
Kend sikkerhedsreglerne og din virksomheds ansvar!

Ring gerne til os på  

70 12 24 24
eller besøg www.if.dk 

Gør varmt arbejde 
ved tagdækning til 
sikkert arbejde
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vil du vide mere?
Har du spørgsmål til varmt arbejde ved tagdækning 
eller lignende, så ring til en af brandingeniørerne i If 
på 70 12 24 24.

Brandvagtens opgaver...

I jeres virksomhed skal I udpege en kvalificeret  
person, fx virksomhedens sikkerhedsrepræsentant, 
der har ansvaret for de brandmæssige forhold i for-
bindelse med varmt arbejde.

Brandvagten skal kende de gældende sikkerhedskrav, 
herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 
10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Brandvagten er nøglepersonen ved varmt arbejde 
og dermed virksomhedens garanti for, at det varme 
arbejde udføres efter reglerne.

... inden tagdækningen starter

– Arbejdsstedet er rengjort for brandbart materiale.

– Brandfarlige bygningsdele er beskyttet eller afdæk-
ket således, at dette ikke kan blive antændt.

– Nødvendigt slukningsudstyr findes ved arbejdsstedet.

– Brandalarm kan slås til i nærheden af arbejdsstedet, 
og/eller der er adgang til telefon – uden at blive for-
sinket af de fysiske omgivelser i forbindelse med ar-
bejdet.

– Kende adressen på det sted, der arbejdes.

– Underskrive aftaleblanket, ”Aftale om udførelse af 
varmt arbejde”.

... mens tagdækningen foregår

– Holde opsyn med arbejdsstedet fra arbejdets begyn-
delse.

– Sikre, at tagdækningsarbejdet udføres efter gælden-
de sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning 
nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringstek-
nisk Institut.

... efter arbejdet er afsluttet

– Tilkoble eventuelle brand-, alarm- eller sluknings-
anlæg.

– Kontrollere, at alt udstyr er slukket.

– Foretage brandrundering og undersøge, om der er 
tilløb til brand i mindst 1 time efter, at arbejdet er 
gjort færdigt.

... hvis der opstår brand

– Slukke branden, hvis han er sikker på, hvor branden 
er og kan nå at slukke den.

– Advare kollegaer og andre truede personer.

– Tilkalde brandvæsenet med det samme, hvis det er 
mere end han selv kan klare – ALARM 112.

– Opgive den nøjagtige adresse – både gadenavn, 
husnummer og kommune.

– Møde udrykningen, og vise den hurtigste vej til 
brandstedet.

– Har brandvagten selv slukket ilden, så få alligevel 
brandvæsenet til at komme og kontrollere, at der 
ikke gemmer sig gløder i revner og sprækker.



duktionsmæssige konsekvenser af en brand 
kan nemlig være store. Selvom brandskader-
ne er dækket af brandforsikringen, er der altid 
mange praktiske og økonomiske ulemper.
 
i kan forebygge brandrisikoen 
effektivt
Som virksomhed kan I forebygge brandrisiko-
en effektivt, når I har håndværkere til at udfø-
re varmt arbejde. Det sker ved at følge de prak-
tiske forholdsregler, som vi beskriver i denne 
brochure.

Blot en enkelt gnist kan 
ulme længe i det skjulte og 
være skyld i en millionbrand

Hvert år sker der brandskader for ca. 200 milli-
oner kroner på grund af uopmærksomhed ved 
varmt arbejde. 

Tagdækning er varmt arbejde. Her har tag-
dækkeren typisk en gasbrænder, hvor flammen 
opvarmer tagpappets asfaltbelægning, så den 
klæber fast til underlaget. Men flammen kan 
også få fat i snavs, savsmuld eller spindelvæv, 
og når tagpappet så er klæbet på, kan branden 
udvikle sig i det skjulte og bliver først opdaget, 
når det er for sent. 
 
meningsløse brande
Brandene opstår typisk på virksomheder, der 
får udført varmt arbejde i forbindelse med 
ombygning, vedligeholdelse, reparation eller 
modernisering. 

For den virksomhed, branden går ud over, kan 
det få alvorlige følger. De økonomiske og pro-

kontakt if, når i planlægger  
tagdækning 

– Det er altid en god ide at kontakte If, inden det 
varme arbejde går i gang. Så kan I høre, om 
virksomhedens forsikring dækker det arbejde, 
I skal have udført. Samtidig kan vi rådgive jer 
om, hvad I skal være opmærksomme på.

– Hvis tagdækkeren, der udfører arbejdet, skal 
være medforsikret på jeres virksomheds brand-
forsikring, skal I oplyse If om det på forhånd.

Planlæg sikkerheden ved  
tagdækning
– Vælg en håndværker, der har et godkendt cer-

tifikat i at udføre varmt arbejde.

– Udfyld Aftaleblanketten – en skriftlig aftale 
om sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af 
varmt arbejde. Blanketten underskrives af den 
ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og 
den udførende tagdækker – inden varmt arbej-
de starter. En kopi skal arkiveres forsvarligt. 

Forbered området, hvor  
tagdækningen skal foregå
– Fjern brandbart materiale, og gør rent på ar-

bejdsstedet.

– Beskyt eller afdæk brandfarlige bygningsdele.

– Undersøg om flammer/gnister eller lednings-
varme kan antænde andre materialer i tagkon-
struktionen.

– Beskyt og udfyld eventuelle revner og huller.

– Stil slukningsudstyr klar ved arbejdsstedet, 
som beskrevet i de brandtekniske vejledninger.

– Informer håndværkere om særlige brandfarlige 
forhold, bygningskonstruktioner, oplag m.v.

– Sørg for, at alarmeringsprocedurer er aftalt.

– Gør telefon til alarmering tilgængelig.

– Afbryd eventuelle brand-, alarm- eller sluk-
ningsanlæg.
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Brandvagten er nøglepersonen ved varmt arbejde 
og dermed virksomhedens garanti for, at det varme 
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og/eller der er adgang til telefon – uden at blive for-
sinket af de fysiske omgivelser i forbindelse med ar-
bejdet.

– Kende adressen på det sted, der arbejdes.

– Underskrive aftaleblanket, ”Aftale om udførelse af 
varmt arbejde”.

... mens tagdækningen foregår

– Holde opsyn med arbejdsstedet fra arbejdets begyn-
delse.

– Sikre, at tagdækningsarbejdet udføres efter gælden-
de sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning 
nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringstek-
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... efter arbejdet er afsluttet

– Tilkoble eventuelle brand-, alarm- eller sluknings-
anlæg.

– Kontrollere, at alt udstyr er slukket.

– Foretage brandrundering og undersøge, om der er 
tilløb til brand i mindst 1 time efter, at arbejdet er 
gjort færdigt.

... hvis der opstår brand

– Slukke branden, hvis han er sikker på, hvor branden 
er og kan nå at slukke den.

– Advare kollegaer og andre truede personer.

– Tilkalde brandvæsenet med det samme, hvis det er 
mere end han selv kan klare – ALARM 112.

– Opgive den nøjagtige adresse – både gadenavn, 
husnummer og kommune.

– Møde udrykningen, og vise den hurtigste vej til 
brandstedet.

– Har brandvagten selv slukket ilden, så få alligevel 
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