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Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer 
 

Innledning 

 

Fokusområder for årets vernerunder er 1) brannvern og 2) inneklima og renhold. 

 

Siden vernerunden nå foretas i eksamensperioden har vi sannsynligvis litt annet utgangspunkt for våre funn enn vi ville ha hatt på et annet tidspunkt:  

 Arealene er generelt mer ryddige – bord og stoler på plass i de ulike rommene, stoler står ikke så fritt rundt om i korridorer. 

 Ikke mange personlige eiendeler liggende rundt om – ryddet før eksamen. 

 Bedre rengjort enn ellers? Tatt skikkelig før eksamen starter, og ikke helt den samme tilskitningen under eksamensavviklingen som ellers i året. Kantinen 

ble undersøkt før åpningstid, relativt rent og ryddig etter forrige dags bruk. 

 

Vernerunder ble foretatt over flere dager med ulike deltakere: 

Dato Lokaler som ble undersøkt Deltakere på befaringen 
 

13/12-2013 kl. 8-11 Domus Nova Sissel Aastorp, lokalt hovedverneombud, Ragnhild Myhr, driftstekniker EA sentrum og  
Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS. Stud.repr. var syk. 

17/12-2013 kl. 9-13 St. Olavs gate 23, DB, DM Vest, DA Gørill Arnesen, vara for lokalt hovedverneombud, Elsa Gabrielle Tandberg og Stein Erik 
Andreassen, EA sentrum, Alf-Erik Øritsland, JSU og Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS 

23/12-2013 og  
3/1-2014 

Lesesaler DN, lesesaler DM øst Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS 

7/1-2014 Læringssenteret DN Anne Gunn Berge Bekken, leder Læringssenteret, Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS 
 

Det ble sendt ut utkast til tiltaksplan som inneholdt oversikt over alle lokalene som skulle kartlegges.  
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Kort om funnene 

 

Det var et fåtall såkalt graverende forhold som krever strakstiltak. Det er enkelte steder behov for tidsbrytere eller nye stikkontakter. Disse er merket i 

rapporten med rød bakgrunn siden vi må følge opp dette raskest mulig.  

 

I Domus Nova er det generelt behov for bedre skjerming av konvektorkassene så ikke rot og søppel faller / puttes nedi konvektorkassene (for der å samle 

støv – og mugg fra matavfall…). Som også nevnt i innledningen så er det sannsynligvis jevnt over mer ryddig og rent enn forventet ellers i semesteret.  

 

I Domus Media øst ble det funnet flere vannkokere ifm lesesalene. Disse ble inndratt og levert på driftskontoret i underetasjen. Nå er det kantine i DM vest 

og da må studenter benytte seg av denne. Det er allerede informert ved oppslag om at vannkokere og annet elektrisk utstyr ikke skal benyttes. 

 

Når det gjelder universell utforming og studiehverdagen for studenter med bl.a. rullestol er det utfordringer. Bl.a. i Domus Nova så er det allerede registrert 

flere steder at HC-toalettene mangler såkalt albuebryter for å få lett adkomst til HC-toalett. Dette bør vurderes oppgradert alle steder. Dette er allerede tatt 

opp med EA ifm budsjettmøtet med EA sentralt. Her finnes det midler sentralt i EA for universell utforming som kan benyttes til selve albuebryteren. 

Imidlertid kan det være nødvendig at også dørblad må byttes for å få til slik løsning, som også inkluderer dørpumpe. Eksisterende dører kan være for lette? 

Det bør imidlertid gjennomgås og vurderes i hele DN for en samlet oversikt og enhetlig løsning for hele DN. Fakultetet vil sette opp en prioriteringsliste på 

dette.  

 

I Domus Nova er det ikke spesielt trivelig å oppholde seg som student heller. Vegger og gulver er slitne og møkkete. Generelt er det behov for maling for å 

friske opp lokalene og gi en triveligere studiehverdag. Generelt innvendig vedlikehold har etterslep og nå bærer bygningen preg av det innvendig. Dette 

gjelder bl.a. kollokvierommene på mesaninen over kantinen, men også flere seminarrom. Møbleringen i kollokvierommene og seminarrom, spesielt stoler, er 

også sliten. Dette bør fakultetet vurdere om skal oppgraderes i 2014. Evt kan pene, brukte møbler fra UiOs møbellager benyttes.  

 

Oppgradering av de 2 hvilerommene vi har ved fakultetet (DN og DA) er allerede tatt opp med fakultetsledelsen. EA bør sørge for maling av lokalene. Det bør 

også vurderes en varmere belysning i disse rommene. Fakultetet har midler til å bytte ut møbleringen til noe som passer bedre til et hvilerom. Retningslinjer 

for bruk av rommene utarbeides av fakultetets læringsmiljøkontakt. 
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Oppfølging av tiltak 

 

Rapporten er gjennomgått i møte 13. januar sammen med EA sentrum og vernelinjen. 

Alle tiltakene skal ha en frist. EA drift skal innen utgangen av uke 3 komme med tilbakemelding på enkelttiltakene og evt også kommentarer til de tiltakene som er foreslått. 

 Funn som knytter seg til timere og behov for å supplere og/eller reparere stikkontakter og taklamper gjennomgås av EA. Primær bør det ikke benyttes løse timere, men 

heller erstatte dette med fast installasjon med innebygd timer. Vurderes i hvert tilfelle. Bruk av skjøteledninger skal også vurderes der det er kommentert, evt i 

samarbeid med fakultetets IT-seksjon. 

 

 Automatisk døråpner på samtlige HC-toaletter må vurderes. Primært bør vi ha det der hvor vi har studenter, og da primært i 1. etasje i DN hvor lesesal med tilrettelagte 

leseplasser er. Oversikt/prioritering lages av HMS-koordinator. Oversikt sendes områdeleder i EA sentrum. Midler søkes EA sentralt.  

 

 Alle utfordringer med manglende rister på konvektorkassene i DN kan løses på ulike måter.  

