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Vad är Brandfarliga Arbeten? 
Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning 
eller ger gnistor, till exempel svetsning, lödning, tork
ning, ska utföras brandsäkert. Dessa arbeten kallas 
ibland heta eller varma arbeten. Vi har valt att kalla 
det för just vad det är: Brandfarliga Arbeten. 

De som utför brandfarliga arbeten måste gå en 
utbildning för att få det certifikat som krävs. Utbild
ningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat 
enligt försäkringsbolagens villkor. 

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA 
och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges 
främsta experter på området. Vid framtagningen av 
utbildningen har flera branscher deltagit för att få 
den anpassad efter olika arbetssituationer.
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Tips!
Är du osäker på om det är ett brandfarligt arbete? 
Fundera på om arbetet på något sätt kan orsaka  
upp värmning så att rök eller brand uppstår eller  
om arbetet kan ge gnistor. Då kan det vara ett  
brand farligt arbete. 

Om du kan byta verktyg eller miljö så att risken  
försvinner, då är det inte längre ett brandfarligt arbete.

Vad är ett brandfarligt arbete?
Brandfarliga arbeten är arbeten med verktyg som 
kan ge uppvärmning och/eller orsaka gnistor och 
som utförs på en tillfällig arbetsplats. Men det är  
inte bara verktyget som avgör om det är brand
farligt, även materialet som bearbetas och miljön  
där arbetet utförs avgör om det är brandfarligt. 

Utifrån riskerna bestämmer tillståndsansvarig  
om arbetet är brandfarligt eller inte. 
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Vad är skillnaden mellan en fast och  
tillfällig arbetsplats?  
En fast arbetsplats är anpassad för det arbete som 
ska utföras, till exempel en smidesverkstad. Arbets
platsen är då fri från brännbart material och släck
utrustning finns alltid på plats. Här kan man utföra 
brandfarliga arbeten utan krav på tillstånd.

En tillfällig arbetsplats är alla ställen som inte är 
anpassade för brandfarliga arbeten. Här kan det 
finnas risk att till exempel en byggnad, fordon eller 
skog tar eld av arbetet och då krävs tillstånd.

Tips!
Det bästa är att arbeta så riskfritt och säkert som 
möjligt: Kan du byta den tillfälliga arbetsplatsen till en 
annan plats där det inte finns någon risk för brand? 

Om det inte är möjligt ska du följa Tillstånds- & 
checklistan innan du påbörjar arbetet. Läs mer under 
avsnittet Tillstånds- & checklista för alla åtgärder som 
då ska genomföras. 
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Varför är försäkringsbolagens säkerhets-
regler viktiga? 
I alla företagsförsäkringar finns säkerhetsregler 
som måste uppfyllas när ett brandfarligt arbete ska 
utföras. Villkoren måste uppfyllas oavsett om man är 
beställare, företag, entreprenör eller anställd.

Om en brand utbrutit på grund av att man inte 
följt säkerhetsreglerna riskerar man att få kostsamma 
avdrag för skadeersättningen. Även skadeståndskrav 
och rättsliga påföljder kan bli aktuellt.

Tips!
Säkerhetsreglerna hjälper dig att minimera risker och 
arbeta säkert. Om du följer Tillstånds- & checklistan vid 
ett brandfarligt arbete så följer du försäkringsvillkoren 
med dess säkerhetsregler som gäller. Läs mer under 
avsnittet Tillstånds- & checklistan för alla åtgärder som 
ska genomföras. 
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Vilken organisation krävs vid brandfarliga 
arbeten?
Arbetet och ansvaret har en tydlig organisation vid 
brandfarliga arbeten för att det ska utföras på ett så 
säkert sätt som möjligt. Det finns tre grundläggande 
roller vid brandfarliga arbeten: tillståndsansvarig, 
utförare och brandvakter. Alla i organisationen ska 
ha gått utbildning och vara certifierade. Även den 
som är tillståndsansvarig måste ha certifikat för 
brandfarliga arbeten om den utfärdar tillstånd mer 
än en gång per år.
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Tillståndsansvarig 
Tillståndsansvarig bedömer risker och om villkoren 
för att utföra arbetet säkert är uppfyllt. Efter det 
ger den utföraren ett skriftligt tillstånd att utföra 
arbetet. Tillståndsansvarig ska:
	●  På plats bedöma om arbetet är brandfarligt.
	●  Gå igenom hur arbetet ska utföras och vilka  

personer som ska vara utförare och om det ska 
vara brandvakter. 

	●  Använda checklistan och gå igenom den på plats 
tillsammans med utförare och brandvakter för 
att göra de åtgärder som krävs för att uppfylla 
kraven och eliminera risken för att brand uppstår. 

