
TILLSTÅND HETA ARBETEN 
Innan arbetet påbörjas; Kan arbetet undvikas eller utföras med en säkrare metod, exempelvis på mekanisk 
verkstad där tillstånd ej krävs? Sida 1
Del 1 Instruktioner:
1. Verifiera att alla nödvändiga försiktighets-
åtgärder är genomförda och att platsen är säker
för heta arbeten.
2. DEL 1  skall färdigställas och behållas.
3. Utställ DEL 2 till personen som utför jobbet och
se vidare instruktioner på DEL 2.
4. Anläggningen skall följa de riktlinjer som anges
på detta formulär eller vad som krävs enligt lag, 
om så dessa är strängare.
5. Tillståndet är endast giltigt för ett arbetsområde
och ett skift i taget.

Nödvändiga Förebyggande Åtgärder
Generella Åtgärder:

Översyn av verksamheten har genomförts och tillstånd för 
tillfälliga förändringar har utfärdats vid behov.
Arbetstillstånd har granskats och är utfärdade vid behov.
Alla brandvakter har direkt tillgång till släckare. 
Sprinkler, slangvindor och brandsläckare är tillgängliga/ i 
drift.
Svetsutrustningen är i gott skick.

Krav inom 11 m från arbetsplatsen:
Konstruktionen är obrännbar, utan brännbara täcklock eller 
brännbar isolering.
Avlägsna brännbart material där så är möjligt. Annars täck 
med svetsduk eller metallplåt.
Heta Arbeten utförs ej på väggar, tak eller golv utförda med 
brännbara sandwichmaterial.
Alla öppningar i väggar och golv är tätade, täckta och 
skyddade.
Brännbart material på den andra sidan om vägg/ tak är 
avlägsnat. Extra brandvakt utsedd om lämpligt.
Svetsduk har placerats under arbetsplatsen för att fånga 
upp gnistor.

Arbete i slutet rum/ kärl:
Utrymmet är rengjort.
Behållare rensade på brandfarlig vara/ gas.
Trycksatta kärl, rör e.t.c. är avlägsnade, isolerade och 
ventilerade (BRYT & LÅS).
Utrustning med lagrad- eller elektrisk energi har ställts av 
och isolerats (BRYT & LÅS).
Behållare rensade på brandfarlig vara/ gas.
LEL-värde, om nödvändigt:

Brandvakt & Övervakning:
En kontinuerlig brandvakt är tillsatt under hela arbetets 
gång samt 60 min efter arbetet, inklusive raster. 
Brandvakt är utbildad i hur man använder släckutrustningen 
samt hur man aktiverar brandlarmet.
Brandvakt är utbildad i heta arbten samt dess risker 
inklusive befogenhet att stoppa arbetet om det bedöms som 
osäkert. 
Brandvakt kan eventuellt krävas i anslutande utrymmen, 
under eller ovanför där risk för spridning av gnistor eller 
värme föreligger.
Övervaka arbetsplatsen regelbundet i ytterligare
3 timmar efter avslutad kontinuerlig brandvakt.

Arbetsdetaljer:
Arbete utförs av: Anställd Entreprenör
Namn:
Arbetets område (Byggnad/Våning):

Arbetsmetod:
Lödning
Kapning
Slipning
Svetsning

Upptining av rör
Hetluft
Takläggning m öppen låga
Övrigt

Tillståndsgivning & Uppföljning:
Arbetsplatsen har blivit inspekterad, förebyggande 
åtgärder på listan har genomgåtts och genomförts 
i syfte att minimera risken för brand, och tillåtelse 
för detta arbete kan medges: Ja Nej
Tillståndsgivare, namn:

Unedrskrift:

Utfärdandedatum:
Tillståndet utlöper:
Datum Klockslag:

Jobbnummer:
Tillstånd, nummer:
Signaturer: 
Hetarbete genomfört:     
Date/Time: 

Brandvakt avlutat:
Date/Time:

Slutkontroll genomförd:
Date/Time:
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TILLSTÅND HETA ARBETEN 
Innan arbetet påbörjas; Kan arbetet undvikas eller utföras med en säkrare metod, exempelvis på mekanisk 
verkstad där tillstånd ej krävs?  Sida 2
Del 2 Instruktioner:
1. Personen som utför arbetet: Ange starttid och
fäst tillståndet vid arbetsplatsen. Efter avslutat
arbete, ange sluttid och lämna tillståndet på
arbetsplatsen till ansvarig brandvakt.
2. Brandvakt: Gör en slutlig inspektion av 
arbetsplatsen, skriv under, lämna tillståndet på
plats och meddela Brandsäkerhetsansvarig /
Tillståndsgivaren.
3. Övervakning: Brandvakten som gör den
slutgiltiga inspektionen, skriver under och
returnerar till Brandsäkerhetsansvarig/ 
Tillståndsgivaren.