- Man kan fjerne konvektorkassene i de mest utsatte arealene (studentarealer). Da får man bedre tilgang på ovnene for vedlikehold, bedre forhold for renhold, 

mindre mulighet til å lagre ting oppå og søppel blir ikke kastet nedi konvektorkassene. Det må da ses på hvilke reparasjonsbehov som melder seg hvis man fjerner 

konvektorkassene – maling av vegg, manglende gulvbelegg, større mulighet for at «alle» justerer på radiatorene (bytte ut regulatorer?) – Ikke en ønsket løsning. 

- Supplere med flere rister til konvektorkassene. – Løsning som velges. 

 

 Innvendig vedlikehold i DN må ses under et og vil måtte ta lengre tid. Det lages en egen plan for disse arbeidene. (Dette ble meldt EA sentralt i dialogmøte i 2014, men 

er ikke blitt prioritert for hverken 2014 eller 2015.) 

Ny status innhentet fra EA sentrum medio oktober 2014 

 Det ble foretatt en statusoppdatering fra EA høsten 2014. EA og fakultetet må ha tettere dialog på dette med statusmeldinger.  

 Det må nok også differensieres litt på fristene for utbedring. Nå er mye gitt lang tid istedenfor å gi enkelte tiltak kortere frist – foreta en prioritering. 

 Flere ting i denne rapporten hører formelt ikke hjemme i en vernerunde, men skal løpende meldes og utbedres løpende. Rapporten og omfanget av vernerunden ble 

veldig stor. (Det var den for øvrig også forrige gang vernerunde ble gjennomført i sentrum…) 

 Innvendig oppgradering av overflater i DN er nødvendig, men er ikke prioritert som prosjekt i EA for 2014 eller 2015. Vi ser det er dårlig fysisk læringsmiljø i hele DN 

med slitne overflater. 

 Hvilerommet i DN bør bygges mer lydtett, ellers så må vi finne et annet rom som er bedre egnet som hvilerom. Det er veldig lytt fra omkringliggende kollokvierom og 

inn i hvilerommet.  

 Fakultetet bekoster nye møbler (ikke seng) til hvilerommet i DN og DA i 2015. Fakultetet vil også sørge for reservasjonsrutiner for begge hvilerommene. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Domus Nova 
 

      

Kantine       
Timere mangler på 2 microbølgeovner som er til disposisjon for studentene.  X   1.2.2014 Microovnene er i ettertid fjernet. 
Bord på mesaninen er vanskelig å holde rene, men disse er det allerede en 
prosess på å få byttet ut. 

  (X)   Dette må sjekkes opp, om det er noe 
endring i møbleringen. 

Ødelagt lampe på vegg i arealet på vei inn i kantinen (mot kjøkkenet).  X   1.5.2014 Utbedret. OK. 
Det må undersøkes om EA foretar sjekk av brannslukkere o.l. i kantinen – ingen 
etasjeansvarlig fra fakultetet for dette arealet. 

 X  
+ SiO 

  1.5.2014 Dette må sjekkes med gårdeier. 

Toaletter ved kantine IN15 og IN16 + IN12 (HC-toalett)       
På HC-toalettet (IN12) mangler det skilt på døren. Toalettet ligger i 
hovedtrappehuset hvilket ikke er en plassering sammen med de andre 
toalettene. 

 X   1.5.2014 Skilt satt opp. OK. 

Elektronisk døråpner / albueknapp mangler. X 
HMS 

(X)   Må 
vurderes 
Ny frist 
1.3.2015 

Oversikt/prioritering lages av HMS-
koordinator for hele DN. 

Øvrige toaletter er OK.       
Bøttekott innenfor HC-toalett er ulåst.   X  1.2.2014 Utført. 
Rømningsvei mellom kantine og heis (ved 1-U33, teknisk rom)       
OK.      Ok. 
Bokskaprom – IN22        
Rommet er OK. Kan settes opp en oppslagstavle for å unngå alle oppslag som nå 
er klistret opp på dør og vegger. 

   X  Følges opp i neste vernerunde. 

Rommet er feilskiltet på dør. Tegning er korrekt. X  
HMS 

(X)   1.3.2015 Tas med EA sentralt. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Kollokvierom IN42, IN43 og IN44       
Ingen direkte feil. Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler.  X    1.7.2014 

Ny frist 
31.12.14 

Møbler leveres innen utgangen av 
2014. Så godt som gjennomført. 

Kunne med fordel vært malt på veggene for å gi et bedre inntrykk og bedre 
studiemiljø. 

 
 

X 
HMS 

X   1.1.2015 I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er 
ikke blitt prioritert i 2014.  
Må løftes opp i dialogmøter med 
ledelse EA 

Det er i annen anledning tatt opp at her bør vinduene skrus igjen slik at man ikke 
så lett kommer inn fra yttersiden. Flere ganger observert at vinduer blir stående 
åpne (ikke tilfelle nå). 

 X   1.5.2014 Følges opp i neste vernerunde. Må 
ses i sammenheng med arbeid med 
ventilasjonsanlegget. 

Kollokvierom IN51, 52, 53 og 54       
Ingen direkte feil. Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler. Noen stoler 
er nok fra kantina. 

X    1.7.2014 
Ny frist 
31.12.14 

Møbler leveres innen utgangen av 
2014. Så godt som gjennomført. 

Kunne med fordel vært malt på veggene for å gi et bedre inntrykk og bedre 
studiemiljø. 

 
 

X 
HMS 

X   1.1.2015 I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er 
ikke blitt prioritert i 2014.  
Må løftes opp i dialogmøter med 
ledelse EA 

Taklampe i 54 har tape rundt armaturen?  X    Utført. 
Hjørnerom/areal ved IN51       
Dør til rømningsvei/sluse må få annen låsemekaniske for nå kommer man inn i 
rømningsveien. I rømningstrappen hensettes det stoler, de ble fjernet 

(X) X   1.5.2014 
1.3.2015 

HMS-koordinator tar dette med 
Vaktsentralen. Gitt ny frist. 