	●  Bedöma hur lång efterbevakning som behövs.
	●  Utfärda tillstånd på plats. Alla som kommer att 

vara delaktiga i arbetet ska ta del av och under
teckna tillståndet.

	●  Aktivt kontrollera att säkerhetsreglerna följs före, 
under och efter arbetet.

Tips!
Inget brandfarligt arbete får starta utan tillstånd.

När du får ett uppdrag och före du är på plats  
– fråga vem som ska skriva tillstånd om arbetet blir 
brandfarligt. 
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Utförare 
Utförare är den som håller i verktygen.  
Utförare ska: 
	●  Vara bekant med de verktyg som ska användas.
	●  Använda personlig skyddsutrustning, vilket även 

innefattar utrustning som krävs i den miljö som 
arbetet ska utföras i.

	●  Ansvara för att arbetet hela tiden uppfyller regel
verket enligt tillståndet.

	●  Avbryta arbetet och kontakta tillståndsansvarig 
om förutsättningarna förändras.

Tips!
Tillståndsansvarig får inte utföra arbetet, men kan 
vara brandvakt.

Alla som ingår i organisationen har ett gemensamt 
ansvar att utföra arbetet så säkert som möjligt och 
följa rutinerna för brandfarliga arbeten.

Det är allas ansvar att avbryta arbetet om riskerna 
förändras.
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Brandvakt 
Brandvakter övervakar den tillfälliga arbetsplatsen 
och ser till att arbetet utförs så att brand inte uppstår 
samt håller uppsikt på eventuella tecken på rök eller 
brand. Brandvakten ska: 
	● Veta hur arbetet ska utföras.
	● Vara på plats hela tiden.
	● Kunna larma.
	● Ha släckutrustning.
	● Kunna avbryta arbetet om förutsättningarna 

förändras.

Föreståndare brandfarlig vara 
Föreståndare brandfarlig vara ska finnas för arbeten  
i utrymmen där det förvaras brandfarlig vara i sådan 
omfattning att det krävs ett tillstånd. Då krävs att  
före ståndaren för brandfarlig vara utfärdar ett särskilt 
tillstånd innan arbetet får påbörjas. I Tillstånds & 
checklistan finns fråga om detta så att det inte missas. 
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Kan tillståndsansvaret delegeras?
Den som tecknat försäkring för sin byggnad kan 
skriva tillstånd. Men uppgiften kan också delegeras. 
Tänk på att den som ska vara tillståndsansvarig både 
behöver kunskap och befogenheter för att kunna 
utföra sin arbetsuppgift. 

En delegering kan ordnas på olika sätt:
	● För att en delegering ska vara korrekt ska den vara 

skriftlig.
	● Inom egen organisation: Personlig delegering eller  

i en arbetsbeskrivning.
	● Till entreprenör: Du kan delegera uppgiften till ett 

annat företag/entreprenör. 
	● Entreprenören utser i sin tur personlig delegering  

i sin organisation. I entreprenadavtal för bygg
verksamhet har man i till exempel AMA AF före
skrifter om överlåtelse av tillståndsansvaret där 
»Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven 
fysisk person«.

På www.brandfarligaarbeten.com finns det blanketter 
att ladda ner för delegering.
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Riskhantering
Brandfarliga arbeten handlar om riskhantering. 
Före, under och efter arbetet behöver du:
	● Identifiera risken för brand.
	● Bedöma risken för brand.
	● Hantera risken för brand.

Riskbilden kan ändras under arbetets gång. Det är 
viktigt att övervaka riskerna hela tiden och löpande 
fortsätta att identifiera, bedöma och hantera risker. 

 
Vad är KOKA-metoden
Du kan använda KOKAmetoden för riskbedöm
ningen vid brandfarliga arbeten: 

Konsekvens
Vad blir konsekvensen om det börjar brinna? Tänk 
på att konsekvensen kan bli betydligt mer än skador 
i själva byggnaden. Kanske stannar hela verksam
heten av med dyrbara driftstopp som konsekvens? 
Fundera på vad som kan hända och vilka åtgärder 
som behövs för att begränsa en eventuell konsekvens 
av brand. 
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Omgivning 
Hur ser omgivningen ut? Finns det saker som måste 
flyttas, städas, avskärmas eller på annat sätt skyddas 
för brand? Finns det gaser eller damm som kan bli 
farligt?

Konstruktion
Hur ser konstruktionen och materialet ut? Är det 
brandfarligt? Kan värme, gas eller gnistor ledas till 
material som då kan antändas? Är det till exempel 
cellplast innanför betongen och hur kan det då skyddas 
eller göras mindre brandfarligt? 

