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Enhet: Jur.fak., eksamensseksjonen Dato: 07.01.2014 

Verneområde: Urbygningen, deler av 2. Etg. Kartleggingssted:  

Leder: Randi Saunes Andre deltakere (navn og stilling):  

Gabriele Tandberg, driftstekniker 

 

Verneombud: Gøril Arnesen 

Formøte: 

Eventuell oppfølging fra forrige vernerunde:  

Fokus for vernerunden: Renhold, inneklima og brannvern 

Befaring og tiltaksplan: 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Avfall, farlig avfall  Dato   

Brannvern, slukking, 

rømming 

Representant for EA påpekte at adgangen 

til alle rømningsveier skal være frie. Det 

har noen ganger stått oppbevart esker 

foran rømningsvei fra Gamle festsal inn til 

landskapet 

Tiltak: Sørge for at rømningsveiene 

er helt frie. 

Dato  

 

 

Fakultetet 

(eks.seksjonen) 

 

Ergonomi, 

arbeidsstilling, løft  

En av pultene I kontorlandskapet har ikke 

hev/senk funksjonalitet, og det er behov 

for at den er høyere enn det som man kan 

få til med denne pulten. 

Forslag til tiltak: 

Kjøpe en hev/senk pult til denne 

arbeidsplassen 

Dato  

 

 

 

Fakultetet 

 

Førstehjelpsutstyr, 

verneutstyr 

 Dato   

Kjemikalier,  Dato   
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

stoffkartotek 

Biologiske faktorer og 

GMO 

 Dato   

Strålekilder  Dato   

Lokaler, pauserom, 

lager, toalett 

Stor hull I gulvbelegget i 

kontorlandskapet ved en av 

arbeidsplassene (slitasje) 

Tiltak: Må repareres 

Dato  

 

EA 

 

Luft og temperatur Kontrolandskap: Tett/dårlig luft  

Tiltak: sjekk ventilasjonsanmlegg 

Dato  

 

EA 

 

Lysforhold  Behov for mer lys 

Forslag til tiltak: 

Mulighet for flere lyskilder I tak 

(flere kupler?) 

Dato  

 

EA 

 

Renhold, orden, støv Gulv er OK I fht renhold, men ellers 

mangler det på pulter og oppå skap osv. 

Uklart hva vi kan forvente. Feks. Melder 

flere tilbake om helt ryddet pult uten at 

det blir gjort renhold. Støvsuging mangler 

også. 

Tiltak: få en oversikt over hvor ofte 

det skal støvsuges, og hvor ofte det 

skal være renhold av pulter og på 

skap osv. 

Dato  

 

 

 

 

 

Ranhold 

 

 

Støy I kontorlandskap: Støy 

Det vil hjelpe når gardinene er på plass 

Dato  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Tiltak: Er det mulig å få 

støydempende tiltak som 

veggteppe/bilder e.a. 

 

 

Fakultetet 

 

Tilgjengelighet 

funksjonshemmede 

 Dato   

Utstyr, maskiner, 

vedlikehold 

 Dato   

  Dato   

Avslutningsmøte: 

Eventuelle kommentarer til vernerunden og tiltaksplanen: Click here to enter text. 

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 Teknisk avdeling 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 Teknisk avdeling sentralt. 

 


