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HETA ARBETEN – regler och anvisningar för arbete inom Båtklubben Färingarnas område
Enligt lag är alla anläggningsägare skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand
och att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Innan några heta arbeten får utföras inom klubbens område, måste arbetet planeras och förebyggande
åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler. Tillstånd måste i god tid inhämtas från klubbens
hamnchef. Ansvaret för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt ligger alltid på den som utför arbetet.
Exempel på heta arbeten:
• svetsning
• skärning
• lödning
• bearbetning med snabbgående verktyg
• annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.
Brandvakt
Brandvakt skall utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de heta
arbetena utförs. Detsamma gäller under efterbevakningstiden – minst en timme. Brandvakten får inte
lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när hamnchefen bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma
säkerhet utan brandvakt.
Städning och vattning
Arbetsplatsen skall vara
– städad
– vid behov vattnad.
Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen skall
– flyttas bort
– skyddas genom övertäckning
– avskärmas.
Dolda brännbara delar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara delar skall undersökas med hänsyn till brandfaran,
samt vid konstaterad brandfara
– skyddas
– göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.
Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning skall finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats.
Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass
34A 233B C (minst 6 kg).
Svetsutrustning
Svetsutrustning skall vara felfri. Acetylenflaska skall vara försedd med bakslagsskydd.
Svetsbrännare skall vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och
avstängningsnyckel skall finnas.
Larmning - 112
Räddningstjänsten/brandkåren skall kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon skall finnas
tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.
Den som uppdras att larma skall känna till arbetsplatsens adress (Båthamnsvägen i Stenhamra).