Arbetssätt
Vilket verktyg/maskin ska användas? Går det att 
byta arbetssätt så att risken minimeras? 



Finns det godkända verktyg som gör att 
det inte blir brandfarligt arbete?
Alla verktyg som alstrar värme eller gnistor bedöms 
som brandfarliga. Det finns dock inga »godkända« 
verktyg. Du behöver alltid göra en riskbedömning. 
Det är inte bara verktyget som avgör om det är 
brandfarligt, även materialet som bearbetas och miljön 
där arbetet utförs avgör om det är brandfarligt. Att 
kapa en spik med rondell är inte brandfarligt om det 
görs utomhus i snö. Men det är brandfarligt om det 
görs på samma ställe på sommaren med torrt gräs. Du 
måste alltid ta hänsyn till alla omständigheter och 
inte bedöma risken bara efter verktyget.
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Vad gäller inom bygg? 
Brandfarliga arbeten inom bygg kan delas in i två 
stora grupper: stora och mindre projekt. 

Stora projekt
När det gäller stora projekt har man en hög säker
hetsnivå. Ofta är hela jobbet reglerat via avtalen som 
AMA och AF. Det finns då en organisation och en 
delegeringsordning som tar hand om hela hanteringen 
av brandfarliga arbeten. Beställaren har delegerat 
ner ansvaret till entreprenören. Entreprenören utför 
total entreprenaden och har en platschef som utfärdar 
tillstånd till alla, inklusive underentreprenörer som 
till exempel elektriker eller smeder. Platschefen är 
på plats och bestämmer vilka skyddsåtgärder som 
behövs. Skyddsronder sker regelbundet. 

Mindre projekt
På mindre projekt kan det vara lite otydligare. Det 
kan vara mindre byggnationer/tillbyggnationer och 
framför allt servicejobb. 

Tillståndsansvarig ska ha en delegering från fastig
hetsägaren för att kunna vara tillståndsansvarig. I 
mindre projekt är det inte lika självklart att avtala 
enligt AMA/AF, vilket göra att en delegering måste 
skrivas. 
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Det inte är självklart att en platschef finns på 
plats hela tiden. Då kan det vara svårare att utfärda 
tillstånd och följa upp före, under och efter arbetet. 
Om det kommer en underentreprenör kan det bli 
problem att utfärda ytterligare tillstånd. 

Skyddsåtgärderna i mindre projekt är generellt 
betydligt mer krävande. Ibland pågår en annan verk
samhet i samma byggnad. Då blir skyddsåtgärderna 
mer omfattande och samordning mellan de olika 
verksamheterna måste fungera. Ett exempel är om 
en entreprenör ska utföra ett brandfarligt arbete i en 
galleria och vill stänga av delar på brandlarmet för 
att undvika felaktigt larm. I gallerian kommer det 
finnas mycket folk och risken för en brand ökar i 
och med att vi utför ett brandfarligt arbete. Då måste 
man ersätta det avstängda brandlarmet på något 
sätt, till exempel med flera brandvakter.

Tips!
»Tycker du att säkerhet är kostsamt – testa en riktig 
olycka!«

Om du tar bort en branddörr som ska motstå brand 
i 60 minuter är stora delar av brandskyddet utslaget. 
Då bör du sätta upp en tillfällig dörr vid längre arbeten 
för att det brandfarliga arbetet ska få lägre risk. 
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På mindre projekt bör man redan i projekterings
stadiet tänka på hur det ska fungera:
	● Hur fungerar delegeringen – kan vi avtala om det i 

beställningen?
	● Vem får vara tillståndsansvarig?
	● Vilka skyddsåtgärder måste vi ta med i beräkningen? 

Om man tar med detta redan från början kommer de 
mindre projekten bli lika enkla som de stora.  
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Vad gäller vid villaarbeten? 
Privatpersoner saknar ofta kunskap och förståelse 
för regelverket kring brandfarliga arbeten. De har 
heller inget krav i sin försäkring för detta. Därför har 
du som entreprenör allt ansvar att säkerhetsreglerna 
följs.

Tänk på: 
	● En privat villa saknar krav i sin försäkring på 

brandfarliga arbeten. 
	● Du som entreprenör måste dock arbeta efter regel

verket eftersom alla företag har det som krav i sin 
försäkring. 

	● Det ska finnas en tillståndsansvarig och eventuellt 
brandvakt.

	● Ensamarbete är inte tillåtet.
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Vad gäller för takarbete? 
Många bränder orsakas av att öppen låga används. 
Konsekvenserna blir ofta stora då materialet i konst
ruktionen antänds och de är svåra att släcka. Ett annat 
exempel på ökad brandfara är växter till exempel 
grenar som går in över takkanten som antänds vid 
takarbete. 

