HETARBETSTILLSTÅND nr
Enligt försäkringsavtalet skall ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften “Heta arbeten” utfärdas
för en tillfällig hetarbetsplats. De som har befogenhet att bevilja hetarbetstillstånd skall finnas antecknade i hetarbetsplanen för heta arbeten.
BESTÄLLARE AV
HETARBETE
UTFÖRAREN AV
HETARBETET

Företag/avdelning

ARBETSOBJEKTET

Företag/beställare/byggnad/område:
Hetarbetsplatsens adress:

HETARBETSTILLSTÅNDETS GILTIGHETSTID

Begynnelsedatum

HETARBETET

Kontakperson och telefon

Företag/entreprenör
Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat
✔
att hetarbetskorten är giltiga för alla hetarbetare

Gäller dagligen kl.

Slutdatum
Kapslipning med vinkelslipmaskin
Lödning, svetsning med gas

UTREDNING OCH
BEDÖMNING AV FAROR
I SAMBAND MED
HETARBETE

Namn på hetarbetsutförarna:

Skärbränning

El-svets
Arbete med stämverktyg

Annat, vad:
JA

NEJ

Skyddsåtgärder Fara förekommer
krävs
ej

På hetarbetsplatsen finns damm och finfördelat stoff eller skräp som kan antändas.
På hetarbetsplatsen finns antändligt material.
Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor eller- konstruktioner som kan antändas.
Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor.
Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material.
I konstruktioner som omger hetarbetsplatsen finns springor eller öppningar genom vilka gnistor eller hett
stoff kan komma in i vägg-, tak- eller golvkonstuktioner eller till närliggande utrymmen.
Hetarbete där kap eller slipning sker med vinkelslipmaskin kan gnistor orsaka fara på vidsträkt område,
även ovanför arbetsstället.
Hetarbete utförs med skärbränning varvid stänk kan sprida sig vida omkring.
Hetarbete görs på hög höjd, varvid gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring.
Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner.
Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen.
Andra faror:

SKYDDSÅTGÄRDER I
SAMBAND MED
HETARBETE

Beställaren Entreprenör
Rengöring av hetarbetsplatsen
Brännbart material som uppkommer under hetarbetet bör avlägsnas
Brännbart material bör avlägsnas från hetarbetsplatsen eller täckas med brandskyddsduk
Skyddsskärmarna bör byggas så nära hetarbetsobjektet, att gnistor/stänk inte sprids i omgivningen
Separat skyddskonstruktion bör byggas
Sprickor och öppningar i väggar, tak och golv bör tilltäppas
Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas
Arbetsplatsen bör vätas
Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt
Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras
Kringliggande utrymmen bör bevakas
Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:

SLÄCKUTRUSTNING,
BRANDDETEKTORER,
SPRINKLERANLÄGGNING

Erforderlig släckutrustning ombesörjs av

Beställaren

Handbrandsläckare 43 A 183 B C ____ st
Handbrandsläckare 27 A 144 B C ____ st
C O 2 -släckare ____ st

Entreprenören

Brandslang med tryck
Specialsläckutrustning
Släckfilt

Pytsspruta
Snabbrandpost

Hetarbetsplatsen skall vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183BC. Av dessa kan den ena
ersättas med en snabbrandpost eller två handbrandsläckare av effektklass 27A 144BC. Brandalarmdetektorer måste vid
behov frånkopplas under tiden för hetarbetet. Frånkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej frånkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör
överenskommas med anläggningsskötaren. Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötarens telefonnummer:

HETARBETSBEVAKNING,
UTFÖRARE

Beställare

HETARBETSTILLSTÅNDS
UTFÄRDAREN

Datum

Entreprenör
Under arbetet inkl. pauser
Efter avslutat arbete
Namnteckningar

antal timmar:

______ (minst 1 timme)

Förtydligande av namnen

Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), 00101 Helsingfors, Fo-nummer 2190954-7,
Hemort: Helsingfors, Tfn 010 550 2000, www.folksam.fi
Printa ut 4 ex av blanketten: till tillståndsutfärdaren, till tillståndsmottagaren, till hetarbetsvakten och till hetarbetsvaken efter utfört arbete