Det ble funnet stoler også hensatt rett utenfor inngangen til rømningsveien. 
Disse er ødelagte og må kastes. 

(X) X    Stoler fjernet. Følges opp jevnlig i 
brannvernrunder 

Det står en del møbler i hjørnerommet, stoler, samt 2 bord og en skjenk. Er det 
et behov for disse som et pauseareal, eller blir dette kun en «rotesone»? 
Skjenken kan sikkert fjernes, har ingen funksjon. 

(X) X  X 1.2.2014 Stoler fjernet. Følges opp jevnlig i 
brannvernrunder. 

Følge opp arealet i forhold til om det er inkludert i månedlige runder for 
etasjeansvarlige eller EA. 

(X) X   1.2.2014 Sjekkes jevnlig av EA sentrum i 
brannvernrunder. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

IN70 – Foreningskontor (Amnesty)       
Mangler timer til kaffekoker. Fjernet en ødelagt strømledning som sto i 
stikkontakt. 

X    1.2.2014 Følges opp i neste vernerunde. 

IN71 Foreningskontor (ELSA)       
Mangler timer til kaffekoker. X    1.2.2014 Følges opp i neste vernerunde. 
Skinnputer lagt oppå konvektorkassen slik at den har funksjon som sofa. Dette 
medfører at varmen ikke kommer korrekt ut i rommet.  

(X) X   1.5.2014 Driftsleder tar dette med foreningen. 
Følges opp i neste vernerunde. 

Seminarrom IN72       
Reparasjon og maling av konvektorkassen Slik at den ser penere og renere ut. 
Generelt veldig slitent inntrykk av rommet. 

 X   1.5.2014 Driftsleder holder på med 
utbedringer. 

Skaffe ny søppeldunk(er) og ikke en skittentøyskurv?   X  ?  
Toalett ved Kursrom IN72       
Takplater stygge. Ellers rommet OK.  X   1.1.2015 I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er 

under utbedring. 
Stolene er slitte. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014. 
Foreningskontor IN78 (hjørnerommet som benyttes av flere organisasjoner)       
Det må foretas en gjennomgang av behov for ytterligere stikkontakter. Det 
benyttes nå skjøteledning i skjøteledning. Dette må ordnes i slik at det passer 
med nåværende bruk av rommet. Det er bl.a. 3 PC-stasjoner på en vegg og der er 
det for lite strømuttak.  

 X   1.5.2014 Er utbedret. OK. 

Korridor/trappehus IN69 (som nå skal være avlåst etter endring i 
rømningsveiene) 

      

Dør fra korridor og ut i trapperom IN69 må få kortleser og ikke kun vrider. 
Trappeløpet skal benyttes kun ved evakuering. 

 X    Skal være som det er pr i dag. 

I korridoren mot ytterdør/rømningsdør er det et trinn – dette må merkes da det 
er stor fare for å snuble i dette trinnet på vei ut rømningsdøren. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Det ligger noen avkuttede strømkanaler på gulvet– rester (søppel) etter 
rømningsveiprosjektet sommeren 2013. Må fjernes da de ligger i rømningsvei! 

 X    Utført. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Innvendig trappehus IN-etasje       
Elektriske sluttstykker på dørene SE10-IN-07 og SE10-IN-03 fungerer ikke 
skikkelig. Dørene åpner seg ikke som de skal. 

 X    Utført. 

Kollokvierom 130, 132 og 137       
Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler. X    1.7.2014 

Ny frist 
31.12.14 

Møbler leveres innen utgangen av 
2014. Så godt som gjennomført. 

Hvilerom 131       
Datastikk er ødelagt.  X    Datastikk fjernet. Ikke behov for 

dette. 
Møbleringen må skiftes, det egner seg ikke med en seng og sengetøy – som ikke 
blir skiftet på. Sette inn stol og et lite bord, men ikke ytterligere møblering. Skal 
kun være et hvilerom, ikke kollokvierom. 

X 
HMS 

   1.7.2014 
1.3.2015 

Innkjøp begynnelsen av 2015.  

Vegger bør males for å skape litt mer trivsel.  
 
 

X  
HMS 

X   1.1.2015 
ny frist 
1.3.2015 

Ifm oppussing. I løpet av 2014, senest 
1.1.2015. Bør males innen møbler er 
på plass.  
Følges opp i dialogmøte med EA 
sentralt. 

I annen anledning er det meldt inn at det er veldig lytt inn fra kollokvierommene. 
Kanskje noe lydisolering over himling er mulig? 

 
 
 

X  
HMS 

X   ? Må vurderes. Skjerming over himling 
er ikke tilstrekkelig tiltak fordi 
veggene er tynne. 
Må følges opp i dialogmøte med EA 
sentralt 

Dame- og herretoaletter       
OK. «Dolukt», men ikke kloakklukt slik det er rapportert om andre steder.      Ingen feil og mangler. 
HC-toalettet 134       
OK.      Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Bokskaprom 135 og 136       
Rommene i seg selv OK, men noe rot i et hjørne i 135.    X   
Bønnerom 127:       
OK.       Ok. 
Generelt om 1. etasje       
Faktisk rombruk er ikke i overenstemmelse med tegninger. Nummerering av rom 
er korrekt på tegningene (dørskilt kan flyttes rundt), men det er satt opp mange 
seminarrom i 1. etasje, og det er ikke korrekt.127, 137, 136, 135, 132, 131 og 130 
har feil betegnelse på tegninger. 

X (X)   1.3.2014 
Ny frist 
1.3.2015 

HMS-koordinator tar dette opp med 
EA sentralt. 

Lesesal 140         
Noen luker oppå konvektorkassene må få rister igjen slik at ikke søppel ikke kan 
komme nedi konvektorkassen.  

 X   1.5.2014 Ok. 

Korridor fra lesesal 150/160       
Låseknapp knyttet til dør med kortleser SE10-01-02 er delvis ødelagt.  X   1.5.2014 Ok. 
Lesesal 150         
Bord til eksamensvakter står fortsatt igjen i lesesalen og sperrer rømningsveien.  

