Project type - Theme Project
text
type - Category text

Project type - Question text

Project type Respondent text

Angiv venligst bygning, lokale, laboratorie,
mødelokale, udendørsområde, feltarbejdsplads eller
lignende og beskriv det/de oplevede problem(er) og
angiv eventuelt løsningsforslag

AMG

Status LAMU

Ansvarlig

Kommentarer

Har du kommentarer til det fysiske arbejdsmiljø eller
spørgeskemaet?

Birte Lindahl Eriksen

Kommentar til spørgeskemaet:

Laboratorier

Taget til efterretning

LAMU

Taget til efterretning

LAMU

Taget til efterretning

LAMU

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Sygefravær

Sygefravær

Ulykkesfarer

Hvor er der forhold, som kan ændres, så
arbejdsmiljømæssigt betingede ulykkesfarer mindskes?

Har du kommentarer til det fysiske arbejdsmiljø eller
spørgeskemaet?
6. Har du haft SYGEFRAVÆR i de sidste 3 år, som følge af
problemer i dit fysiske arbejdsmiljø?

Bo Holm Jacobsen

På udendørsområder

Esben Auken

Vicki Hansen

Udmærket skema, men det ville være rart, hvis man kunne
se mere end 2 linjer ad gangen af det man skriver. Dvs
denne boks skulle være større.
1671 - 1675: Fine bygninger og godt arbejdsmiljø, bortset
VIP Og Kontor
fra de nævnte sager.
DTU-Risø campus, Problemer med ryggen med løft af tunge
Laboratorier
prøver. Ryggen var dårlig inden jeg kom til denne
arbejdsplads.
1) Der er problemer med at få sikret uddendørs tapper ved
VIP Og Kontor
bygn. 1120 mod glate trin når de er både. Vi har bedt om det
i flere år, men ingen tager sig af det.

Ad 1: BYG-ST arbejder på en løsning LAMU
(Michael T er tovholder, forventes
udført efterår 2017)
Ad 2: Byggesag (ifm. ombygning af pplads m.v.)

2) Der er også problemer forkert udført rampe ved elevator
til kælder i 1120. Ramen er for stelj og ujævn hvilket
medfører tunge træk med palleløfter. Også det har vi
påpeget i flere år men rampen bliver ikke udbedret.
Ulykkesfarer

Hvor er der forhold, som kan ændres, så
arbejdsmiljømæssigt betingede ulykkesfarer mindskes?

På udendørsområder

Marit Solveig Seidenkrantz

Trappe fra parkeringspladsen kunne have bedre gelænder,
VIP Og Kontor
som når hele vejen ned af trappen, da denne kan være meet
glat i regnvejr og ved blot lille belægning af is/snes. Det
gamle, mere intermistiske, gelænder var faktisk bedre. Det
skal stadig gå hele vejen op til toppen af det skrå område, da
der kan være meget glad om vinteren.

Er løst

Tage

Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Arbejdspladsens indretning

Daniel Søndergaard Skov

Er løst

Lene

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Arbejdsstillinger

Daniel Søndergaard Skov

1670-113. Vi kunne godt bruge nogle bedre kontorstole. Dem VIP Og Kontor
vi har nu er gamle og udslidte.
Skærm og musearbejde. Det kunne være rart at få noget
VIP Og Kontor
instruktion i gode arbejdsstillinger.

Ergonomi-kursus tilbudt alle ansatte

Lene og
Kirsten

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Arbejdsstillinger

Ole Rønø Clausen

VIP Og Kontor

Ergonomi-kursus tilbudt alle ansatte

Lene og
Kirsten

VIP Og Kontor

Er løst

Lene

Igen i 1670-113 som er kontoret jeg sidder i.
1671 3 etage
Sidder hele dagen ved skærme, og har aldrig fået instruktion
i hvordan den ergonomisk mest hensigtsmæssige
arbejdsstilling er

En fysioterapeut/ergoterapeut med speciale i
arbeejdsstillinger kunne med fordel sendes rundt og give
individuel vejledning.
Har en meget gammel og dårlig kontorstol. Den kan dårligt
indstilles og knirker ved den mindste bevægelse.

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Arbejdsstillinger

Astrid Strunk

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Andet

Lars Mejlgaard Rasmussen

Kører meget i bil og har tendens til ondt i ryggen

Værksteder/Feltarbej
de

Ergonomi-kursus tilbudt alle ansatte

Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Arbejdspladsens indretning

Katrine Andresen

1671-239: pc-lokale på Geoscience.

VIP Og Kontor

Feedback til Katrine

Lene og
Kirsten
Lene

Vi har pt kun 10 computere til brug i undervisningen og med
kurser hvor der er +35 studerende kan det ikke fysisk lade
sig gøre at undervise alle på én gang (max 2 studerende per
computer for at sikre et acceptabelt læringsudbytte for de
studerende). Enten skal flere hold imødekommes i
skemalægningen eller pc-rummet skal udvides, så vi har
større kapacitet.
Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Pladsforhold

Vicki Hansen

Bygning 201, Lokale 3/3, DTU-Risø Campus. Løsningsforslag? Laboratorier

Taget til efterretning

LAMU

Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Andet

Vicki Hansen

Garage 22, DTU Risø campus. Vi har 1 km til kemikalie
Laboratorier
lageret og ingen transport mulighed. Vi har fået lov til at lane
DTU bil, men hvad med transport sikkerhed?

