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Vi uddanner folk

Varmt arbejde - brandforanstaltninger
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Varmt arbejde 
er arbejde, der rummer fare for 
brand, og hvor det derfor er nød-
vendigt med brandtekniske forholds-
regler, inden man begynder arbejdet. 
Arbejdspladsen skal indrettes, så 
brandsikkerheden tilgodeses, og der 
er visse brandtekniske regler, der 
skal følges, når arbejdet er afsluttet.

Brandforanstaltninger 
ved ukrudtsbrænding
1 dag - (Kursusnummer: 40824)
Deltagerne kan vurdere de mulige 
farer og de sikkerhedsforanstalt-
ninger, der skal tages ved udførelse 
af varmt arbejde, som omfatter 
brænding af ukrudt med maskiner og 
værktøj, som afgiver flammer eller 
varme, som kan foranledige brand på 
arbejdsstedet. 

Deltagerne kan udføre arbejdet 
brandteknisk korrekt. 

Deltagerne kan udføre nødvendige 
brandtekniske forholdsregler inden 
arbejdet påbegyndes, foretage ind-
retning af arbejdspladsen og træffe 
forholdsregler under arbejdet, som 
tilgodeser brandsikkerheden, samt 
udføre de brandtekniske regler som 
gælder ved arbejdets afslutning. 

Deltagerne kan foretage brand-
slukning på arealer med ukrudt.

UDENDØRS 
Brandforanstaltninger 
ved tagdækkerarbejde
1 dag - (Kursusnummer: 45140)
Kurset henvender sig til dig, der 
arbejder som blikkenslager, gart-
ner, tagdækker eller lignende. Efter 
kurset ved du, hvordan man udfø-
rer ”varmt arbejde” brandteknisk 
korrekt med svejsning, skæring, 
lodning, tørring, opvarmning, gas-
brænder og andet varmeudviklende 
værktøj. Du kan også vurdere mulige 
farer og de sikkerhedsforanstalt-
ninger, der skal tages, ligesom du 
lærer at foretage brandslukning på 
arbejdspladsen.  

INDENDØRS 
Brandforanstaltninger 
ved brug af gnist- 
producerende værktøj
1 dag - (Kursusnummer: 45141)
Dette kursus henvender sig til dig, 
der arbejder på en metalvirksomhed, 
på et autoværksted eller lignende. 
Efter kurset ved du, hvordan man 
brandteknisk korrekt udfører ”varmt 
arbejde” med gnistproducerende 
værktøj som skærebrændere, vin-
kelslibere, loddeværktøj eller var-
mepistol, og vurderer mulige farer 
og de sikkerhedsforanstaltninger, der 
skal tages. Du lærer også at foretage 
brandslukning på arbejdspladsen.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemme-
side.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.
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