Så Gör Vi
Tillstånd och kontrollista Heta Arbeten

Tillstånd och kontrollista Heta Arbeten
Arbetsplats
Fastighet:
Stationsnummer:
Larmadress:
Entreprenör
Entreprenör/företagsnamn:
Tillståndets giltighet
Fr o m den:
T o m den:
Klockan
Klockan
Metod
☐Svetsa
☐Kapa
☐Skära
☐Löda
☐Hetluft
☐Asfaltgryta
☐Borra
☐Slipa
☐Annat:
Kontrollista
JA
NEJ
Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten
☐
☐
Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt
☐
Brandvaktens namn:
Efterbevakning ☐1 timme
☐Annan tid:
☐Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under
arbetet
Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad
☐
Allt brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är borttaget, skyddat
☐
genom övertäckning, avskärmat eller ventilerat?
Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar
☐
☐
☐Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats
Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av
☐
☐
arbetsplatsen
☐Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig
☐
för omedelbar släckinsats
Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet
☐
☐
☐Svetsutrustningen är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd.
Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas.
Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
Räddningstjänsten kan larmas omedelbart
☐
Arbete kommer att utföras i/vid förbudsområde
☐
☐
☐Gasfrihetsförklaring genomförd och dokumenterad av behörig person före och
fortlöpande under arbetet
☐Behövs ej
Vid
tätskiktsarbete
eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten
☐
Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö
☐
☐
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☐
☐
☐

☐

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst
300 oC
Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens
dokument Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger
Vid arbete i automattvätt efterföljs givna instruktioner från OKQ8
☐Inget hetarbete sker i automattvätt

Underskrift Tillståndsansvarig
Tillståndsansvarig intygar att samtliga säkerhetsregler har beaktats, samt att risker och begränsande
åtgärder har diskuterats tillsammans med föreståndaren på anläggningen.

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift Hetarbetare (HA) och Brandvakt (BV)

Namnteckning
Namnteckning
Namnteckning

Telefonnummer
Certifikatkontroll utförd
(av tillståndsansvarig)
☐

HA

BV

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande

Underskrift Föreståndare OKQ8
Föreståndare för OKQ8 tillåter att beskrivet arbete genomförs inom anläggningen och inom ramen
för det hetarbetstillstånd som tillståndsansvarig givit.
Innan underskrift ska föreståndare för OKQ8 alltid informera om andra pågående arbeten på
anläggningen. Entreprenören och föreståndaren ska vara i samförstånd med hur dessa arbeten kan
komma att påverka varandra. Föreståndare för OKQ8 ska även informera om att hetarbete måste
avbrytas vid tankbilsleverans.
Ingen underskrift krävs av personal inom OKQ8 vid hetarbete som utförs i automattvätt om
tillståndsansvarig intygar att givna instruktioner från OKQ8 efterföljs.

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

Underskrift tillståndsansvarig Arbetet är avslutat, efterbevakning slutförd och brandsäkerheten på
arbetsplatsen är kontrollerad

Namnteckning

Namnförtydligande

Detta dokument arkiveras av utförande entreprenör enligt beställarens anvisningar. Kopia av
tillstånd och kontrollistan ska sparas på stationen.
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