 
 

X 

X   Uke 2 Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. 
Bedre oppfølging neste 
eksamensperiode. OK.  
Det kjøpes inn nye bord i 2015. 

Papirinnsamling etter eksamen gjenstår. X X X  Uke 2 Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. 
Bedre oppfølging neste 
eksamensperiode. OK. 

Gang/sluse mellom Lesesal 140 og 150         
OK      Ok. 

Lesesal 160       

Bord til eksamensvakter står fortsatt igjen i lesesalen og sperrer rømningsveien.  
 
 

X 

X   Uke 2 Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. 
Bedre oppfølging neste 
eksamensperiode. OK. 
Det kjøpes inn nye bord i 2015. 

Papirinnsamling etter eksamen gjenstår. X X X  Uke 2 Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. 
Bedre oppfølging neste 
eksamensperiode. Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Korridor på vei til 150/160       
3-4 stoler står i korridoren. (X) X    Ok. 
       
Trappeløp utenfor inngang 170-182       
Kortleser SE10-01-03 må festes bedre slik at den ikke blir ytterligere løs/defekt.  (X)    Tas sammen med neste punkt. EA må 

sjekke dette. 
Dørlås skal skiftes slik at låsen ikke kan settes i ulåst/åpen stilling. Slik lås som det 
er i dag skal ikke benyttes i kombinasjon med kortleser.  

 
 

X 
HMS 

(X)   1.2.2014 
1.3.2015 

HMS-koordinator har allerede tatt 
opp dette med Vaktsentralen. 
Låsgruppen har fått bestilling.  
HMS må sjekke dette!  

Gang utenfor Lesesal 170         
OK.      Ok. 
Lesesal 170         
MYE ventilasjonsstøy!  X   ? Sendt e-post til EA sentrum 3/1 for 

dette må raskt korrigeres. Ok. 
Rot /kopper i hyller.  X  X  Hyller er demontert. 
Stoler fra tilretteleggingstjenesten står igjen – viktig at de blir fjernet /returnert 
snarest. Står i rømningsvei / gangsonen. 

X    Uke 2 Gitt beskjed på e-post 3/1-2014.  

En av stikkontaktene som skal være montert inne i konvektorkasse ligger løst på 
gulvet. Benyttes! Må festes forskriftsmessig. 

 X   1.5.2014 Driftsleder sjekker. 

Rømningsvei/baktrapp ved Lesesal 170 – sluse på vei til toaletter         
3 stoler står igjen i slusen som er på vei til toaletter – videre vei til 
rømningstrapp. De sperrer rømningsvei. 

X X   Uke 2 Fjernet. Må følges opp i neste 
eksamensperiode. 

Lesesal 180 (mindre rom)       
Ikke undersøkt.      - 
Lesesal 181 (mindre rom)       
Ikke undersøkt.      - 
Lesesal 182       
Mange ødelagte skrivebordslamper ligger på konvektorkassene. Ikke fjernet 
under vernerunden, må gjennomgås, kan være ekstra belysning.  

 X   1.5.2014 Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Læringssenteret – 2. etasje DN        
Plantegninger / skilt i lokalene må oppdateres etter endring i rømningsveiene. 
Gjelder ikke rømningsplan, men type skilt som viser hvor du finner ulike rom. 

X 
HMS 

   1.4.2014 
1.3.2015 

 

På 2 bordrekker (mot St. Olavs gate) er det metallskinner / kabelgater som er 
kuttet av (del av rømningsveiprosjektet 2013). De er fortsatt litt for lange, og har 
en skarp kant, og bør kappes ytterligere så man ikke ødelegger seg på disse 
skinnene. 

 X   1.5.2014 Driftsleder sjekker. 

Ved store søppelbøtter bør veggene bak vaskes. Gjelder bl.a. pausearealet.   X  1.2.2014 Sjekkes opp. 
I grupperom nr 11 så er deksel i taket ved vifte falt ned. Ligger løst på 
konvektorkassen. 

 X   1.5.2014 Driftsleder sjekker. 

Rundt om flere steder i LS ligger det løse metallskinner, bl.a. på 
konvektorkassene. Søppel? Tilhører installasjon? Det samme gjør løse lysstoffrør 
og lamper. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Stikkontakt ved gulv på innervegg (under et brannslangeskap) mot 
Universitetsgaten må festes. Er ikke forskriftsmessig festet i veggen. 

 X    Driftsleder sjekker. 

På flere grupperom er ikke «koppen» i taklampen mot tak festet. Henger løs i 
ledningen. 

 X   1.5.2014 Driftsleder sjekker. 

Ved inngang til grupperom nr 9 (Universitetsgaten) er utvendig persienne 
ødelagt. 

 X   1.5.2014 Driftsleder innhenter pris. 

Ved resepsjonen i LS står det en hensatt stige i en døråpning. Tilhører EA.  X    Utført. 

Kopikortautomat ved resepsjonen er bestilt demontert av Reprosentralen. Dette 
er ikke gjort. Den er ødelagt, og Akademika selger kopikort. 

X 
Repro 

   1.2.2014 
1.4.2014 

HMS sjekker! Sannsynligvis ikke tatt 
ned. 

I hjørnerom mot St. Olavs gate ligger paneler til konvektorkasse løst på gulvet. 
Har ligget der lenge. Arbeider som pågår? Festes?  

 X   1.5.2014 OK.  

I hjørnerom mot St. Olavs gate henger det kabel løst fra taket. Til AV-utstyr? X 
IT 

   1.3.2014  

I hjørnerom mot St. Olavs mangler en liten del av (hjørne)takplate. Ville kunne 
skjerme noe for støy? 

 X    Utført. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Dametoalett 229       
Toalettbørster bør suppleres og byttes jevnlig.   X  1.2.2014  
Herretoalett 228       
OK, men også her bør toalettbørster byttes jevnlig.   X  1.2.2014  
HC-toalett 234       
Albueknapp mangler (som på andre HC-toaletter i DN) X 

HMS 
(X)   Må 

vurderes. 
Oversikt/prioritering lages av HMS-
koordinator. 

