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Krav til udførelse af "varmt arbejde" og aftaleblanket

“Varmt arbejde”, jf. definition på BYGST aftaleblanket, må kun foregå i bygningen, hvis 
alle andre muligheder for at anvende mere sikre arbejdsmetoder er udtømte, og da kun 
med tilladelse - i hvert enkelt tilfælde - fra byggeledelsen. 

Ved "varmt arbejde" skal der være truffet de nødvendige sikkerheds- og sundmæssige 
foranstaltninger. 

OBS Ved svejsning indendørs, skal det udførende firma anvende procesudsugning, og 
luften skal ledes til det fri eller til dertil monteret filter, der tilbageholder farlige partikler. 

“Varmt arbejde" 
”Varmt arbejde” skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne udgivet af Dansk 
Brand- og Sikringsteknisk Institut i: 

• DBI Vejledning 10, del 1 og 2, 1. udgave, september 2021 inkl. 
rettelser.

Udførende firma(-er), udførende personer(-er) og brandvagt(-er) skal have kendskab til 
og overholde gældende sikkerhedskrav, herunder ovennævnte DBI vejledninger. 

Nedenstående forberedelser og procedurer skal være overholdt inden udførelse af "varmt 
arbejde": 

• Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesvurdering, dvs. APV inkl.
risikovurdering og handleplan, for arbejdets gennemførelse.

• "Varmt arbejde" skal anmeldes.

• BYGST aftaleblanket skal underskrives, og kopi af gyldigt DBI-"varmt arbejde"-
certifikat for udførende håndværker skal vedlægges.

• "Varmt arbejde" må ikke sættes i værk, før der har været afholdt opstartsmøde
med arbejdsmiljøkoordinator (B).

I forbindelse med sin risikovurdering skal det udførende firma orientere sig hos 
byggeledelsen og på arbejdsstedet om eventuelle særlige risici, bygningskonstruktioner, 
ventilationsanlæg, oplag mv. samt om særlige tekniske installationer, der kan medføre 
dampudslip ved forkert håndtering. 

Senest 5 dage før udførelse af "varmt arbejde" skal arbejdet være anmeldt af det 
udførende firma til byggeledelsen samt arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Senest ved anmeldelsen skal arbejdsprocesvurderingen afleveres til gennemsyn og 
drøftelse med arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeldelsen. 

Senest 3 arbejdsdage før udførelse af det varme arbejde, skal BYGST aftaleblanket for 
varmt arbejde foreligge udfyldt og underskrevet. 

Blanketten skal være underskrevet af det udførende firma, af BYGST byggeledelse eller 
bygherrerådgiver og den for arbejdet nødvendige brandvagt / runderingsvagt. 

Det påhviler firmaet, som skal udføre det varme arbejde, at sikre, at risikovurdering, 
forberedelser, anmeldelse, blanketunderskrivelse mv. sker så betids, at det ikke får 
negativ indflydelse på tidsplan eller sinker egne eller andres arbejde. 



Før det "varme arbejde" påbegyndes, skal det udførende firma: 

• Have rengjort arbejdsstedet for brandbare materialer, støv, spindelvæv mv.

• Have flyttet brandfarlige materialer, og eventuelt inventar, mindst 10 meter væk fra
arbejdsstedet. Er det ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages.

• Have sikret, at eventuelle revner og huller, f.eks. ved gennemføringer og andet
brandbart materiale, er tætnet og beskyttet.

• Have sørget for, at nødvendigt og brugbart brandslukningsudstyr forefindes på
arbejdsstedet, og at udførende håndværker samt brandvagt er fortrolige med
håndtering af udstyret.

• I øvrigt overholde sine forpligtelser iht. BYGST aftaleblanket og sørge for, at
brandvagten gør det samme.

Det udførende firma skal sørge for, at "varmt arbejde" ophører mindst 2 timer før byggepladsen 
/ bygningen forlades. Hvis dette ikke sker – eller er mulig – skal der være brandvagt i det 
nødvendige tidsrum efter arbejdets ophør, således at brandvagt opretholdes i mindst 2 timer 
efter ophør af aktiviteten. 

Under og efter udførelse af "varmt arbejde" er det et krav, at nødvendig brandvagt / 
brandrundering opretholdes i pauser. 

For udførelse af "varmt arbejde" henvises i øvrigt til vejledninger mm. som findes på BAR- BA.dk. 

Flasker med gasarter 

Det udførende firma har ansvar for, at flasker med gasarter under tryk ikke henstår uden opsyn, 
og at de senest ved arbejdstidens ophør fjernes fra arbejdsstedet og placeres efter 
byggeledelsens anvisning. Oplagring skal ske i overensstemmelse med anvisningerne i Tekniske 
forskrifter for gasser fra Beredskabsstyrelsen. 

Alarmering 

Før "varmt arbejde" påbegyndes, skal byggeledelsen have anvist, hvordan og hvorfra 
brandvæsenet kan alarmeres. 

Frakobling og reetablering af eventuelt ABA-anlæg skal aftales med byggeledelsen, og udføres 
af en til opgaven dedikeret person. Frakobling af ABA-anlæg må først foretages lige op til det 
tidspunkt, som nødvendiggør frakoblingen. Reetablering af anlægget skal foretages umiddelbart 
efter afslutning af den opgave, der har nødvendiggjort frakoblingen. 