Vid takarbete finns det högriskkonstruktioner som 
är viktiga att tänka på och extra undersökning krävs:
	●  Luftade konstruktioner: Varm luft kan komma 

in bakom och under panelen som kan antända 
materialet bakom.

	●  Takfot på luftade konstruktioner: Vid takfoten 
kan det finnas brännbart material, till exempel 
isolering som kan antändas.

	●  Fönsterparti/altandörr: Om det har använts tjär
drev/lin så kan det antändas.

	●  Isolerade tak: Det är viktigt att reda ut typen av 
isolering. Används brandklassat material eller 
obrännbar isolering är det bra, men om det används 
brännbar isolering eller cellplast så är risken hög 
att det börjar brinna. Cellplast antänder lätt och 
brandförloppet går fort. Se till att täta sprickor, 
tänk på ledningsvärmen från kapade bultar, rör etc. 
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Regler för smältning av asfalt vid arbete på tak och 
balkonger ska följas. 
	● Asfaltsgrytan ska ha ett lock och en spillåda som 

klarar grytans volym.
	● Spillådan ska placeras på minst 20 mm tjock 

mineralullsskiva om den placeras på brännbart 
underlag.

Vid uppställning utomhus ska följande avstånd följas:
	● Byggnadsställningar eller hiss  5,0 meter
	● Brännbar vägg 1,5 meter
	● Brännbart tak 2,0 meter
	● Gasolflaska 3,0 meter
	● Brännbart upplag 5,0 meter
	● Brännbart avfall 5,0 meter
	● Eldningsoljebehållare eller dylikt 3,0 meter

Tips!
Vid allt takarbete finns det risk för att isolering eller 
annat brännbart material antänds. 
	● Undersök konstruktionen noggrant. 
	● Använd inte öppen låga. 
	● Ta bort brännbart material i närheten, inklusive 
växter och grenar. 
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Vad gäller för industri?
För brandfarliga arbeten inom industri krävs extra 
noggrannhet vid riskbedömningen. 

Verksamheten pågår ofta dygnet runt och lokalerna 
kan av verksamhetsskäl bestå av stora öppna ytor som 
innebär att brandcellerna är stora. Man får också räkna 
med att väggar och framför allt golv kan vara mättade 
av till exempel olja efter flera år av produktion. 

Konsekvenserna vid en brand kan leda till drift
stopp med oerhört höga kostnader som följd. Sak
skadan är oftast den billigaste att ersätta jämfört 
med driftstoppet.

Följ reglerna som gäller för uppställning utomhus. 
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Tips!
	● Kabelstegar och elinstallationer ska skyddas då 
även en mycket liten skada på en kabel kan leda 
till dyra reparationer och driftstopp.

	● Arbeta inte innanför områden som innehåller 
smörjoljor och hydrauloljor. Dessa förvaras ofta på 
flera ställen i lokalerna och är oftast märkta med 
golvmarkeringar.  

	● Ta reda på om det finns utrymmen som innehåller 
brandfarliga varor eller klassas som brandfarliga 
områden. 

	● Täta och skärma av håligheter och genomföringar 
mellan våningsplan för att förhindra gnistor mellan 
våningar; det kanske finns smörjoljor på våningen 
under. Det kan vara en effektiv metod att bygga 
flyttbara avskärmningsväggar. 

	● Placera brandvakter så att de tidigt kan upptäcka 
brand eller antydan till brand. I produktionslokaler 
kan miljön förhindra att brandlarm används på 
grund av rök eller andra orsaker. 
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Hur påverkas brandskyddet över tid? 
Försäkringsbolagens säkerhetsregler måste följas. 
Det finns även lagar och regler som måste följas:
	● AML = Arbetsmiljölagen
	● AFS = Arbetsmiljöverkets föreskrifter
	● PBL = Plan och bygglagen
	● BBR = Boverkets byggregler
	● LSO = Lagen om skydd mot olyckor
	● LBE = Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Nybyggnation:
När vi bygger är flera myndigheter inkopplade. 
En brandskyddsdokumentation tas ofta fram som 
beskriver hur brandskyddet i byggnaden ska utformas. 
Detta regleras av PBL och BBR. I ett sista steg besiktas 
byggnaden före den tas i bruk så att alla delarna i 
dokumentationen är uppfyllda.