Hovedinngangsdør til LS       
Albueknapp er løs. Utbedring er bestilt av senterets leder, men ukjent med 
status på utbedring. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Inngangsdøren har jevnlig problemer med å åpne som den skal.   X   1.5.2014 Ok. 
Kontakt over inngangsdør (på innsiden) mangler deksel og ledninger ser ut til å 
være veldig løse. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Kollokvierom 235       
Enkelte takplater mangler, og flere av de som er der er veldig stygge.  X    Utført. 
Vask av nedre del av vegger bør foretas. Mye merker på veggene.   X  1.2.2014  

Gang ved hovedtrappeløp – 2. etasje DN       

De røde stolene som er ved et bord der er nå veldig slitte. Skal det være møbler 
der så bør disse se bedre ut. Barstoler til høyt bord. De benyttes av studenter. 

X    1.7.2014 Utskifting vurderes i 2015. 

Seminarrom 340       

Ikke undersøkt. Avlåst ved befaring 3/1-2014.      - 

Veldig slitne stoler. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014 

Dør fra hovedtrappehuset og inn til Juriteket       

Dør lukker ikke skikkelig. Vil ikke kunne låse skikkelig i de tilfeller kortleser 
forventes å brukes. (Nå er den i åpen/grønn modus). (Gjelder dør knyttet til 
kortleser SE10-03-07) 

 X   1.5.2014 Ok. 

Kursrom 352 og 353       

Dekkes av IT-seksjonens vernerunde.      - 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Korridor utenfor 354 på vei inn til kontorfløy / over dør til kontorfløy       
Tidligere elektrisk skilt for rømning inn i kontorfløy er delvis demontert. Dersom 
det IKKE skal være rømning den veien så får skiltet demonteres helt. Slik det står 
nå så skaper det en viss tvil. (Rømningsplanen viser at det IKKE er rømning den 
veien.) 

 X   1.5.2014 Ragnhild noterte seg dette under 
vernerunden også.  
Driftsleder undersøker nærmere. 

Seminarrom 354        
Ikke undersøkt. Avlåst ved befaring 3/1-2014.      - 
Veldig slitne stoler. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014 
HC-toalett 321        
Speil mangler over servant.  X   1.5.2014 Ok. 
Blandebatteriet må ha langt håndtak for å kunne betjenes av personer i rullestol.  X   1.5.2014 Ok. 
Stol (med stofftrekk) bør byttes ut i en annen form for stol X    1.7.2014 

 
Må vurderes i 2015. 

Det mangler HC-knapp /albueknapp for å komme inn på toalettet. X (X)   Må 
vurderes. 

Oversikt/prioritering lages av HMS-
koordinator. 

Bokskaprom 327       
OK.      Ok. 
Seminarrom 360       
Søppel i konvektorkassene. Montere lokk og da fjerne muligheten for å få lagt 
noe inni/nedi her. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Veldig slitne stoler. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014 
Seminarrom 365       
Mangler noen smårister oppå konvektorkassene som kan forebygge at ting 
kastes/mistes nedi. 

 X    Utført. 

De 2 konvektorkassene i hjørnet Pilestredet/St. Olavs gate ser det ut til at det 
foregår arbeider? Har vært arbeider? Uferdig/rotete. Må ryddes opp i/repareres. 

 X   1.5.2014 Utført. 

1 taklampe (m/ 2 rør) virker ikke.  X    Utført. 
Skittentøyskurv som benyttes som søppeldunk?   X  ? Må sjekkes neste vernerunde. 
Flere av de slitne, ødelagte grønne stolene som også finnes i 370. Bør sjekkes om 
de kan byttes ut. 

X    1.7.2014 
31.12.14 

Møbler leveres innen utgangen av 
2014. Så godt som gjennomført. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Seminarrom 370 (tegningene er feil for rom 371 er slått sammen med 370)       
1 av 2 kortlesere defekt! (Den som tilhører tidligere 370)  X   1.5.2014 Utbedret. 
Stoler er veldig slitne! (Kommet klager fra institutter på dette også.) Må sjekke 
antallet stoler også. 

X    1.7.2014
31.12.14 

Møbler leveres innen utgangen av 
2014. Så godt som gjennomført. 

PC-stue 1 (rom 380)       
OK.      Ok. 
PC-stue 2 (rom 381)       
Ikke undersøkt.      - 
PC-stue 3 (rom 382)       
Ikke undersøkt.      - 
Seminarrom Lucien Mehls rom 456       
Fjernet noen skjøteledninger som ikke var i bruk. Det er tilstrekkelig 
stikkontakter hvis man bare ser litt på bruken. 

X 
IT 

    Undersøkes nærmere. 

Kun nøkkeltilgang til dette rommet, ikke kortleser. Bør vurderes endret? X 
HMS 

   1.3.2014 
1.3.2015 

Undersøkes nærmere i prosjekt med 
adgangsstyring DN 

Veldig slitne stoler. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014 
Seminarrom 540       
Det er rømningsvei imellom 540 og 543 – møbleringen må stå slik at ikke 
rømningsvei blir sperret. Merkes i gulvet hvor møbler IKKE bør stå? Tegning på 
vegg over hvordan møblering bør stå? 

X 
HMS 

og Rita 

(X)   1.3.2014 
1.3.2015 

Møbleringen er nok korrekt satt opp, 
men er det laget noe markering i 
gulv? Laget illustrasjon? Følges opp. 

Seminarrom 543       
Det er rømningsvei imellom 543 og 540 – møbleringen må stå slik at ikke 
rømningsvei blir sperret. Merkes i gulvet med tape e.l. hvor møbler IKKE bør stå? 
Illustrasjon på vegg over hvordan møblering bør stå? 

X 
HMS 

og Rita 

(X)   1.3.2014 
1.3.2015 

Møbleringen er nok korrekt satt opp, 
men er det laget noe markering i 
gulv? Laget illustrasjon? Følges opp. 