AFTALEBLANKET – UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE

Inden arbejdet påbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den, der bestiller arbejdet, den udførende 
virksomhed samt brandvagten.

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes 
med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med 
tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtsbrænding. 

Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til gældende Brandteknisk Vejledning 10, (BtV10), der er udgivet af DBI.  
Retningslinjerne på side 2 af denne aftaleblanket skal iagttages, inden arbejdet påbegyndes.

Arbejdsstedet: Navn/Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Bestiller af varmt arbejde  
(den aftaleberettigede)

Navn/Virksomhed:

Kontaktperson:

Arbejdsopgave: Arbejdssted i eller på bygningen:

Beskrivelse af arbejdsopgaven:

Udførende virksomhed: Firmanavn:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Udførende person(er):

Arbejdsperiode: Startdato: Slutdato:

I tidsintervallet fra kl.: til kl.:

Brandvagt 
(hvis bygherre og/eller 
dennes forsikringsselskab 
kræver det)

Navn: Firma:

Nødopkald fra tlf.: Brandtryk (brandalarm) findes i lokale:

Brandvagt afsluttes: min. 60 minutter efter varmt arbejdes afslutning

Brandrundering foretages med et interval på: minutter og afsluttes kl.:

ERKLÆRING

Det erklæres hermed, at retningslinjer på bagsiden af denne aftaleblanket overholdes, og at relevante foranstaltninger  
gennemføres. Der henvises til Brandteknisk Vejledning 10 samt Bygningsstyrelsens krav til udførelse af det varme arbejde.

Dato: 

_______________________________ _______________________________
Den der bestiller varmt arbejde Udførende virksomhed 
(Den aftaleberettigede) (Indehaver eller udførende person) 

_______________________________
Brandvagt 



RETNINGSLINJER FOR UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE

OPGAVER FOR DEN DER BESTILLER VARMT ARBEJDE

Før arbejdet
• Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor specielle forhold og aftaler er gældende.
• Undersøge, om der er specielle forsikringsbetingelser i forbindelse med varmt arbejde. 

Hvis der er specielle forhold, skal de videregives til den udførende.
• Udpege brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst 1 time efter endt varmt arbejde hver dag.
• Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal beredskabet informeres om planlagt fra- og tilkobling af 

ABA-anlæg. Ved frakobling i længere tid bør forsikringsselskabet tillige orienteres.
• Sikre, at arbejdsstedet rengøres for brændbare materialer og støv.
• Sikre, at brandfarlige materialer og andet inventar flyttes mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker 

afdækning foretages, eller det skal aftales, hvordan det planlagte arbejde kan udføres uden anvendelse af varmt arbejde.
• Sørge for, at revner og åbninger er tætnet, f.eks. ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale.
• Sikre sig, at udførende virksomhed, udførende person og brandvagt har kendskab til gældende sikkerhedskrav, herunder BtV10.
• Informere udførende virksomhed om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v.
• Sikre, at alarmering af brandvæsenet kan ske.
• Sikre, at denne aftaleblanket gennemgås, bliver udfyldt og underskrevet, samt at en kopi bliver arkiveret forsvarligt.
• Forholde sig til gældende regler for arbejdsmiljøkoordinering.
• Udlevere plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der er krav om dette.
• Andet? Notér:

Efter arbejdet
• Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde. 
• Andet? Notér:

UDFØRENDE VIRKSOMHEDS/MEDARBEJDERS OPGAVER

Før arbejdet
• Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort for brændbare materialer og støv.
• Kontrollere, at brandfarlige materialer og andet inventar er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og 

sikker afdækning foretages, eller det skal aftales, hvordan det planlagte arbejde kan udføres uden anvendelse af varmt arbejde.
• Kontrollere at evt. revner og åbninger er tætnet og beskyttet, f.eks. ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale.
• Sikre, at den, der udfører varmt arbejde, er i besiddelse af certifikat for uddannelse i varmt arbejde.
• Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som f.eks. slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i BtV10.
• Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand.
• Andet? Notér:

Under arbejdet
• Udføre arbejdet iht. gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning 10 samt eventuelle andre specielle krav. Specielle krav noteres 

under punktet ‘Andet? Notér’.
• Holde arbejdsstedet under opsyn, være opmærksom på tilløb til brand og kontrollere arbejdsstedet, inden det forlades. 
• Andet? Notér:

Efter arbejdet
• Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde.
• Andet? Notér:

BRANDVAGTENS OPGAVER

Før arbejdet
• Være bekendt med arbejdets udførelse og vilkår samt fortrolig med gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning 10.
• Kontrollere, at der er opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet og være trænet i brugen af det.
• Sikre adgang til telefon eller anden mulighed for alarmering.
• Andet? Notér:

Under arbejdet
• Være til stede og i stadig kontakt med de udførende personer, holde opsyn med arbejdet fra det varme arbejdes begyndelse og foretage planlag-

te runderinger. Vagten skal også opretholdes i frokostpauser m.m. 
• Andet? Notér:

Efter arbejdet
• Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 2 timer efter endt varmt arbejde. 
• Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde.
• Andet? Notér:
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