Förvaltning:
I förvaltningsskedet är verksamheten igång och 
brandskyddet omfattas av LSO där kraven är att man 
ska ha ett skäligt brandskydd. Arbetsmiljöverket 
ställer också krav att ingen ska komma till skada 
på jobbet eller omkomma, i händelse av brand eller 
annan olycka.
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Om- och tillbyggnad:
Ibland behöver verksamheten byggas till eller 
förändras och då måste man ta hänsyn till PBL och 
BBR igen. Skillnaden mot nybyggnation är att man 
också behöver ta hänsyn till om en verksamhet finns 
i byggnaden. Då kan fler säkerhetsåtgärder behöva 
vidtas. Personer som du kan behöva stämma av arbetet 
med kan vara: brandskyddsansvarig, säkerhetschef, 
anläggningsskötare, föreståndare brandfarlig vara 
med flera. 
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SBA – systematiskt brandskyddsarbete: 
Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i 
alla olika typer av byggnader och anläggningar, men 
omfattningen varierar beroende på vilken verksam
het som bedrivs i byggnaden. Systematiska brand
skyddsarbetet utgår från riskbilden och ska anpassas 
efter den. 

Vanliga delar i ett SBAarbete är: 
	● Brandskyddspolicy
	● Brandskyddsorganisation
	● Byggnads och verksamhetsbeskrivning
	● Regler och rutiner
	● Kontrollsystem för brandskyddet
	● Utbildning
	● Uppföljning

LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) 
är oftast en lagstiftning som kommer in efter att 
byggnaden färdigställts. Ibland är det verksamheten i 
byggnaden som avgör vilket skyddsbehov som krävs, 
till exempel ökar kraven på brandskydd om det finns 
en restaurang som serverar alkohol i byggnaden och 
det krävs högre skydd om restaurangen finns på plan 
två jämfört med om den ligger i markplanet. 
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Vilka brandtekniska installationer finns?
Det finns brandtekniska installationer som hjälper 
oss att klara kraven i BBR. Kraven ändras över tid, 
men huvudprincipen är att om de finns installerade 
ska de fungera. Exempel på brandtekniska installa
tioner är:
	● Utrymningsväg
	● Brandtätningar/målningar
	● Brand och utrymningslarm
	● Sprinkler
	● Släcksystem
	● Brandgasventilation
	● Rökgasfläktar
	● Stigarledningar
	● Handbrandsläckare
	● Brandceller

Tips!
Tänk på att BBR inte är retroaktiv, utan en byggnad 
följer de lagar och regler som fanns då bygganden 
byggdes. Vid en bygglovspliktig ombyggnation, då 
gäller de regler som finns i nuvarande BBR. 
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Tips!
Behöver du stänga av de brandtekniska installationerna 
under arbetet? Tänk då på att skyddet sänks och kon-
sekvenserna av en brand blir större. Kom också ihåg 
att sätta på installationerna när arbetet är klart. 
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Tillstånds- & checklistan

Hur använder man Tillstånds- & checklistan? 
Tillstånds & checklistan är en checklista för att inte 
missa något, men det är också ett juridiskt doku
ment som ska visas i händelse av brand. Checklistan 
innehåller alla säkerhetsregler som finns i försäkringen 
och ordningen har anpassats till tre delar:
	●  Förberedelse
	●  Arbetsmetod 
	●  Förebygg 

När du gått igenom alla delarna och besvarat frågorna, 
har du gjort den riskbedömning som behövs. 

Tänk på: 
	●  Tillståndet ska utfärdas på arbetsstället och alla  

inblandade ska signera (tillståndsansvarig, utförare, 
brandvakter). 

	●  Alla inblandande går tillsammans igenom vad som 
ska göras och hur arbetet ska utföras. 

	●  Checklistans samtliga frågor ska gås igenom och 
svaras på eller markeras med kryss i lämplig ruta.

	●  Checklistan fungerar som ett arbetstillstånd och 
ska ange hur länge det gäller. Tillstånd ska ges för 
så kort tid som möjligt, normalt en dag/arbetspass.
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Tillstånds & checklistan finns i pappersformat eller  
i en app som kan laddas ner från appstore eller 
google play.

Innehåll i tillstånds- & checklistan med  
säkerhetsregler
Inledande uppgifter på Tillstånds- & checklistan
	●  Ange larmadress som du kan uppge till 112 vid en 

olycka. Larmadress är adressen till platsen där det 
tillfälliga arbetet utförs. Tänk på att vid nybygg
nationer så finns inte alltid en adress och då måste 
det tydligt framgå var man är så att Räddnings
tjänsten hittar fram, till exempel via koordinater. 

	●  Skriv arbetsstället. Arbetsstället är där det tillfälliga 
arbetet ska utföras, till exempel fläktrummet.

