Blanket – Varmt arbejde

Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde
Inden I begynder et varmt arbejde, skal både bygherre, entreprenør og brandvagt underskrive og/eller udfylde aftalen.
Der skal altid være en kopi af aftalen på arbejdsstedet.
Aftalen skal anvendes ved enhver form for varmt arbejde.
Policenr.
Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor man arbejder med varmeudviklende værktøj, eller hvor man
arbejder med eller frembringer flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde sker fx i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtsbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere
andre arbejdsprocesser og situationer, derfor er den førnævnte opremsning ikke udtømmende.
Aftaleblanketten henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, vvs- og smedebranchen m.fl., bygherre,
bygningsejer, rådgiver m.fl., men er også til brug ved værkstedsarbejde, fx autoværksteder, sprøjteværksteder m.fl., hvor
der kan forekomme brandfarlige situationer.
Varmt arbejde skal udføres i henhold til DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI.
Inden I begynder på arbejdet, skal reglerne på side 2 være fulgt.
Bygherre
Arbejdsadresse
Arbejdssted

Angiv det præcise arbejdssted – fx tag over indgang, rum nr. xx, teknikrum i kælder etc.

Arbejdsbeskrivelse

Beskriv arbejdets art – fx anvendes der gasbrænder, slibning, svejsning, tagdækning, skæring i ventilationskanaler, ukrudtsbrænding etc.

Arbejdsperiode

Dato fra: _______ til: _______ i tidsintervallet fra kl. _______ til kl. _______.

Selvrisiko

Ved varmt arbejde er der en forhøjet selvrisiko – se policen/vilkårene.

Erklæring
Vi erklærer hermed, at vi overholder reglerne på side 2 af denne aftaleblanket, og at vi gennemfører relevante foranstaltninger jævnfør DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
Bygherren

Navn: 		 Mobiltelefon:

Ansvarlig på
arbejdsadressen

Underskrift:

Entreprenøren

Navn:

Ansvarlig på
arbejdsadressen

Underskrift:

Brandvagt

Brandvagtens navn:		 Mobiltelefon:

Firma:

Mobiltelefon:

51408 05.12 CVR-nr. 78416114

Underskrift:
HUSK: I skal anmelde enhver hel eller delvis afbrydelse af AVS- og ABA-anlæg (vandsprinkler og brandalarm) til brandvæsenet og Topdanmark senest den forudgående arbejdsdag kl. 12.00.

Regler for udførelse af varmt arbejde

Bygherren
Ansvarlig på
arbejdsadressen

Entreprenøren
Ansvarlig på
arbejdsadressen

Brandvagt

51408 05.12 CVR-nr. 78416114

I skal altid udpege en
brandvagt, som kan
være entreprenør, bygherre eller en 3. person

Bygherrens ansvarlige repræsentant for arbejdsstedet under arbejdets udførelse har følgende forpligtelser:
1. Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor der gælder specielle forhold og aftaler.
2. Udpege brandvagt ved varmt arbejde, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst 1
time efter varmt arbejde hver dag.
3. Frakoble evt. automatisk brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal den lokale brandmyndighed give tilladelse til frakoblingen, og du skal også orientere Topdanmark.
4. Rengøre arbejdsstedet for brandbare materialer og støv.
5. Flytte brandfarlige materialer og andet inventar mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke
muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages.
6. Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved gennemføringer og ved andet brandbart materiale.
7. Sikre sig, at udførende firma, udførende person og brandvagt har kendskab til gældende sikkerhedskrav,
herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
8. Informere udførende firma om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v.
9. Informere udførende firma om særlige tekniske installationer, der kan medføre udslip eller eksplosionsfare ved forkert håndtering.
10. Sikre, at alarmering af brandvæsenet kan ske.
11. Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde.
12. Bygherren har yderligere påtaget sig punkt: ________________

Entreprenørens ansvarlige repræsentant på arbejdsstedet under hele arbejdets udførelse har følgende
forpligtelser:
13. Kontrollere, at revner og huller er tætnet/beskyttet.
14. Kontrollere, om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brandbart materiale.
15. Kontrollere, at der er klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
16. Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokerede og umiddelbart kan anvendes i
tilfælde af brand.
17. Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
18. Entreprenøren har yderligere påtaget sig punkt: _______________
Brandvagten på arbejdsstedet har under og efter arbejdets udførelse følgende forpligtelser:
19. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
20. Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis.
21. Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
22. Sikre, at der er mulighed for hurtig alarmering, fx i form af alarm, brandtryk eller opladet mobiltelefon.
23. Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte runderinger.
24. Være til stede og holde opsyn i pauser og mindst 1 time efter endt varmt arbejde samt udføre mindst 2
runderinger med aftalt interval efter endt arbejde.
25. Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person.
26. Brandvagten har yderligere påtaget sig punkt: _________________