Nödvändiga Förebyggande Åtgärder
Generella Åtgärder:

Översyn av verksamheten har genomförts och tillstånd för 
tillfälliga förändringar har utfärdats vid behov.
Arbetstillstånd har granskats och är utfärdade vid behov.
Alla brandvakter har direkt tillgång till släckare. 
Sprinkler, slangvindor och brandsläckare är tillgängliga/ i 
drift.
Svetsutrustningen är i gott skick.

Krav inom 11 m från arbetsplatsen:
Konstruktionen är obrännbar, utan brännbara täcklock eller 
brännbar isolering.
Avlägsna brännbart material där så är möjligt. Annars täck 
med svetsduk eller metallplåt.
Heta Arbeten utförs ej på väggar, tak eller golv utförda med 
brännbara sandwichmaterial.
Alla öppningar i väggar och golv är tätade, täckta och 
skyddade.
Brännbart material på den andra sidan om vägg/ tak är 
avlägsnat. Extra brandvakt utsedd om lämpligt.
Svetsduk har placerats under arbetsplatsen för att fånga 
upp gnistor.

Arbete i slutet rum/ kärl:
Utrymmet är rengjort.
Behållare rensade på brandfarlig vara/ gas.
Trycksatta kärl, rör e.t.c. är avlägsnade, isolerade och 
ventilerade (BRYT & LÅS).
Utrustning med lagrad- eller elektrisk energi har ställts av 
och isolerats (BRYT & LÅS).
Behållare rensade på brandfarlig vara/ gas.
LEL-värde, om nödvändigt:

Brandvakt & Övervakning:
En kontinuerlig brandvakt är tillsatt under hela arbetets 
gång samt 60 min efter arbetet, inklusive raster. 
Brandvakt är utbildad i hur man använder släckutrustningen 
samt hur man aktiverar brandlarmet.
Brandvakt är utbildad i heta arbten samt dess risker 
inklusive befogenhet att stoppa arbetet om det bedöms som 
osäkert. 
Brandvakt kan eventuellt krävas i anslutande utrymmen, 
under eller ovanför där risk för spridning av gnistor eller 
värme föreligger.
Övervaka arbetsplatsen regelbundet i ytterligare
3 timmar efter avslutad kontinuerlig brandvakt. 

Arbetsdetaljer:
Arbete utförs av: Anställd  Entreprenör
Namn :
Arbetets område (Byggnad/Våning):

Arbetsmetod:
Lödning
Kapning
Slipning
Svetsning

Upptining av rör
Hetluft
Takläggning m öppen låga
Övrigt

Tillståndsgivning & Uppföljning:
Arbetsplatsen har blivit inspekterad, förebyggande 
åtgärder på listan har genomgåtts och genomförts 
i syfte att minimera risken för brand, och tillåtelse 
för detta arbete kan medges: Ja Nej
Tillståndsgivare, namn:

Underskrift:

Utfärdandedatum:
Tillståndet utlöper:
Datum            Klockslag:

Jobbnummer:
Tillstånd, nummer:
Signaturer: 
Hetarbete genomfört:     
Date/Time: 

Brandvakt avlutat:
Date/Time:

Slutkontroll genomförd:
Date/Time: 
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TILLSTÅND HETA ARBETEN 

Detta tillstånd gör inte anspråk på att ange alla risker eller indikera att andra faror inte existerar. Genom att 
tillhandahålla detta tillstånd, lämnar varken AIG eller någon av dess anställda någon garanti, uttryckligen eller 
underförstått, avseende användningen av detta tillstånd. Vidare skall varken AIG eller någon av dess anställda 
vara ansvariga på något sätt (annat än ansvar som kan uttryckas i försäkringsbrev som kan utfärdas av bolaget) 
för personskada eller materiella skador eller förlust av något slag som härrör från eller har samband med detta 

Reliance upon, or compliance with, any of the information, suggestions or recommendations contained herein 
or through our hotline in no way guarantees the fulfillment of your obligations under your insurance policy or as 
may otherwise be required by any laws, rules or regulations. This document is not intended to replace any 
recommendations from your equipment manufacturers. If you are unsure about any particular testing or 
maintenance procedure, please contact the manufacturer or your equipment service representative. 

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member companies 
provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial 
services to customers in approximately 80 countries and jurisdictions. These diverse offerings include 
products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for 
retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange. 

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. These references 
with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained 
on such websites is not incorporated by reference into this document. 

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance 
operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at 
www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American 
International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries and jurisdictions, and 
coverage is subject to underwriting requirements and actual policy language. Non-insurance products and 
services may be provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided 
by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and 
insureds are therefore not protected by such funds. 

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. 
has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number 
LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by 
the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: 
(+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. All rights reserved.  

COM-CG-09-0078 Hot Work Permit 
Revised: 18 April 2022

70

J1911786-13 AIG SE Hot Work Permit Swedish.pdf - Page 03



VARNING!
HETARBETE PÅGÅR 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ 
BRAND

I händelse av nödsituation
Kontakta: __________

På:___________

VARNING!
Hetarbetstillstånd
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