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Enhet: IAKH Dato: 13.12.2018 

Verneområde: Blindernveien 11 Kartleggingssted: Blindernveien 11 

Leder: Tor Egil Førland Andre deltakere (navn og stilling):  

Administrativ leder Katrine Randin, avdelingsleder Harald 

Schmedling, Inger Siri Haugom (Statsbygg). Ingen representant for 

studentene møtte. 

Verneombud: Mari Eidstuen 

Formøte: 

Formøtet ble holdt 3. desember 2018. Med på møtet var instituttleder Tor Egil Førland, administrativ leder Katrine Randin, 

avdelingsleder Harald Schmedling og verneombud Mari Eidstuen. 

På møtet ble det besluttet at fokus skulle være brannvern (inkluder rømningsveier) og forholdene i underetasjen.  

Informasjon om befaring ble sendt ut til ansatte og studentutvalg i forkant med oppfordring til å spille inn saker. 

Studentrepresentanten fra fagutvalget på arkeologi ble også invitert til befaringen. Et forhold omkring manglende 

brannslukkingsapparat/pulverapparat i laboratoriet ble meldt inn på forhånd. 

Befaring fant sted 13.12.2018. 
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Befaring og tiltaksplan:       Oppdatert 13.12.2018 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Avfall, farlig avfall Mangler rutiner for farlig avfall fra lab. Bestilling av beholdere og 

utforming av rutiner er under arbeid. 

31.1.2018 Pedersen Uavklart 

Brannvern, slukking, rømming Rømningsvei for studentene fra lesesal 1.49 må skje gjennom vindu i 

korridor 1.05. Dette vinduet er sperret, haspe mangler, merking 

mangler. 

Plan for rømningsveier for lesesal 1.49 og kontorene langs korridor 

1.05 må gjennomgås/oppdateres hvis vindu i enden av korridor skal 

kunne brukes som rømningsvei. 

Laboratoriet (1.33) mangler pulverapparat. 

 Statsbygg Meldt inn til Statsbygg 

Ergonomi, arbeidsstilling, løft  Stolene på lesesal 1.49 og PC-stue U47 er overmodne for utskiftning, 

de er gamle, slitte og til dels farlige fordi ryggstøtten gir etter på noen 

av dem. 

 Schmedling 

Storrud 

Under bestilling 

Førstehjelpsutstyr, verneutstyr    OK 

Kjemikalier, stoffkartotek Mangler rutiner for lab.  31.12.2017 Cannell 

Pedersen 

Må følges opp 

Biologiske faktorer og GMO Ingen forekomster i BV11    

Lokaler, pauserom, lager, 

toalett 

Ingen kommentarer    
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Luft og temperatur Luftkvaliteten i seminarrommene, PC-stue og på kontorene er dårlig.  

Ventilasjonsanlegget avgir mye støy på administrasjonskontorene  

U11 til U14 (se også støy). 

Click here to 

enter a date. 

Statsbygg Meldt inn til Statsbygg. 

Ventilasjonsanlegg 

rengjøres regelmessig. 

Renhold, orden, støv Ingen merknader   OK 

Støy - 1 Ventilasjonsanlegget støyer på kontorene U11 til U14 med en 

lavfrekvent brumming. 

Click here to 

enter a date. 

Statsbygg Ventilasjonsanlegg er 

renset men har ikke ført til 

til mindre støy. 

Støy – 2 Støy fra gammel termostat på PC-stue (u47) 31.01.2019 Statsbygg Meldt inn 

 

 

 


