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Varmt arbejde – tagdækning  
virksomhedskursus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Formål: Kursets formål er at uddanne delta-
gerne i brandforebyggelse, slukningsmateriel, 
anvendelse samt risici og sikkerhedsforan-
staltninger ved udførelse af varmt arbejde – 
tagdækning. 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til virk-
somheder der udfører tagdækning. 
 
Kursusindhold 

• Baggrund – formål – hensigt 
• Brandteori 
• Brandforebyggelse 
• Skader - årsager  
• Trykflasker 
• DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 
• Håndildslukkere samt anvendelse af 

håndildslukkere (praktik) 
• Lovgivning - forsikringsforhold 
• Prøve 

 
Varighed: 6 timer  
Kurset afholdes over 1 dag. 
 
Deltagerantal: Max 12 personer. 
 
 
 

Kursusbevis: Der udstedes kompetencegi-
vende bevis for gennemført kursus. Kursus-
beviset er gyldigt i Norden, hvor dette kursus 
er påkrævet ved varmt arbejde. Kursusbevi-
set er gyldigt i 5 år. 
 
Vedligeholdelse: Kurset bør repeteres lø-
bende, og mindst hvert 5 år. 
 
Deltagerforudsætninger: Ingen   
 

Lotek har kurser i førstehjælp, brandbe-
kæmpelse, brug af hjertestarter, psykisk 
førstehjælp, varmt arbejde mv. Kurserne 
afholdes enten som standardkurser eller 
som virksomhedstilpassede kurser med 
særligt fokus på de forhold, der har be-
tydning for sikkerheden i jeres virksom-
hed. Kurserne kan afholdes i almindelig 
arbejdstid eller i forlængelse heraf, evt. i 
weekend. Du kan finde en beskrivelse af 
vore øvrige kurser på www.lotek.dk. 

 
Loteks instruktører er godkendt af Dansk 
Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen 
til undervisning i brandbekæmpelse, før-
stehjælp samt brug af hjertestarter. 

 

Hvert år er varmt arbejde som f.eks. svejsning, 
tagdækning, opvarmning, lodning, brug af vinkel-
sliber eller skærebrænder m.v. årsag til brande 
som koster forsikringsselskaberne ca. 200 millio-
ner.  På den baggrund skærper forsikringsselska-
berne og bygherrer kravene til bl.a. ansvar, ud-
dannelse og selvrisiko.  
 
For at en person alene må udføre varmt arbejde 
skal vedkommende have den fornødne kompe-
tence inden for varmt arbejde. Den udførende 
person skal have et gyldigt uddannelsesbevis for 
at have den førnævnte kompetence. Lotek tilby-
der forsikringsanerkendte kurser i varmt arbejde 
indenfor fagområderne tagdækning & metalbear-
bejdning. 
 
Varenummer: KU VA TAG 


