
 
 

 

FORMÅL: Sikker bruk av verksteder og laboratorier utenom arbeidstid 

OMFANG: Alle høgskolens verksteder og laboratorier. 

Note: Elektrolaboratorier oppfattes som arbeidsrom når ikke 3 fase spenning er aktivert. (Rød lampe over dør er 

tent.) 

NR HANDLING ANSV. KOMMENTARER 

1 Adgang   
1.1 Adgang gis gjennom nøkkelkort etter gjennomført grunnleggende 

sikkerhetsopplæring. 

Instruktør/

faglærer 

Opplæringen dokumenteres 

1.2 Uvedkommende skal bortvises fra området. Student Uvedkommende er personer som 

ikke er gitt adgang gjennom eget 

nøkkelkort. 

1.3 Aktivitet utenom studietid avklares med faglærer. Beskriv hvem som skal 

oppholde seg i lokalene og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Student Aktiviteten skal være relatert til 
studier, den skal begrenses til et 

minimum og kun skje i perioder der 

dette anses som helt nødvendig for 
å ferdigstille studentarbeider 

1.4 Lokalene er stengt for alt opphold mellom kl 23.00 og 06.00 alle dager Alle Opphold i lokalene i denne tiden 

fører til aktivering av alarm og 
utrykking fra vaktselskap. 

2 Opplæring   

2.1 Alle skal ha gjennomført felles demonstrasjon av maskiner og utstyr Instruktør/
faglærer 

Opplæringen dokumenteres 

2.2 Maskiner og utstyr som krever opplæring utover demonstrasjon eller kun 

brukes under tilsyn av instruktør, låses. 

Instruktør/

faglærer 

Forberedelser som krever bruk av 

slik utstyr gjøres på dagtid. 

3  Sikkerhet   

3.1 Før arbeidet starter skal studenten være kjent med gjeldende branninstruks 

og instruks for beredskap ved ulykker  

Student  

3.2 Det skal alltid være minst to personer til stede. Student  

3.3 Verneutstyr skal brukes der det er pålegg om dette. Student  

3.4 Det forutsettes at alle  gjør seg kjent med instrukser og prosedyrer som 

gjelder for de områdene dere skal oppholde dere i og for det utstyr som skal 

brukes. 

Student  

3.5 Det forutsettes at alle gjør seg kjent med hvor stoffkartoteket finnes og 

hvordan finne fram i dette. 

Student  

4 Avslutning og opprydding   

4.1 Etter avsluttet arbeide skal området ryddes og utstyr settes på plass. Student Oppriggede prosjektoppgaver kan 

bli stående over noe tid 

4.2 Se til at alle maskiner og utstyr er avslått og eventuelle kraner er stengt.  Student  

4.3 Slokk lys og se til at alle dører er låst. Student  

5 Brudd på instruks   

5.1 Brudd på denne instruksen kan føre til at studenten ikke får adgang til arbeid 

på lab. etter arbeidstid i en angitt tidsperiode.   

Instruktør/

faglærer 
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