
 
 

Vedtatt av Finans Norge 22.1.2019 

 

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2020 
 

1. Definisjon   

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som 

genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen 

flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. 

 

2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder 

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. 

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. 

Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha 

ubrennbare overflater. 

 

3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør 

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at 

sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne. 

 

4. Sikkerhetskrav  

4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende 

instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på 

www.fgsikring.no. 

4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller 

beskyttet. 

4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 

4.4 Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal 

være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til 

strålerøret. 

4.5 Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og 

nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt 

der brannrisikoen vurderes som lav. 

4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk 

brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 

 

5. I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak 

5.1 Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak. 

5.2 Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1 skal 

brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen 

flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, 

gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer. 


