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Confined Space 
 

FORMÅL:  

 

At give deltageren færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, her under 

planlægning, risikovurdering, evakuering og redning af kollega, i sele eller med 

båre, ved brug af firben, rebspil, samt sikkerheds line eller faldblok. Deltageren 

skal udvælge egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt og 

yde førstehjælp. Deltageren får færdigheder i brug af detekterings udstyr, samt 

fuld åndedræts beskyttelse, flugtapparater og airline ”slangeforsynet 

åndedrætsværn”.  

 

MÅL: 

 

Efter endt kursus vil kursisten være i stand til at: 

  

 Kunne identificere Confined Space og de risici der kan være.  

 Kunne udpege risici og minimere dem.  

 Kunne arbejde i Confined Space. 

 Kunne planlægge arbejde i Confined Spaces. 

 Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med 

korrekt redningsudstyr.  

 Kunne udvælge egnet sikkerhedsudstyr til brug for entring af Confined 

Space, og anvende det korrekt. 

 Kunne anvende flugtapparater (10 minutters flugt øvelse). 

 Kunne anvende fuld åndedræts beskyttelse (trykluftapparat). 

 Kunne anvende Airline system (slangeforsynet åndedrætsværn). 

 Kunne arbejde i Confined Space med brug af fuld 

åndedrætsbeskyttelsesudstyr. 

 Kunne anvende bærbar og manuel gas detektor  

 

Forudsætninger: Ingen 

 

Varighed: 2 dage 

 



 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Safety Awareness Training – SAT   Slugten 10    Tlf. : +45 76941016 
6800 Varde     CVR/SE nr. 32 64 69 80   Mobil: +45 2026 2403 
            
                       
 
 
 

 

 
 

Program for Confined Space  

 

Dag 1: 

0800 - 0815 Teori  Velkomst & Introduktion 

0815 - 1000 Teori  Confined Space teori 

 Risikovurderinger ved arbejde i lukkede rum 

 Fysiske og sundhedsmæssige forhold 

 Førstehjælp 

 Sikkerhedsudstyr og brugerkontrol 

 Detekteringsudstyr 

1000 - 1015 Kaffe  Kaffepause 

1015 - 1200 Praktik Fuldt åndedrætsbeskyttelsesudstyr 

 Udstyrets opbygning og virkemåde 

 Tilvænningstur 

 Brug af flugtapparater 

1200 - 1230 Frokost Frokost 

1230 - 1515 Praktik Praktisk træning 

 Redning af person i bunden af mølletårn (FÅ & 

Detektering) 

 Inspektion i bumpebrønd (Detektering & FÅ, CO2 i 

hullet) 

 Tankvogn i tunnel (FÅ, Detektering, faldsikring) 

 Brønd ved skib (3 ben - 4 ben, FÅ, detektering og 

faldsikring 

1515 - 1530 Teori  Afslutning & Evaluering 

Dag 2:     

0800 - 0815 Teori  Opsamling fra dag 1 

0815 - 0900 Teori  Suspension trauma og kort førstehjælp  

0900 - 0945 Teori  Info til Confined Space Container og arbejdsvurdering 

0945 - 1000 Kaffe  Kaffepause 

1000 - 1200 Praktik Øvelse i container (service og lukning af ventiler) 

1200 - 1230 Frokost Forplejning 

1230 - 1445 Praktik Øvelse i container (redning af person i bunden) 

 Flugtvejsapparat 

1500 - 1530 Praktik Reta og afslutning 

     


