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Varme arbeider - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-601050, sikkert arbeid i og ved Bane Nor sin infrastruktur - prosedyre. 

Er at denne instruksen skal bidra til at alle typer varme arbeider utføres i henhold til lover og regler, og 

ikke medfører skade på person, branntilløp eller brann. 

Instruksen gjelder for alle typer varme arbeider, som alle typer sveising, termisk skjæring, termisk 

sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping av metallisk materiale, som skinnesliping og lignende, 

heretter kalt varme arbeider  

 

2. Beskrivelse 

2.1. Ansvar 

Personalansvarlig leder, prosjektleder, arbeidsleder og byggherre er ansvarlig for at instruksen er kjent 

og følges. Det enkelte utførende personell er ansvarlig for at instruksen etterleves. 

 

2.2. Godkjennelse 

For å kunne utføre varme arbeider skal personen ha gjennomført kurs i varme arbeider og blitt godkjent 

og inneha sertifikat til å utføre varme arbeider utstedt av en av følgende Nordiske organisasjoner:  

 Norsk Brannvernforening  

 DBI i Danmark 

 SPEK i Finland 

 Branndskyddsforeningen i Sverige. 

2.3. Utførelse 

Det skal utføres risikoanalyser under planleggingen og en sikker jobb analyse rett i forkant av utførelse 

av varme arbeider for å sikre at alle brannforebyggende tiltak er etablert.. 

2.3.1. Verneutstyr 

 Ved alt varmt arbeid skal det flammehemmende vernetøy i henhold til instruks for bruk av verneutstyr 

STY-600575. 

 Ved kapping med skinnekutter skal det brukes: hørselsvern, slipebriller, støvmaske. 

 Ved bruk av gassflamme og forvarming: hørselsvern, sveisebriller, sveisehansker. 

 Ved utstøping av thermitt-stålet: sveisebriller og sveisehansker. 

 Ved sliping: slipebriller, hørselsvern og støvmaske. 

 Ved sveising i tunneler: maske med tilførsel av filtrert pusteluft. 
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2.3.2. Brannforebyggende tiltak 

 

Oppgave Arbeidsbeskrivelse 

Brannsikring ved varme arbeider i 
tunnel, snøoverbygg og rasoverbygg 

Brennbart materiale skal dersom det er mulig fjernes.  
Der dette ikke er mulig skal brennbart materiale beskyttes mot 
slipegnister ved å vanne eller benytte brannhemmende 
duk/presenning. 
Det skal være brannvakt under og inntil 1 time etter at arbeidet er 
ferdig. 

Ved skinnesliping, skinnekutting og 
skinnesveising. 

Skal det benyttes brannvakt under arbeidet og ved pauser. 
Vannvogn skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 

Ved skinnesliping og sveising på et 
begrenset område. 

Skal det sikres at glør eller gnister er slukket ved at det holdes kontroll i 
min.1 time etter avsluttet arbeid.  

Ved skinnesliping med slipetoget over 
en lengre strekning. 

Er det ikke krav om vakthold (behov vurderes i risikoanalysen), men 
det skal vannes etter avsluttet arbeid. 

 I perioder når det er tørt skal omgivelsene vannes forebyggende. 

Tiltak ved varme arbeider på fri linje. Fjerne eller beskytte brennbart materiell og 
vegetasjon mot gnister.  
Vanne forebyggende. 
Benytte brannvakt under arbeid og ved pauser. 
Vakthold i min. 1 time etter arbeidet er ferdig 

Spesielle bestemmelser ved termitt sveising i nærheten av vann, pga fare for eksplosjon av slagg. 

Termitt sveising i nærheten av vann. Varmt slagg er svært eksplosiv hvis den kommer i kontakt med 
fuktighet: 
Det må iverksettes tiltak som hindrer at slagg, digel og formrester 
kommer i kontakt med vann.  
Ved sveising på åpne bruer over vann må det utvises spesiell 
aktsomhet og gjennomføres tiltak for å hindre at flytende stål og slagg 
kan komme i kontakt med vann som følge av evt. brekkasje/ lekkasje i 
former og tetningsmasse. 

 

2.4. Sveiseansvarlig 

Enheter som utøver sveisearbeid i Bane Nors spor skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere 

sveisearbeidet. 

Den sveiseansvarlige skal ha et overordnet kvalitetsansvar for skinnesveisingens utførelse. 

Sveiseansvarlig skal gjennomføre årlig godkjenning av skinnesveisere ved å utøve kontroll av 

skinnesveiserne og at godkjenning påføres sveiserens sertifikat. 

Sveiseansvarlig skal kontrollere følgende: 

At skinnesveiseren oppfyller krav til minimum antall utførte sveis pr. år. 

At det ikke foreligger noen spesifikk grunn til å tvile på sveiserens faglige ferdigheter. 
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3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

011 09.12.2019 Lagt inn i ny mal og forankret i overordnet dokument.. 

 


