

		

Er der personer, som er truet af ilden?
Sørg for, at de kommer i sikkerhed.
Tilkald brandvæsnet på 112.
Brug helst en almindelig telefon – men er
den langt væk, og har du en mobiltelefon
på dig, er det bedre at bruge den end at
spilde kostbare minutter.
Opgiv den nøjagtige adresse – både 		
gadenavn, husnummer og kommune.
Stationsvej kan ligge mange steder inden
for det samme alarmdistrikt.
Mød udrykningen, og vis den hurtigste 		
vej til brandstedet.
Har du selv fået slukket ilden, så få
alligevel brandvæsnet til at komme og
kontrollere, at der ikke gemmer sig
gløder i revner og sprækker.

VARMT

ARBEJDE
KEND DIT ANSVAR

HVAD ER VARMT ARBEJDE?
Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende
værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning.
Varmt arbejde kan fx være tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og
ukrudtsafbrænding, men varmt arbejde kan også
forekomme i andre processer.

BRANDTEKNISKE VEJLEDNINGER
Entreprenører og arbejdsledere m.fl. har ifølge
arbejdsmiljølovgivningen pligt til at instruere
egne håndværkere om brandrisikoforhold og
sikring mod brands opståen og udvikling.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
reviderer jævnligt vejledningerne på området.
Vejledningerne er opdelt i 3 dele; DBI BTV nr. 10,
del 1, 2 og 3 (1. udgave. December 2007).

SKAL DU HAVE UDFØRT
VARMT ARBEJDE?
Hvis du skal have udført varmt arbejde i din virksomhed, er det dit ansvar at:
Udpege en brandvagt, der holder opsyn
med arbejdsstedet under arbejdet og
minimum 1 time efter, at det er afsluttet.
Bemærk, at en brandvagt er et ansvarspådragende hverv.
	Frakoble automatiske brand-, alarm- eller
slukningsanlæg inden arbejdets start –
og tilkoble dem igen efterfølgende.
	Fjerne og flytte alt brandbart materiale
fra arbejdsstedet (inkl. støv og spindelvæv) og om muligt afdække det.
Tætne og beskytte huller og revner, fx
ved rørgennemføringer.
Sikre, at brandvagt og håndværkere kender de gældende sikkerhedskrav i form af
vejledningerne fra DBI.
Informere håndværkere om eventuelle
særligt brandfarlige forhold.

UDFØRER DU VARMT ARBEJDE?
Hvis det er dig eller din virksomhed, der udfører
varmt arbejde, er det dit ansvar at:
	Udføre arbejdet under de gældende sikkerhedskrav fra DBI.
K
 ontrollere, at huller og revner er tætnet/beskyttet.
K
 ontrollere, at brandvagten har sørget
for intakt brandslukningsudstyr ved arbejdsstedet.
G
 ive brandvagten besked, når arbejdet er
afsluttet.