	● Fyll i tiden. Tillståndet ska ges för så kort tid som 
möjligt, men normalt högst en dag eller ett arbets
pass. Arbetet får inte ske före eller efter tiden som 
anges, då måste ett nytt tillstånd skrivas. Om det 
sker en överlämning av tillståndet till en ny till
ståndsansvarig, så ska den nya tillståndsansvariga 
kontrollera arbetet under och efter och den nya 
tillståndsansvarige måste också ha delegering från 
beställaren.
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FÖRBEREDELSE

Efter riskbedömning på plats:  
Bedöms arbetet vara brand
farligt?

ja
q

nej
q

ej aktuellt

Tillståndsansvarig: Jag som  
utfärdar detta tillstånd är 
behörig och utsedd för  
uppgiften? 

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd 

Den som avser att bedriva eller låta bedriva tillfälliga 
brandfarliga arbeten (till exempel ägare eller 
brukare av fastighet eller total/generalentreprenör) 
ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska 
bedöma om arbetena medför fara för brand. Om 
fara för brand bedöms föreligga, får arbetet utföras 
endast under förutsättning att tillståndsansvarig:
	● Utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds & 

checklista för Brandfarliga Arbeten eller mot
svarande, som ska vara fullständigt ifylld.

	● Under arbetenas utförande förvissar sig om att 
nedanstående säkerhetsregler följs.
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Tips! 
Bedöm om arbetet är brandfarligt. Använd  
KOKA-metoden: 
	● Konsekvens
	● Omgivning
	● Konstruktion 
	● Arbetssätt

Fundera på om du kan ändra förutsättningarna 
för att undvika ett brandfarligt arbete, till exempel 
genom att byta arbetssätt eller arbetsplats. Eller 
se om det går att byta ut något så det inte blir ett 
brandfarligt arbete, till exempel byta verktyget till 
ett mindre brandfarligt.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast 
om den som utsett hen skriftligen medgivit detta. 
Den tillståndsansvarige får inte utföra de Brandfarliga 
arbetena.
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Är personen som ska utföra 
arbetet behörig för Brand
farliga Arbeten?

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 1 – Behörighet  
Den som ska utföra brandfarliga arbeten ska ha 
behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsam
ma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighets
utbildning ska vara genomförd enligt den plan som 
beslutats av försäkringsbolagens och Brandskydds
föreningens utbildningskommitté för brandfarliga 
arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara 
tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning 
och erfarenhet.

Tips! 
Behörigheten kan styrkas via appen Brandfarliga 
Arbeten som du laddar ner via google play eller  
appstore. Du kan också söka fram behörigheten 
på www.brandfarligaarbeten.com. I annat fall ska 
behörig heten styrkas med ett certifikat i form av ett 
plastkort samt legitimation. 
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Finns behov av brandvakt/er 
under arbetet? (Ska användas 
om det uppenbart inte behövs)

ja
q

nej
q

ej aktuellt

Placering av brandvakt/er:

Är obligatorisk efterbevakning 
ordnad med behörig person?

ja
q

nej ej aktuellt

Namn: 

Ange tid (minst en timme):  
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Säkerhetsregel 2 – Brandvakt 

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen 
– även under arbetsrast – under den tid som de 
Brandfarliga arbetena utförs och under den efter
bevakningstid – minst en timme – eller annan tid 
som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän 
faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när tillståndsansvarig  
bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras 
med samma säkerhet utan brandvakt.

Tips!
Efterbevakning och brandvakt är två separata 
åtgärder. Tänk på att efterbevakning alltid ska finnas 
vid arbetsplatsen under minst en timme. Behovet 
av brandvakt under arbetet kan däremot utvärde-
ras och tillståndsansvarig kan bedöma att det inte 
behövs. 
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Vid arbeten i utrymme som 
innehåller/innehållit brand
farlig vara: Har tillstånd 
givits från utsedd förestån
dare för hanteringen? 

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara 

För arbete i utrymmen som innehåller eller har 
innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas 
från den som är utsedd att vara föreståndare för 
hanteringen.

Tips!
Alla verksamheter har inte en föreståndare för brand-
farlig vara. Om du är minsta tveksam om en plats 
innehåller eller har innehållit brandfarlig vara ska du 
ta upp detta med beställaren och/eller tillstånds 
ansvarig. Beställaren eller tillståndsansvarig får då ta 
beslut om hur/om det brandfarliga arbetet ska utföras.
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Finns rätt, fungerande och 
godkänd släckutrustning 
tillgänglig för omedelbar 
släckinsats?   

