
• Der skal sikres mod at tilløb til bassin/bygværk kan forekomme.
• Mekanisk udstyr i bassin/bygværk skal være sikret mod igangsætning.
Efterklaringsbassin på Renseanlæg Vest
• Bom til fastgørelse af faldsikring placeres over efterklaringstanken.
• Faldsikringsudstyret monteres på bommen.
Primærtanke på Renseanlæg Øst
• Plastkæde spændes ud ca. 4 m fra kanten af gruber.

Åbne bygværker og bassiner

På den ”forbudte” side af rækværket

Arbejdes længere væk end 2 m fra slamgrube eller andre steder, hvor der er 
risiko for fald under 2 m.
• Arbejdet overvåges af en vagtmand (kollega). Vagtmanden skal være til stede al den 

tid, kollegaen opholder sig i bassinet/bygværket. Du skal hele tiden holde kontakt med 
vagtmanden.

• Fortag måling med gasdetektor under hele arbejdsopgaven. Hvis gasdetektoren giver 
alarm, skal du forlade området.

• Hvis der løftes tunge genstande, skal der altid anvendes løftegrej.
• Ved kranarbejde og risiko for at genstande, placeret over hovedhøjde, falder ned, skal der 

anvendes hjelm.
• Ved højtryksrensning skal der anvendes vandafvisende overtræksdragt, visir og P3-filter.

Arbejde tættere på end 2 m fra slamgrube eller andre steder, hvor der er risiko 
for fald over 2 m.
• Anvend faldsikringsudstyr.
• Anvend ”prædikestol” på Renseanlæg Vest.

På den ”tilladte” side af rækværket
• Ved højtryksrensning skal der anvendes vandafvisende overtræksdragt, visir og P3-filter.
• Hvis der løftes tunge genstande, skal der altid anvendes løftegrej. Ved løft over 

hovedhøjde, skal der anvendes hjelm.

 X Inden arbejdet

 X Under arbejdet

Arbejde i bassiner og andre åbne bygværker

• Vandafvisende overtræksdragt eller regntøj.
• Engangshandsker (fx nitril-handsker).
• Åndedrætsværn (turbomaske med P3-filter)  

i forbindelse med højtryksrensning.
• Anvend faldsikring med hejs ved risiko for fald  

over 2 m eller ved risiko for fald ned i et ”farligt”  
område – ved brug af stiger er der ikke krav om faldsikring.

• Anvend bærbar gasdetektor.
• Anvend hjelm ved risiko for skader f.eks. værktøj der falder ned eller trange pladsforhold.

 X Personlige værnemidler

Fortsættes næste side >>

Gældende for: RAV, RAØ
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• Foretag oprydning på stedet.
• Rengør og desinficer snavsede værnemidler. Anbring værnemidler i de respektive 

opbevaringsbokse (eller på anden anvist plads) efter tørring.
• Rengør værktøj.
• Foretag personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder) og skift til rent tøj.

 X Efter arbejdet

Arbejde i bassiner og andre åbne bygværker

Gældende for: RAV, RAØ
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