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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

19. maj 2016 10.00 – 11.30 

Mødelokale 1671-234 

Arbejdsmiljøudvalg 

 

Deltagere: Søren Bom Nielsen, Per L. Trinhammer, Charlotte Rasmussen, Birte Erik-

sen, Kirsten Rosendal, Lene Kjeldsteen 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Opfølgning på rullende to-do liste 

To-do-listen blev gennemgået og 5 punkter blev lukket. 

3. Bordet rundt 

Birte: Flussyre i aftræk på gangen i 1674 er utæt, hvor der kommer ca. 0,2% syre ud i 
væskeform.  Der var 18/5/2016 en utilsigtet hændelse med håndværker, der har rørt 
ved denne koncentration og måtte på skadestuen for en sikkerheds skyld. Han bør 
melde det som nærved-ulykke. CR spørger Jørgen Brøchner om vi skal gøre  mere ved 
sagen, 

4. Orientering 

Organisering af evakueringsøvelser sker fremover 1 gang årligt fra centralt 

hold. 

Indkøb af håndholdt XRF instrument, (af mærket Bruger)(hvor der er rønt-

genkilde med mulig strålefare) har givet anledning til at alle brugere skal 

igennem en certificeringsproces, hvor de uddannes i korrekt håndtering af 

sikkerhed af Charlotte (som er strålingsansvarlig). Brug af instrumentet 

bookes hos Charlotte, men instruktion af kandidat- og ph.d.-studerende i må-

ling aftales med geologer. 

Person kommer automatisk 1 gang om året og checker elektroder, batteri m.v. 

på hjertestarter. Den er for nyligt blevet flyttet til hovedindgangen, i den 

forbindelse er dens placering opdateret på Tryg’s hjemmeside således at ude-

fra kommende også kan gå ind og bruge den i nødstilfælde. 
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Arbejdstilsynet har stadig ikke været på besøg på Risø, varslet udløber i 

maj men er forlænget. 

Charlotte er tilmeldt temadag i juni måned ved Altox, vedrørende nyt om 

kemikalielovgivningen. 

Charlotte laver en mailliste med laboratoriebrugere, så hun rammer de rele-

vante personer, når der er vigtige beskeder omkring lab. 

5. Opfølgning på fysisk APV 

Udeståender blev drøftet: 

• Ulykkesfarer: sikring af udendørs trapper i 1120 og 1674. I alt 23 trin. Vi øn-
sker epoxy-løsning, da det nuværende sorte tape ikke holder. Charlotte kon-
takter bygningsservice for at sikre den rigtige løsning. 

• Rampe ved elevator i 1120: Per beder Simon om at holde øje med hvornår de 
går i gang med renovering omkring elevatortårn, så vi kan sikre at der tages 
højde for vores behov. 

• De ønskede cykelstativer er stadig undervejs, gartneren har vist ikke helt væ-
ret klar over, at der skulle stativer op men blot lavet plads til cykler. 

• Støj- og pladsproblemer i 1674-134: der er stadig problemer, laboranterne er 
stadig lige forstyrrede. 

 

6. Evt. 

- 


