Universitetet i Oslo
Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde
Utarbeidet av :

Enhet for HMS og beredskap

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-100
Side
: 1 av 5
Versjonsdato: 19.05.2017
Utgave : 4

Enhet: IAKH

Dato: 27.11.2017

Verneområde: Frederiks gate 3

Kartleggingssted: Frederiks gate 3 (hermed Fr.gt. 3)

Leder: Tor Egil Førland

Andre deltakere (navn og stilling): HMS-ansvarlig
Douwtje van der Meulen, avdelingsleder Harald Schmedling,
Driftstekniker (Driftsområde Sentrum ved
Eiendomsavdelingen) Johan Skorpetveit. Noëlle Streeton var til
stede i befaringen av laboratoriet 207 og kontorer i 2. etg.

Verneombud: Francesco Caruso

Formøte:
Formøte ble holdt 21. november 2017. Med på møtet var instituttleder Tor Egil Førland, verneombud Francesco Caruso og
administrativ leder Katrine Randin.
På møtet ble det besluttet at studentenes læringsmiljø skulle inkluderes og at det særlig skulle fokuseres på lys på
laboratoriet og merking av rømningsveier.
Informasjon om befaring ble sendt ut til ansatte og studentutvalg i forkant med oppfordring til å spille inn saker.
Studentrepresentanten fra LAMU, HMS-ansvarlig og representant fra eiendomsavdelingen ble også invitert til befaringen.

Befaring og tiltaksplan:
Sjekkliste

Kommentarer / tiltak

Avfall, farlig avfall

Endring av rutiner for håndtering av
31.12.2017 van der MeulenIgangsatt
kjemikalieavfall. I og med at KHMs
laboratoriedrift flyttes ut fra Fr.gt. 3 laboratoriebrakken, må ny rutine utarbeides ved
konserveringsstudiet. Foreløpig lagres alt

Tidsfrist Ansvarlig

Status
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Kommentarer / tiltak

Tidsfrist Ansvarlig

Status

kjemikalieavfall midlertidig i rom i kjelleren i
Fr.gt. 3
Brannvern, slukking, rømming

1) Rømningsvei fra rom 206A er blokkert. Adgang
30.11.2017 1) Caruso
til el-tavle på laboratoriet 207 er blokkert. Lager
2) EA
305 er tatt i bruk som fotoatelier (nødløsning) –
rømningsvei her mangler

Igangsatt

2) Lysende rømmingskilt mangler over døren på
314 Lesesal
Ergonomi, arbeidsstilling, løft

1) Intet særskilt innmeldt. Regulerbare
Dato
arbeidsstoler i atelier og laboratorium er gamle og
til dels slitt.

2) UiO sentralt?
Langsiktig tiltak

2) Loftsrom/lager 305 er tatt i bruk som
improvisert fotoatelier. For trangt, lavt under
taket. Det blir varmt under opptak
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr

Førstehjelpsutstyr og verneutstyr finnes der hvor31.12.2017 van der MeulenIgangsatt
det trengs, men skilting av vask for øyenvask
mangler.

Kjemikalier, stoffkartotek

Tilfredsstillende rutiner

Dato

OK

Biologiske faktorer og GMO

Ingen biologiske faktorer ved
konserveringsstudiet

Dato

OK
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Sjekkliste

Kommentarer / tiltak

Strålekilder

1) Rutiner ved bruk av XRF under utarbeidelse 1) 31.12.17 Slarke

Tidsfrist Ansvarlig

2) Ifm med at KHMs laboratorium flytter til
2) Prosess
Bygdøy, vil IAKHs røntgen utstyr måtte flyttes frasatt i gang
brakken (som skal rives) og nytt isolert rom
ved EA
bygges i Fr.gt.3
Lokaler, pauserom, lager, toalett 1) Generelt er studies lokaler uegnede og alt for Dato
trange ift virksomheten. Bedre lagerkapasitet ville
ha løst noe av problemet, som et umiddelbart
kortsiktig tiltak

3) De ansatte savner tilgang til KHMs møterom i
1. etasje, slik de hadde før

1) UiO sentralt1) Kan kun løses
ved flytting til
2) EA
andre egnede
lokaler
3) TEF tar dette

4) Ansatte ved
studiet i
samarbeid med
studiekons.

4) Det foregår en del undervisning i laboratoriet
207. Laboratoriet er ikke tilrettelagt for
undervisning, denne bør i så fall deles – slik at
demonstrasjoner foregår i laboratoriet, mens
undervisningen flyttes til lokaler i St. Olavs gt.
eller ved Det juridiske fakultet
Generelt dårlig luft i alle studiets lokaler.
Solvendte rom blir for varme om sommeren,

EA/Arkitekt har
holdt befaring.
Prosess i gang.

opp med
2) Planlegging i
direktøren vedgang
KHM

2) Toalettene i 1. etasje skal pusses opp, eget
toalett for bevegelseshemmede skal bygges

Luft og temperatur

Status

Dato

EA

Langsiktige
tiltak som først
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Kommentarer / tiltak

Tidsfrist Ansvarlig

laboratorium 207 blir kaldt om vinteren. Kontorer
i 2. etasje, 3. etasje samt lesesal/PC-stue i 3. etasje
har ingen ventilasjon i det hele tatt. Lufting
foregår igjennom vinduer (kaldt om vinteren)

Status
kan løses ved
flytting til andre
egnede lokaler

Luften i atelier 311 er vedvarende for tørt om
vinteren, med under 30 % relativ fuktighet. Her
siver også inn lukt fra kjøkken i 1. etasje.
Kontor 209 også innsig av lukt fra kjøkken i 1.
etasje.
Lysforhold

1) Ikke tilfredsstillende belysning på kontorene i 31.01.2018 EA
2. etasje.
2) Belysning i laboratoriet rom 207 er under en
hver kritikk og ikke egnet for virksomheten. Her
trengs LED dagslys (slikt som i atelier 311)

Krav om ny
LED-belysning
er meldt inn til
EA/Sentrumsområdet

Renhold, orden, støv

Orden og støv på bordflater er de ansattes eget Dato
ansvar. Ingen merknader om renhold rent
generelt.

OK

Støy

Støy ble målt i atelier 311 til rundt 55 db,
tilfredsstillende

Dato

OK

Tilgjengelighet

Lokalene som IAKH/konserveringsstudiet
disponerer er ikke i henhold til kravene om

Dato

EA

Bygging av heies
i huset har vært
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Kommentarer / tiltak

funksjonshemmede

universell utforming

Utstyr, elektrisk utstyr,
maskiner, vedlikehold

1) Feste til punktavsug i atelier 311 er falt ut av
veggen. Under utbedring.

Tidsfrist Ansvarlig

Status
vurdert. Andre
tiltak må
vurderes av EA:

30.11.2017 1) EA

2) Problemer med maskin/utstyrsparken for øvrig
ikke tatt opp.

Under utbedring

3) van der
Meulen

3) Skilt mangler på avtrekkskap og kjemikalieskap
i atelier 311
Dato

Avslutningsmøte:
Tips til saksgang


Tiltak som ikke kan dekkes av årets budsjett: Saken skal rapporteres til ett høyere organisasjonsnivå eller
rapporteres inn i neste budsjettprosess.



Bygningsmessige forhold: Skal meldes til områdeleder i Eiendomsavdelingen når det gjelder driftsfeil, eller enkle feil
som kan rettes på stedet.



Tiltak som krever ombygninger: Skal rapporteres til fakultetsnivå/avdelingsnivå som deretter melder inn behov til
Eiendomsavdelingen sentralt.