Plate på konvektorkasser må komme på slik at ikke søppel kan komme nedi.  X   1.5.2014 Utbedret. 
PC-rom/PC-stue 553       
Vannkoker er tydeligvis i bruk. Det må være timer på denne! Vannkoker ikke 
fjernet, men satt til side og lagt igjen beskjed. 

X    1.2.2014 Følges opp neste vernerunde. Tror 
ikke rommet benyttes noe videre. 

Seminarrom 582       
Rommet er OK. Kjøkkenet som finnes i rommet er dårlig vasket.   X  1.2.2014 Utbedret. 
Seminarrom 653       
OK.      Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Auditoriet 709        

Alt for kaldt! Ikke målt temperatur, men det vil være ubehagelig å sitte stille 
under forelesning. 

 X   1.1.2015 Er utbedret. Skal følges opp i neste 
vernerunde. 

Eldre lysstyring under ny – masse ledninger som stikker ut. Må settes på lokk / 
sikres. 

 X   1.5.2014 Ok. 

Seminarrom 770       
Det mangler en del smårister som beskyttelse oppå konvektorkassene. Kan 
forebygge at ting faller nedi. 

 X    Utført. 

Rommet for øvrig ok.      Får nye stoler før nyttår. 
Noe slitne stoler. X    31.12.14 Stoler leveres innen utg 2014. 
HC-toalett 718 (på vei inn til resepsjonen) benyttes av både ansatte og studenter       
Har ikke HC-knapp/albuebryter eller dørpumpe. Vanskeliggjør tilgang for 
personer i rullestol. 

X  
HMS 

(X)   Må 
vurderes. 

Oversikt/prioritering lages av HMS-
koordinator. 

 

745, 780, 781 og 682 sørger Turid Eikvam for. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

St. Olavs gate 23 – 2. etasje 
 

      

UTVENDIG 
      

Ved hovedinngangen behøves det ny deksel rundt kortleseren, står veldig 
ubeskyttet nå. 

 X   1.5.2014 Ok.  

SIDETRAPP PÅ HJØRNET 
      

Nødlys i denne bitrappen. Er det de vanlige lampene som går på batteri når 
strømmen brytes? Mørk trapp og ikke noe tydelig, egen nødlysbelysning. 

 X   1.5.2014 Må sjekke med huseier. 

VENSTRE SIDE 
      

Lesesal 201       

Alle leselampene må sjekkes – ikke alle virker, og noen sitter ikke skikkelig fast.  X    Utført. 

Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte 
selve hardplasten stolen består av? 

X    1.3.2014 Alle stoler er byttet ut med stoler fra 
Rosenkrantz. 

Lesesal 211       

Alle leselampene må sjekkes – ikke alle virker, og noen sitter ikke skikkelig fast.   X    Utført. 

Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Luftinntaket til ventilasjonen veldig støvete samt at det støyer mye – innerst i 
lesesalen. 

 X X  1.4.2014 Gårdeier kontaktes. 

Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte 
selve hardplasten stolen består av? 

X    1.3.2014 Alle stoler er byttet ut med stoler fra 
Rosenkrantz. 

Toalettene       

Det mangler albueåpner/HC-knapp for å komme til HC-toalett. Gjelder 2 dører. X  
HMS 

(X)   Må 
vurderes. 

Oversikt/prioritering lages av HMS-
koordinator. 

1 toalett mangler det toalettsete på.  X    Utført. Ok. 

1 søppelbøtte kan remonteres på vegg igjen.  X    Utført. Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Kjøkken 215       

Bedre rydding = bedre renhold! Kjøkkensonen kunne vært bedre rengjort, men 
det er ikke ryddig. 

  X X 1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Søppelbøtte har løst hjul.  X    Utført. Ok. 

Pauserom 216       

Glasskår i 1 vindu – vindu sannsynligvis skadet under fasadearbeider, og skiftet. 
Imidlertid ligger det det igjen glasskår i vindussmuget. 

 X    Utført. 

Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Bøttekott og renholdslager bør låses. (rom 217 og 218)   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

En løststående «skjenk» står og samler søppel – har ingen funksjon, annet enn at 
det samles søppel i den. Kan fjernes. 

 X    Utført. 

HØYRE SIDE 
      

Kollokvierom 222 (tidligere lesesal masterplasser for NIFS) – litt stort som 
kollokvierom?? 

      

Gammel møblering og tilsvarer ikke andre lesesalsplasser. Skal rommet benyttes 
som kollokvierom så MÅ møbleringen endres.  

X 
HMS 

   1.8.2015 Møblering ses nærmere på ifm 
ombygginger våren 2015. 

Glasskår i 2 vinduer – vindu sannsynligvis skadet under fasadearbeider, og 
skiftet. Imidlertid ligger det det igjen glasskår i vindussmuget. 

 X    Ok. 

Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Kollokvierom 223 – bør benyttes som kollokvierom og ikke seminarrom / lesesal 
– sjekk møbleringen som er i dag 

      

Rotete i vinduene = møkkete vinduskarmer.   X X  Må følges opp jevnlig. 

Vannkoker satt i vinduskarm – timer må benyttes! X   X 1.2.2014 Vannkokere må følges opp hver 
vernerunde. Informasjon til 
studentene. 

Utette vinduer.  X    Meldes videre til gårdeier. 
Utbedringer fortløpende? 

Se på møbleringen X 
HMS 

   1.8.2015 Møblering ses nærmere på ifm 
ombygginger våren 2015. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Lesesal 227       

Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Luftinntaket til ventilasjonen veldig støvete.  X    Ok. 

Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte 
selve hardplasten stolen består av? 

X    1.3.2014 Alle stoler er byttet ut med stoler fra 
Rosenkrantz. 

Lesesal 228       

Noe dårlig gulvvask.   X  1.2.2014  

Vannkoker satt i vinduskarm – timer må benyttes! X   X 1.2.2014 Vannkokere må følges opp hver 
vernerunde. Informasjon til 
studentene. 

Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte 
selve hardplasten stolen består av? 

X    1.3.2014 Alle stoler er byttet ut med stoler fra 
Rosenkrantz. 

Toalettene       

Noen pærer er gått i taklamper.   X    Utbedret. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Domus Biblioteca 
 

      

Auditorium 14       

Mye stikk i skjøtekontakter. Vurderes erstattet av fast stikkontakt. Ikke gjort noe 
med under vernerunden, men må ses på av IT og EA. 

X X   1.3.2014 
1.4.2014 

Ok. 

Løse stoler i lokalet. Fjernet under vernerunden. X     Ok. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Domus Media vestfløy 
 

      

Lesesal Lucy Smith       

Det synes å være veldig varmt i lesesalen.  X    Utbedret. 

Nødlys i gangsonen – i den vanlige takbelysningen?  X   1.5.2014 Ok. Må vite hva som er korrekt 
innstilling. 

1 yttervindu er sprukket – på yttervegg mot DB / Frederiks gate.  X   1.5.2014 Er bestilt. 

Toaletter i underetasjen       

Lysautomatikken over døren til HC-toalettene fungerer ikke slik den skal. Skal 
vise når rommet er opptatt. 

 X   1.5.2014 OK. Skal lyse rødt hvis noen har 
trukket i snor inne / ved behov for 
bistand. 

Frittstående holder til toalettrull på HC-toalettet er etterspurt. Det er for stor 
avstand fra toalettet til den holderen som er på veggen. 

  X   Utplassert uke 51. 

Dametoalettet er OK. På herretoalettet var et urinal under utskifting ved 
befaringen. 
 

     OK. 

Kantinen Aulakjelleren       

Det etterlyses fortsatt microbølgeovn. Skal plasseres på hvit skjenk midt i 
kantinen. Elektroarbeider påkrevet. (Skisse levert tidligere, sak ligger hos EA 
sentralt / hos entreprenør).  

X     2 microovner er levert (SiO) og 
montert (prosjektet). 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Domus Medias østfløy 
 

      

Auditorium 13        

Ventilasjonsanlegget avgir mye lyd, det må gjøres noe med dette!  X   1.1.2015 OK. 

Noen bordplater (Linoleum) må limes fast da de står og spriker flere steder. 
Gjelder også talerstol/lærerkateteret.  

 X   1.6.2014 Limes. Ok. 

Lesesal Hagerup - rom 129        

Vindu over rømningsvindu står halvveis åpent. Medfører mye støy i lesesalen.  X    Utbedret. 

Vinduskarmen ved rømningsvinduet behøver vedlikehold – sliping og maling.  X   1.6.2014 Gjelder masse steder! Ingen 
utbedring?? 

Overhylle på plass FH11 har falt av og medfører at det ikke er skrivebordslys på 
plassen. 

 X   1.6.2014 
1.1.2015 

Utbedring pågår. 

Lesesal Stang - rom 130       

Eske for resirkulering av papir mangler.   X  1.2.2014 Ok. 

Forrommet til disse salene i 1. etasje       

Elektrisk sluttstykke / Kortleser inn til forrommet fungerer ikke skikkelig – gjelder 
leser SE01-01-09. 

 X   1.3.2014 Dører justert. Nå ok. Studentene 
setter papir i sluttstykket og da blir 
dørene ødelagt. 

Lesesal Arnholm – rom 250       

Vinduskarmen ved rømningsvinduet behøver en del reparasjon/vedlikehold. 
Trefliser og fare for å skjære seg. Kan ikke være slik. Rømningsvei. 

 X   1.3.2014 Ok. 

Sikringsboks eller annen el.boks ved vindusvegg må festes/monteres bedre 
sammen. Tilhører skrivebordslamper. 

 X   1.4.2014 Ok. 

Lesesal Augedal  - rom 251       

Ikke undersøkt. Avlåst ved befaring 3/1-2014.      - 

Forrommet til disse salene i 2. etasje       

Elektrisk sluttstykke / Kortleser inn til forrommet fungerer ikke skikkelig – gjelder 
leser SE01-02-07. 

 X    Dører justert. Nå ok. Studentene 
setter papir i sluttstykket og da blir 
dørene ødelagt. Må følges opp. 

2 vannkoker plassert i forrommet. Ingen timer å se. Inndratt og levert på 
driftskontoret. 

X  X  X Inndratt, 
ikke i 
bruk. 

Vannkokere må følges opp hver 
vernerunde. Informasjon til 
studentene. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Lesesal Knoph – rom 367        

Vinduskarm ved rømningsvindu OK her. Noe klær ligger igjen i karmen. Kan 
fjernes av JSU for uthenting der igjen. 

   X  Ok. 

Lesesal Schweigaard - rom 366        

OK.       Ok. 

Forrommet til disse salene i 3. etasje       

Vannkoker plassert i forrommet. Ingen timer å se. Inndratt og levert på 
driftskontoret. 

X X  X Inndratt, 
ikke i 
bruk. 

Vannkokere må følges opp hver 
vernerunde. Informasjon til 
studentene. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Domus Academica 
 

      

Juridisk eksamenssal (møterom/undervisningsrom) – rom 112       

Mange løse stoler befant seg i rommet. (Max antall må ikke overskrides.) X X   1.3.2014 Løse stoler fjernet. Må følges opp i 
fakultetets ansvarsmatrise for rom. 

Ledning på gulv i tilstøtende rom (Rettssalen) må legges i kanal på gulvet siden 
denne ligger midt i rømningsvei. 

X  
HMS 

X   1.6.2014 
1.1.2015 

Gjelder kabel fra dommerpult til TV. 
Må sjekkes på nytt. Skal ikke være 
noe å snuble i. HMS-koord sjekker! 

JSU-ekspedisjonen – rom 102       

Usikkert om det er skjøteledning i skjøteledning. Dette må sjekkes. X 
IT? 

   1.2.2014 
1.1.2015 

Må sjekkes med IT-seksjonen. 

