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Vi sertifiserer / resertifiserer deg etter  
- Krav fra forsikringsbransjen i Norge

Kurs i Varme arbeider i 
samarbeid med:



Varme Arbeider - sertifikat Kursinnhold

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes 
åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som 
dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. I ordningen 
inngår også krav om repetisjonskurs og sertifisering hvert 5. år.

Norsk Fagskole kan tilby kurs i varme arbeider med det formål å sertifisere alle som utfører 
varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om dette.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente 
instruktører med høy kompetanse innenfor området. Vi kan også tilby kurset på andre språk, 
ta kontakt med Norsk Fagskole på telefon 4000 4094 for nærmere informasjon.

Vi kommer til deg og holder kurs
Norsk Fagskole er unike på 
praktisk opplæring gjennom 
mobile klasserom, med 
moderne og tidsriktig utstyr kommer 
vi til ditt hjemsted og holder kurs. 
Se våre nettsider 
norskfagskole.no for detaljer. 

I kurset gjennomgås følgende temaer:

    • Hva er varme arbeider?
    • Brannteori
    • Du har ansvaret
    • Brannverntiltak forut for arbeidet
    • Brannverntiltak under arbeidet
    • Brannverntiltak etter at arbeidet er avsluttet
    • Opptre riktig ved brann
    • Lær av andres feil
    • Kontrollspørsmål (Enkel skriftlig eksamen)

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som 
brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av 
varme arbeid.

Målgruppe

Ansatte i håndverksbedrifter 
som skal arbeide med utførelse 
av Varme arbeider som: 
Sveising, lodding, skjæring, 
taktekking, bruk av vinkelsliper, 
varmepistol m.m.

Sertifikat / Eksamen

Norsk Brannvernforening 
utsteder sertifikat ved 
gjennomført kurs og bestått 
eksamen.

NB! Det tar normalt ca 4 uker fra avsluttet kurs til dere mottar 
sertifikatet.

Har du eller din bedrift kursavtale med Norsk Fagskole, oppnår du alltid våre laveste priser 
for kurs og andre varer- og tjenester vi tilbyr. Se www.norskfagskole.no for detaljer.

Kundeavtale

Offentlige krav til Varme Arbeider

komplett kursoversikt finner du på: 

www.norskfagskole.no

Både forsikringsnæringen og norske myndigheter setter krav til utførelse av varme arbeider. 
Krav fra myndighetene er nedfelt og beskrevet i norske lover og forskrifter.

Sentrale lover er arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Disse beskriver på en 
overordnet måte hvordan man skal forholde seg ved risikofylt arbeid. Blant viktige forskrifter som 
har spesifikke bestemmelser for varmt arbeid er forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk 
sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping. Den setter krav til en helhetlig vurdering av utstyr, 
utførelsen av arbeidet samt det personlige verneutstyret som skal benyttes. Ansvaret for 
informasjon og opplæring ligger hos arbeidsgiver med medvirkning fra arbeidstakerne og øvrig 
personell med HMS-oppgaver.

Kompetanse
Grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig 
kompetanse er en forutsetning for å kunne 
gjennomføre varmt arbeid på en trygg måte. 
Hensikten med sertifiseringsordningen i varme 
arbeider er nettopp å ivareta dette 
kompetansekravet. 

Derfor bør oppdragsgivere kreve at alle 
utøvere er sertifisert, uansett hvilke type varmt 
arbeid det dreier seg om. Ta kontakt med 
Norsk Fagskole eller meldt deg på kurs 
gjennom våre nettsider norskfagskole.no


