KRAV

Öppen utbildning
Företagsanpassad
I prissättningen av utbildningar ingår: utbildare, material, prov, avgifter,
certifikat, intyg samt all för- och efteradministration.

Längd: 1 dag

Heta Arbeten
Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.
Heta Arbeten är brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.
Heta Arbeten är ett skadepreventionskoncept som tillämpas i hela Norden. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med
snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm
hästskoning eller ogräsbränning.

branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverkare för
att nämna några. Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

1919 bildades brandskyddsföreningen – en allmännyttig förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Upphovet till utbildningen var en kraftig ökning av olycksfall och brandskador från arbeten under 1980-talets
senare del. Brandskyddsföreningen beslutade sig då för att i samråd med
försäkringsbolagen vända på den utvecklingen. Nya säkerhetsregler från
Brandskyddsföreningen och strängare säkerhetsföreskrifter i försäkringsbolagens villkor utgjorde grunden för det regelverk som sedan 1990 utgjort norm för Heta Arbeten. Samtidigt tog Brandskyddsföreningen på sig
ansvaret för att utveckla den behörighetsutbildning som idag går under
namnet Heta Arbeten.

Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta
Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret som exempelvis bygg- och anläggningsföretag, företag i elbranschen, kommuner,
industri, sågverk, skolor, VVS, kyl- och ventilationsföretag, golvläggare,
riv- och saneringsföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar,
hamn, järnväg, skog, hovslagare och veterinärer som utför hornbränning
på boskap med flera.

För vem?

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga
och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten på tillfällig
arbetsplats, är utbildade och har certifikat. Heta Arbeten finns i en mängd
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Vår utbildning

Statistik

•
•
•

Den senaste femårsperioden har cirka 870 000 hetarbetare utbildats Sverige och 326 000 personer är certifierade att utföra Heta Arbeten.

•
•
•
•

1 dag
(Avgift för certifiering 1 000 kr ingår) + 300 kr för boken
Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder
så att risken för brand eller annan skada minimeras.
Certifikatet är giltigt i 5 år.
Utbildningen utförs och genomförs av certifierade instruktörer enligt
Svenska Brandskyddsföreningens normer.

Brandskadestatistik
Försäkringsbolagens brandskadestatistik visar att sedan konceptet infördes så har brandskadekostnaderna minskat dramatiskt. Det visar att
utbildningen gör stor samhällelig nytta inte bara ur ett kostnadsperspektiv utan också i form av att antalet brandskador minskar och antalet
avbrottskador också sjunker.

Vad säger kraven?
Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer
som utför brandfarliga Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat. Om kraven
inte följs har försäkringsbolaget rätt att göra ett avdrag på 1-10 basbelopp på skadeersättningen (för
2019: 46.500 kr till 465.000 kr beroende på hur allvarliga försummelserna varit). Det drabbar den som
tecknat försäkringen.
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