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80% färre bränder orsakade
av Heta Arbeten
Det är resultatet av de skärpta
regler som Brandskyddsföreningen
och försäkringsbolagen lanserade
1990. Skadepreventionskonceptet
Heta Arbeten® är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som
har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Säkerhetsreglerna
Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® bygger på 14 säkerhetsregler som
Brandskyddsföreningen har arbetat fram tillsammans med försäkringsbolagen.
Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Här ingår bland annat:
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Vad är Heta Arbeten?
Heta Arbeten är brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.
Konsekvenserna av en brand vid Heta Arbeten är många:
•
•
•
•
•
•

Reducerad skadeersättning från försäkringsbolaget
Personskada eller dödsfall
Skadad egendom
Nerlagd eller minskad produktion
Förlorat arbete då det inte längre finns en arbetsplats att gå till
Driftstörningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner, som till exempel sjuk		
vård, flygplatser (alternativt transporter), datakommunikation samt el-, vatten- 		
och fjärrvärmenät.

Team Heta Arbeten® består av en tillståndsansvarig, en hetarbetare och en brandvakt som alla spelar nyckelroller för att Heta Arbeten ska kunna utföras på ett
tryggt och säkert sätt. Heta Arbeten förekommer i en mängd branscher och
används till exempel vid:
•
•
•
•
•

Takläggning
Svetsning
Ogräsbränning
Färgborttagning med heta verktyg
Varm hästskoning och hornbränning

• Utbildning över hela landet genom certifierade utbildningsarrangörer
och instruktörer
• Utbildningsmaterial på flera språk
• IT-stöd
• Seminarier för instruktörer och arrangörer
• Certifiering
Varför certifiering?
Försäkringsvillkoren hänvisar till säkerhetsreglerna för Heta Arbeten® och det ställs
krav på att Heta Arbeten ska utföras av behörig hetarbetare. En av konsekvenserna
av att inte vara certifierad om olyckan är framme är reducerad skadeersättning från
försäkringsbolaget.
Att vara certifierad enligt Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning
Heta Arbeten® är också ett vanligt krav i upphandlingar. Andra fördelar är:
• Trygga och säkra arbetsplatser
• Minskad risk för bränder och påföljande skador
• Kunskap i att identifiera risker och göra riskbedömningar
En dags utbildning
Vänd dig till en utbildningsarrangör för Heta Arbeten®. De finns över hela landet
och du hittar den närmast dig via hetaarbeten.se. Utbildningen tar en dag och
avslutas med ett digitalt kunskapstest. När testet är godkänt får du ett certifikat
som gäller i fem år. På utbildningen får du bland annat lära dig:
• Säkerhetsreglerna
• Brandkunskap
• Riskbedömning med hjälp av 3M-metoden (metod, material, miljö)

