Information
til
Håndværkere,
Servicemedarbejdere
og andre

Arbejde og sikkerhed
i
August Krogh Bygningen
Arbejdsmiljøgrupperne
August Krogh Bygningen

Adgangsforhold / færdselsarealer
Adgang sker via husets hovedindgang mod Universitetsparken, eller ad indgangen ved
Jagtvej samt ad gangarealer og trapper. Det er ikke tilladt at benytte indgangen ved
dyrestalden som af- og pålæsningsområde eller som gennemgang.
Gangarealer / nødudgange
Nødudgange og gangarealer må ikke afspærres, da disse tjener som flugtveje.
Arbejdsområdet kan godt afspærres delvist under arbejdet, men dog ikke mere end,
at der hele tiden er mulighed for fri passage.
Nogen trafik i arbejdsområdet må påregnes.
Parkeringsforhold
Det er ikke tilladt at parkere ved August Krogh Bygningens hovedindgang eller ved
de øvrige indgange. Det er tilladt kortvarigt at holde ved instituttet for af- og pålæsning af byggematerialer og værktøj osv. Al anden parkering skal ske på den store
parkeringsplads langs Jagtvej.
Parkeringstilladelse kan hentes i informationen.
Byggematerialeaffald
Håndværkere har selv ansvaret for at overskudsmaterialer og byggeaffald bortskaffes på
en forsvarlig måde.
Oprydning og renhold af færdselsarealer
Der påhviler håndværkere, som arbejder i August Krogh Bygningen, at sørge for at der
ved arbejdstids ophør er ryddet op ved de indgange i huset som benyttes, samt på
gangarealer og trapper (således at husets daglige rengøring ikke vanskeliggøres).
Støv- & støjgener
Støv- og støjgener skal begrænses mest muligt. Ved længerevarende støjgener orienteres
den daglige arbejdsmiljøleder Frtiz Buster Nielsen 353 22122.

Afdækning
I August Krogh Bygningen findes en del meget kostbart forskningsudstyr. Når der skal
arbejdes i rum med forskningsudstyr, eller hvor der udføres forsøg, skal der foretages en
grundig afdækning, således at instituttets apparatur ikke kan tage skade og vigtige forsøg
ikke ødelægges. Ved tvivlsspørgsmål kontakt personalet.
Skade på August Krogh Bygningens inventar
Skulle der under arbejde i August Krogh Bygningen opstå skader på instituttets
inventar eller apparatur, skal ledelsen straks have besked herom. Henvendelse til
Administrationen, Lise Riis tlf: 353 21570.
Tekniske installationer
Bliver det under arbejdet nødvendigt at lukke for strøm eller vand, skal
Bygningsdriften kontaktes først, således at husets medarbejdere kan orienteres:
Inspektør Vibeke Kramer Pedersen, tlf. 3532 0040 eller 2874 0040, e-mail
vkpedersen@snm.ku.dk.
Daglige sikkerhedsledere / bygningskontakt
•
•
•

Betina Bolmgren (kun 2. sal)
Fritz Buster Nielsen
Ian Lambert

353 21606
353 22122
353 21697

Alle der arbejder på eller i August Krogh Bygningen har et ansvar
for arbejdsmiljøet,og for at ulykker undgås

Arbejdsmiljøgrupperne i August Krogh Bygningen skal medvirke til at alt
arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Samt at
arbejdsmiljøet er i orden og det ydre miljø ikke belastes

Gældende lovgivning bl.a. Arbejdsmiljølovens Kap. 4, 5 & 6.
skal overholdes af alle, som arbejder i eller for
August Krogh Bygningen, Københavns Universitet

