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Heta arbeten - interna regler 

 

1 Syfte 

Syftet med dokumentet är att klargöra hur systematiken för heta arbeten ska bedrivas 

inom SSAB Special Steels anläggning i Oxelösund. Dokumentet ger ingen information 

om heta arbeten i sig, där hänvisas istället till särskild utbildning som bokas i Personec 

HR.  

 

2  Omfattning 

Instruktionen gäller för alla anställda inom SSAB i Oxelösund samt i viss mån inhyrd 

arbetskraft och entreprenörer (inklusive underentreprenörer). 

 

3 Lagkrav 

Kraven på att vidta erforderliga åtgärder inför brandfarliga heta arbeten på tillfällig 

arbetsplats är främst ett försäkringskrav. Det ställs dock krav enligt flera lagar, för-

ordningar och föreskrifter att företaget ska ha erforderlig säkerhet mot uppkomst av 

brand, vilket även omfattar heta arbeten. 

 

4 Termer och begrepp 

4.1 Heta arbeten 

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas heta arbeten, exempelvis 

svetsning, skärning och lödning med el eller gas (acetylen/syrgas eller gasol). Arbeten 

med rondell eller något annat snabbgående verktyg utgör heta arbeten och likaså arbete 

med verktyg som alstrar varmluft. 

4.2 Brandfarliga heta arbeten 

I vissa fall behövs tillstånd för heta arbeten, om arbetet är tillfälligt, brandfarligt och 

förlagt på en tillfällig arbetsplats. Sådant arbetstillstånd utfärdas av arbetsgivaren eller 

av denne utsedd person. Personen kallas för tillståndsansvarig för heta arbeten. 
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Vilka säkerhetsregler som tillämpas beror på arbetets karaktär och omfattning enligt 

följande omständigheter: 

 

1. Heta arbeten på en fast arbetsplats t ex mekaniska verkstäder, skärmaskiner där 

riskerna är undanröjda. Tillstånd för heta arbeten behövs ej.  

 

2. Heta arbeten på en tillfällig arbetsplats som bedöms vara icke-brandfarligt av 

tillståndsansvarig för heta arbeten. OBS! Tillståndsansvarigs bedömning om 

arbetet är brandfarligt eller icke-brandfarligt är obligatorisk. 
 

3. Heta arbeten på en tillfällig arbetsplats som bedöms som brandfarligt. Tillstånds-

ansvarig skall utfärda ett skriftligt tillstånd. 

 

4. För heta arbeten i utrymmen som innehåller, eller har innehållit, brandfarliga varor 

ska tillstånd upprättas i samråd med den som är utsedd till föreståndare för hante-

ringen av brandfarliga varor. Vid explosionsfarlig miljö på grund av damm så ska 

berörd anläggningsägare ge arbetstillstånd eller förbereda arbetsområdet för att 

möjliggöra heta arbeten. 

5.  

5 SSABs regler 

5.1 Ansvar – företagsledning  

SSABs företagsledning har huvudansvaret (arbetsgivaransvar) för en säker arbetsmiljö. 

Företagsledningen har skriftligt delegerat arbetsmiljöarbetsuppgifter inom linjeorganisa-

tionen till linjechefer.  

5.2 Arbetsuppgifter – linjechefer 

Linjechefer ansvarar för att utse personer som tillståndsansvariga för heta arbeten. Att 

utse någon kan till viss mån jämföras med en enklare delegering. Tillståndsansvariga 

kan med fördel utses genom att: 

 

 Berörd linjechef eller annan anläggningsägare väljer ut de personer som ska utgöra 

tillståndsansvariga inom sitt ansvarsområde. 

 Dessa personer får möjlighet att kommentera huruvida de önskar eller kan vara till-

ståndsansvariga, förutsättningar inför uppdrag, omfattning och liknande. 

 Utsedda tillståndsansvariga anges i en lista som förvaras i pärm, på OMS eller 

liknande. Listan ska enkelt kunna tas fram vid anmodan från berörda parter eller 

annan person. Listan finns att hämta som mall i Oxelösunds dokumenthantering. 

 Listan med tillståndsansvariga ska gås igenom med jämna mellanrum av berörda 

linjechefer eller annan anläggningsägare.  Listan ska hållas uppdaterad och utsedda 

tillståndsansvariga ska ges möjlighet att komma med synpunkter på detta ansvar. 
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5.3 Arbetsuppgifter – tillståndsansvarig för heta arbeten 

Tillståndsansvarig ska vara utsedd av berörd chef samt vara behörig. Att vara behörig 

innebär att personen har giltig utbildning för heta arbeten, exempelvis heta arbeten i 

SSABs regi som ligger upplagd i Personec HR.  

 

Tillståndsansvarig ska kunna ge tillstånd för heta arbeten och använda Brandskydds-

föreningens Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten. 

 

Tillståndsansvarig för heta arbeten kontrollerar behörighet för personer som ska utföra 

heta arbeten respektive vara brandvakt.  

5.4 Arbetsuppgifter – personer som ska genomföra heta arbete 

Personer som ska genomföra heta arbeten ska ha en giltig utbildning för heta arbeten, 

exempelvis heta arbeten i SSABs regi som ligger upplagd i Personec HR. 

 

Utförare av heta arbeten ska följa de krav som ställs av tillståndsansvarig. 

5.5 Arbetsuppgifter – personer som ska arbeta som brandvakt 

Personer som ska arbeta som brandvakt ska ha en giltig utbildning för heta arbeten, 

exempelvis heta arbeten i SSABs regi som ligger upplagd i Personec HR.  

 

 