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning  

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning 
ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. 
Här avses slang med vatten eller två certifierade 
handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 
34 A 233 BC (minst 2x6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:

Vid takläggning krävs slang med vatten och två 
certifierade handbrandsläckare med minsta effek
tivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2x6 kg pulver). 
Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare 
med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 
3x6 kg pulver). Vid takläggning krävs alltid att 
brytverktyg och handstrålkastare finns på arbets
platsen.
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Tips!
Kontrollera följande på brandsläckarna:
	● Manometern står på grönt.
	● Slangen är hel.
	● Sprinten sitter i och är plomberad.
	● Instruktionen syns tydligt.
	● Inte uppenbart är rostig eller skadad.

Kontrollera följande på vattenslangen:
	● Att munstycket är helt och kan öppnas/stängas.
	● Vattenslangen är trycksatt med lämpligt flöde och 
tryck utifrån arbetets riskbild.

	● Vattenslangen har en dimension på minst 19 mm.
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Kan räddningstjänsten 
larmas omedelbart?    

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 10 – Larmning 

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas 
omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas 
tillgänglig om inte stationär telefon finns inom 
räckhåll. Den som uppdras att larma ska känna till 
arbetsplatsens adress.

Tips!
Kontrollera täckningen på mobilen och att batteriet 
är laddat. Om det finns risk för att mobilen inte 
fungerar eller stationär telefon inte finns i närheten, 
använd en komradio till någon som direkt kan larma 
om något inträffar. Ring först 112 om en brand bryter 
ut. Efter det kan du ringa till tillståndsansvarig.
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ARBETSMETOD

Arbetsmetod och verktyg:

Ange den arbetsmetod som ska användas. 
 

Om svetsutrustning med 
gas används, är den felfri 
och följer gällande säker
hetsföreskrifter?

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning 

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska 
vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare 
ska vara försedd med backventil för bränngas och 
syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel 
ska finnas.
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Så här gör du täthetsprov:
	● Se till att ventilerna på svetshandtaget är stängda. 
	● Öppna ventilerna på flaskorna och se att det 

visas tryck på manometrarna.
	● Stäng ventilerna på flaskorna och vänta några 

minuter.
	● Manometrarna ska visa tryck och nålen ska inte 

sjunka.

Var 24:e månad ska bakslagsskyddet kontrolleras 
av en behörig verkstad enligt standard SSEN 730. 
Nästkommande datum för kontroll ska framgå av 
klisterdekalen som ska sitta på bakslagsskyddet.

Täthetsprov ska ske dagligen och även när du 
monterar på manometrarna/klockorna om de varit 
borttagna.

Tips!
Är du som tillståndsansvarig osäker på hur täthets-
provet utförs? Ta hjälp av utföraren och be den 
utföra täthetsprovet.
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Vid tätskiktsarbete eller 
annan torkning/upp
värmning: Är gas lågan 
innesluten?     

ja
q

nej ej aktuellt
q

Vid smältning av is och 
snö: Medger tillstånds
ansvarig användning av 
öppen låga?      

ja
q

nej
q

ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbrän
ning av gas, ska lågan vara innesluten så att den 
inte kan orsaka antändning.

Tips!
När vi jobbar på ett tak finns det en gyllene regel: 
 »aldrig öppen låga«. Tänk på att konsekvenserna  
av en brand på tak ofta blir ganska stor då  
bränder inuti konstruktionen är svåra att släcka.
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Vid torkning av underlag 
och applicering av tätskikt: 
Värms material upp till 
max 300°C?       

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och 
applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tät
skikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.

Tips!
Inget modernt tätskiktsmaterial behöver värmas  
till mer än 300°C. Så fort det uppstår rök eller flammor 
i materialet så har du uppnått en för hög tempe-
ratur. Dessutom bildas då sot och andra förbrända 
partiklar som försämrar vidhäftningen hos tätskikten. 
Öka avståndet till materialet alternativt arbeta 
med snabbare rörelser eller säkra flödet av gas till 
brännaren.
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Vid smältning av asfalt: 
Hanteras utrustningen enligt 
Brandskyddsföreningens 
dokument »Smältning av 
asfalt vid arbeten på tak och 
balkonger«?      

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, 
hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens 
säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten 
på tak och balkonger.

Tips!
Om det börjar brinna i grytan ska du först stänga 
av gasen. Stäng sedan locket och låt smältan 
svalna lite. Spruta aldrig vatten i grytan. 

Brandsläckarna ska förvaras ovanför  
asfaltsgrytan i takfallet så att du inte hindras  
av brinnande asfalt att nå dem. 
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FÖREBYGG

Är arbetsplatsen städad och 
vid behov vattnad?       

