
• Overtræksdragt.
• Sikkerhedshjelm.
• Almindelige arbejdshandsker eller  

gummihandsker.
• Sikkerhedsbriller eller visir.
• Bærbar gasdetektor.
• Redningshejs og faldsikringsudstyr.
• Åndedrætsværn (med P3- filter).

• Klargør personlige værnemidler.
• Afmærk arbejdsstedet (opsætning af skilte mm.).
• Hvis der forefindes elektrisk udstyr, så afbrydes strømmen på sikkerhedsafbryder - hvor 

der ikke forefindes sikkerhedsafbryder, skal alle el-kabler afmonteres.
• Opsæt løfte- og faldsikringsudstyr (fx treben).
• Foretag måling med bærbar gasdetektor før du påbegynder arbejdet.
• Om nødvendigt skal ventilation køre under hele arbejdsopgaven.
• Åbn alle dæksler til opgange, der kan benyttes i en nødsituation.
• Etabler eventuelt transportabel mekanisk ventilation.

• 2 mand står vagt ovenfor brønd/bygværk, og skal hele tiden holde kontakt med personen 
i brønden.

• Risikofyldt arbejde skal overvåges af arbejdsleder eller anden kyndig person. 
• Foretag kontinuerligt målinger med bærbar gasdetektor under hele arbejdsopgaven.
• Hvis gasdetektor viser, at arbejdet kan være forbundet med sundhedsfare, skal der 

udluftes eller ventileres inden arbejdet kan udføres uden fare.
• Hold hele tiden kontakt til de to vagtmænd ovenfor brønden.
• Anvend løfteselen under hele arbejdsopgaven.
• Hvor der skal løftes pumper, motorer eller andre tunge genstande, skal du altid anvende 

løftegrej.

 X Personlige værnemidler

 X Inden arbejdet

 X Under arbejdet

Arbejde i brønde, slamlagertanke 
og andre lukkede bygværker

• Foretag oprydning på stedet.
• Rengør og desinficer snavsede værnemidler. Anbring værnemidlerne i de respektive 

opbevaringsbokse (eller på rette plads) efter tørring.
• Rengør værktøj.
• Foretag personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder).
• Husk at bade og skifte til rent tøj inden fyraften.

 X Efter arbejdet

Gældende for: RAV, RAØ, PST
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