
HETA ARBETEN
Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. 
Målet är att ge kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”, 
att undvika brand i samband med arbeten som innebär uppvärmning. 

SYFTE
Samtliga deltagare ska ges kunskaper 
som ger behörighet och tillstånd att be-
vaka samt utföra heta arbeten. Certifikat 
för heta arbeten utfärdas till samtliga 
deltagare efter genomförd kurs och 
godkännande av Svenska brandskyddsför-
eningen.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla som utför heta 
arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb 
som utförs med verktyg som förorsakar 
uppvärmning eller gnistbildning, exempel-
vis svetsning, lödning, skärbränning och 
rondellslipning.

KURSLÄNGD 
Kursen omfattar en heldag.
08.00-16.00, samling 07.45

DELTAGARE 
7 st fysiskt närvarande  
per kurstillfälle.  
12 st via videolänk.  
Datorer finns att låna.

PRIS 
Enligt tidigare offert.

Kursen kan skräddarsys efter  
önskemål. Exempelvis finns  
möjlighet till olika språk med  
hjälp av tolkar. Kontakta oss  
för mer information.

BOKA REDAN IDAG! 
www.hajlift.se · Tel. 0322-125 85 · Göteborgsvägen 10 i Alingsås (mellan Stures och Beijer)

KURSBESKRIVNING
Kursen är utformad enligt Svenska brand-
skyddsföreningens normer och består av 
både teoretiska och praktiska moment.
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INNEHÅLL
• Lagar och försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Tillståndslistan
• Riskbedömning
• Förebyggande brandskydd
• Släckredskap
• Praktisk övning i brandsläckning
• Säker gashantering och larmning
• Tätskikt tak/balkong
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