PC-oppheng settes på under skrivebord slik at maskin ikke står rett på gulvet. X    1.2.2014 
1.4.2014 
1.3.2015 

Må sjekkes med IT-seksjonen 

Malingsspann står igjen i vinduskarm etter Statsbyggs håndverkere. Kan settes 
på EAs eget lager. 

 X    Fjernet.  

JSU-kontoret – rom 040       

Vask må sjekkes for utetthet i overvannsrøret, det har tidligere rent vann ut rett i 
skapet og ut på gulvet når vasken blir full. 

 X    Utbedret. 

Skjøteledning i skjøteledning til en rislampe som var på en bokhylle. Alt ble 
fjernet og satt på bordet. 

   X  Følges opp i nye vernerunder. 

Vannkoker var tydeligvis utett da det sto vann på platen under kannen. Fjernet 
og satt på bordet. 

   X  Følges opp i nye vernerunder. 

Hvilerommet – rom 046B – Gjennomgått av HMS-koordinator tidligere       

Nye møbler bør kjøpes inn til erstatning for seng med sengetøy.  X    1.7.2014 
1.3.2015 

Kjøpes inn våren 2015. 

Rommet bør males for å friske opp helhetsinntrykket.  
X 

HMS 

X   1.7.2014 
?? 

Ikke prioritert hos EA. Ikke prioritert 
av EA for 2014. Løftes opp til 
dialogmøte med EA sentralt 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Papirdispenser på vegg og søppeldunk (det er vask der så da må man kunne 
kaste papir/avfall) 

 X X  1.7.2014 Satt opp. 

Skilt på dør må opp som forklarer at det er et hvilerom.  X   1.7.2014 Skilt er satt opp. 

Retningslinjer for bruk av rommet utarbeides (av Læringsmiljøkontakten). X    1.7.2014 
1.3.2015 

 

HC-toalettet – rom 049       

Skilt må settes opp på døren som forklaring på at det er HC-toalett.  X   1.2.2014 Skilt er satt opp. 

Kollokvie- og grupperom 029 – 035 – felles for rommene:       

For varmt. (Henger nok sammen med gulvvarmen for kjelleren i hele DA).  X   1.6.2014 
1.1.2015 

Under utbedring. 

Vask av vinduskarmer.   X  1.2.2014 Må følges opp jevnlig. 

Det savnes egentlig en PC til flere av disse rommene så de blir mer fullverdig som 
mulig undervisningsrom. (Tatt opp av Studieseksjonen i annen sammenheng.) 

X    1.4.2014 
hvis 
aktuelt 

Noen rom er gjort om til under-
visningsrom og har PC og SmartBoard 

PC-stuene – nå benyttet som kontorarealer for Juristforeningen! – rom 002-047       

Timer skal benyttes til kaffetrakter og vannkoker. 1 var ikke koblet til. Satt på 
plass under vernerunden. Kokeplate er fjernet i en annen anledning! Skal ikke 
forefinnes i dette lokalet. 

X X   1.2.2014 Bør jevnlig etterse at timere benyttes.  

Herretoalettet i kjelleren (studenttoalettene) – rom 050 - Gjennomgått av HMS-
koordinator alene 

      

Sikringsskap (?) og lager for renholder står ulåst.  X X  15.1.14 Utbedret. 

Dametoalettene i kjelleren (studenttoalettene) – rom 004 – Gjennomgått av 
HMS-koordinator alene 

      

Bedre vask av toalettsetene og de små vaskene som er på 2 avlukker.   X  1.2.2014 OK. 

Sanitærbøttene i skap på veggene bør låses slik at døren er lukket.    X  1.2.2014 Ok. 

Både kortleser og døråpnerknapp på innsiden fungerer ikke som den skal. 
Vanskelig å åpne døren fra begge sider. 

 X    Service utført. Skal fungere greit. 
Enkelte ganger blir døren stående 
ulåst etter arrangementer. Meldes 
fortløpende. 
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Lokaler 
Kommentarer / tiltak 

Ansvarlig for utbedring / oppfølging Tidsfrist Status oppdatert medio oktober 
2014 Fak. EA drift EA 

renhold 
JSU 

 

Auditorium 4 – rom 209       

Skjøteledning i skjøteledning i talerstol – meget uheldig og ikke tillatt. Vurderes 
erstattet av fast stikkontakt. Ikke gjort noe med under vernerunden, men må ses 
på av IT og EA. 

X X   1.3.2014 Utbedret. 

Nødlys over dør – avklares om den skal eller ikke skal lyse hele tiden.  X   1.6.2014 Skal lyse. Under utbedring. 

Vask av innsiden av døren.   X  1.2.2014  

Teologisk eksamenssal – rom 202       

Bedre vask i vinduskarmene.   X  1.2.2014  

Gå over garderobeknaggene og supplere og feste.  X   1.6.2014 Mangler 2 knagger. Vurderes. 

Vask av innsiden av døren.   X  1.2.2014  

Auditorium 5 – rom 204       

Plast på en av taklampene – må fjernes.  X    Utbedret. 

Tetningslister på vinduene – trekkfullt.  X   1.6.2014 Tas etter behov. 

Maling av benker og bord bør foretas da det er en del slitasje som medfører 
«hærverk». 

 X   ? Driftsområdet har tidligere sagt ok: 
Pusses, sparkles, males. Søknad 
innvilget.  

Auditorium 6 – rom 229       

Maling av benker og bord bør foretas da det er en del slitasje som medfører 
ytterligere slitasje og «hærverk». 

 X   ? Driftsområdet har tidligere sagt ok: 
Pusses, sparkles, males. Søknad 
innvilget. 

Stikkontaktboks i gulv må ha lokk for å skjerme kontaktene og ikke få så mye støv 
nedi. 

 X   ? Lokk bestilles. 

Lampe over tavle må henges opp og sikkert repareres. Ledninger stikker frem.  X   1.5.2014 Elektriker bestilt. Sjekk status! 

Gå over garderobeknaggene og supplere og feste.  X   ? Mangler 5 knagger. Vurderes. 

 