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara:
	● Städad
	● Vid behov vattnad

Tips!
Städa en area av minst 10 m i radie. Vattning kan 
behövas innan, under tiden och efter arbetet. Glöm 
inte ytor nedanför arbetsstället. Om du vattnar så 
kan det innebära att heta svetsloppor studsar på 
vattenytan. De kan därför vara nödvändigt att  
vattna på en större yta än 10 m. 
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Är allt brännbart material 
bortflyttat eller skyddat 
genom övertäckning/av
skärmning på och i närheten 
av arbetsplatsen?    

ja
q

nej ej aktuellt

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbets
platsen ska:
	● Flyttas bort
	● Skyddas genom övertäckning
	● Avskärmas

Tips!
Ett effektivt sätt kan vara att skärma av med  
en brandfilt för att fånga in exempelvis gnistor  
i kombination med att övertäcka brännbart  
material som inte går att flytta. För EPS-isolering 
rekommenderas 20 meters avstånd.
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Är värmeledande kon
struktioner och/eller dolda 
brännbara byggnads delar 
skyddade och åtkomliga 
för omedelbar släckinsats?    

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara 
byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till 
brandfaran, samt vid konstaterad brandfara:
	● Skyddas
	● Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats

Tips!
Det är den tillståndsansvarig som beslutar om ett 
förstörande ingrepp ska ske. Försök att få fram en 
ritning över byggnaden för att se konstruktionen. 
Se till att ha verktyg i närheten som du snabbt kan 
öppna väggen med i händelse av brand, till exem-
pel koben, brytverktyg eller såg. Förlita dig inte på 
elektriska verktyg som kräver nätspänning; beakta 
risken för strömavbrott vid brand.



Brandfarliga Arbeten | 49 

Är springor, hål, genom
föringar eller andra öpp
ningar tätade eller kontrol
lerade och skyddade?      

ja
q

nej ej aktuellt
q

Säkerhetsregel 7 – Otätheter 
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar 
på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:
	● Tätade
	● Kontrollerade med hänsyn till brandfaran

Tips!
Var kan gnistor och svetsloppor ta vägen? Kan 
varmluft eller gas ta sig in i till exempel springor  
eller hål? Förebygg och täta med något som  
inte är brännbart.
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Är utrymningsvägar fria från 
hinder?   

ja
q

nej ej aktuellt
q

Tänk igenom din säkerhet innan arbetet påbörjas:
	● Var finns mina nödutgångar?
	● Finns det speciella säkerhetsregler för arbets

platsen?
	● Hur kan man starta utrymningslarm om det 

finns?
	● Var finns det första hjälpenutrustning?
	● Var är återsamlingsplatsen?

Tips!
Glöm inte att kontrollera utrymnings-
vägar innan arbetet startar. I regel ska 
det finnas minst två utrymningsvägar. 
De ska vara fria från hinder och utrym-
ningsdörr ska gå lätt att öppna.
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Är det automatiska brand
larmet urkopplat under 
arbetet?  

ja
q

nej
q

ej aktuellt
q

Om ja, vilka sektioner/adresser har anläggnings-
skötaren kopplat bort?  
 

Tips!
Den som får koppla ur funktioner för ett automatiskt 
brandlarm kallas för anläggningsskötare. Be anlägg-
ningsskötaren notera vad som är urkopplat för just detta 
arbete. Glöm inte att det ska återställas när arbetet är 
klart. I appen får du en påminnelse om detta.
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Underskrifter:
Tillstånds & checklistan ska sedan signeras av 
samtliga utförare och brandvakter. Tillstånds
ansvarig ska förvissa sig om att reglerna på 
tillstånds och checklistan följs före, under och 
efter arbetet. Det är bra om det även genomförs 
en slutkontroll när arbetet är klart.

Slutkontroll:

Efterbevakning startar datum/tid 
 
 

Efterbevakning klar datum/tid 
 
 

Klarmarkerad av  
(Arbetet är avslutat, efterbevakning slutförd och 
brandsäkerheten på arbetsplatsen är kontrollerad.) 
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Tips!
Slutkontroll är viktigt och finns också i appen: 
	● Ange när efterbevakningen startar och är klar  
samt vem som klarmarkerat arbetet.

	● Det kan vara betydelsefullt vid en eventuell rättslig 
process att ha skriftligt när en efterbevakning startar.

	● Klarmarkerad innebär att någon i organisationen 
har konstaterat att efterbevakningstiden som till-
ståndsansvarig angett har utförts. Dock måste man 
bedöma om brandrisken fortfarande är aktuell,  
för om risken finns måste man förlänga efter-
bevakningen.

	● Tillståndsansvarige ska förvissa sig om att alla regler 
följs både före, under samt vid efterbevakningen.
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