Permanent løsning skal findes i
samarbejde med DTU

Vicki er i
dialog med
Bent fra
DTU

Fysiske forhold

Skyldes dine problemer med indeklima

Varme

Vicki Hansen

Bygning 201, DTU-Risø campus, Solgardiner spærrer for
vinduerne, så de ikke kan åbnes.
bygning 204, DTU-Risø campus. Smerter I fødder ben ved
længere varende arbejde I lab. Kan evt løses med gummi
måtter til at stå på.
Døren til kontoret knirker meget

Laboratorier

Er løst

Vicki

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Arbejdsstillinger

Vicki Hansen

Laboratorier

Er løst

Vicki

Fysiske forhold

Skyldes dine støjproblemer

Andet

Astrid Strunk

Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Arbejdspladsens indretning

Bo Holm Jacobsen

De indvendige døre (af træ) virker ikke sammen med
VIP Og Kontor
adgangskontrol-modulerne. Typisk registreres ikke, at dørene
lukker igen, hvilket fører til at "alarmen går". Det er kun den
lille alarm i adgangskontrolmodulet, men det er meget
irriterende i auditoriet, samt generelt når man færdes mens
disse alarmer er aktive.

VIP Og Kontor

Er løst
Ifølge BYG-ST er der lavet om på
alarmsystemerne og problemet skulle
være løst

Charlotte
Willy

Fysiske forhold

Skyldes dine problemer med belysning

Andet

Bo Holm Jacobsen

Fysiske forhold

Skyldes dine problemer med indeklima

Lugt

Bo Holm Jacobsen

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Andet

Bo Holm Jacobsen

Automatisk lystænding i gangarealer er ikke effektiv. Ofte
VIP Og Kontor
skal man bevæge sig 5-10 meter langs gangen før lyset
tænder. I kælderen i 1674 er det decideret risikabelt at man
skal gå så langt ind i mørket, hvor der er opstillet tungt og
skarpt gods.
Mødelokalet (lånt lys) på første etagen i 1672 havde en
VIP Og Kontor
meget kemisk/plastikagtig/fertilitetsdæmpende lugt de første
mange måneder. Det er bedre nu, men stadig ikke helt egnet
til længere møder.
Der er utilstrækkeligt med cykelstativer.
VIP Og Kontor

Der er optimeret på lyssætningen i
gangene

Willy

Er løst

Willy

Nyt areal lavet, mangler cykelstativer
på det sidste stykke

Lene
kontakter
Bent L

Bortset fra irritationen, er der også en vis fald-risiko ved at
kante sig ind mellem de mange cykler.
Fysiske forhold

Skyldes dine problemer med indeklima

Rengøring

Bjarke Møholt

bygn 1120, lokale 325 og toiletter på etagen bliver ikke
VIP Og Kontor
rengjort tilstrækkeligt. Iflg. rengøringspersonalet skyldes det
at de ikke får tildelt tid nok, så en løsning kunne være at give
dem flere ressourcer (tid, personale) til at opfylde deres
opgaver

Er løst

Lene

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Arbejdsstillinger

Henny Bente Krag
Rasmussen

1674 rum 137 og 138 vejerum og laboratorie.

Laboratorier

Er foreløbigt løst

Kirsten og
Bente har
fundet
løsning

For gnidrede pladsmessige forhold
1674 håndtering af gasflasker fra parkeringsplads til
laboratorie.

Laboratorier

Er løst

1674 rum 137 og 138

Laboratorier

Er løst

Tage/Kenne
th
Bente

1674-134

Laboratorier

Forslag til forbedringer:
Opdrag VIP (vis respekt for at det er
arbejdsplads for andre): Brug fx andre
lokaler, når der skal tales om projekter
Indret en terminal et andet sted
Mangler stille arbejdsplads

Laboratorier

Flyt printer ud af kontor og ind i
vejerum

dårlig arbejdsstilling ved vægte og analyseudstyr, vrid i
ryggen og museproblemer.

Ergonomiske Forhold

Skyldes dine ergonomiske problemer

Løft

Henny Bente Krag
Rasmussen

Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Pladsforhold

Fysiske forhold

Skyldes dine støjproblemer

Mennesker

Henny Bente Krag
Rasmussen
Birte Lindahl Eriksen

Vi sidder 4 laboranter på et forholdsvist lille kontor.
Vi har alle en del kontorarbejde, som vi ligesom alle andre
skal koncentrere os om og gerne vil have ro til.
Vi bliver alle jævnligt opsøgt af VIP'er,
studerende,håndværkere, studentermedhjælpere, bude mm,
som skal snakke, have os til at indkøbe ting, slå noget op mv.
Foruden telefonsamtaler - som ikke altid kan foregå på
gangen.
Og det er selvfølgelig fint, for det er også vores job, men når
vi også bliver forstyrret, hver gang, der er en af de andre,
der får besøg eller en opringning, kan det være meget svært
at koncentrere sig om at læse eller skrive noget.
Fysiske forhold

Vedrører dine problemer med arbejdspladsens indretning

Pladsforhold

Birte Lindahl Eriksen

Løsningen kan være, at vi sidder færre sammen.
1674-134.
Begrænset bevægelsesfrihed, da kontoret er fyldt op med
skriveborde, reoler, printerbord.

Lab

