
Retningslinjer for bruk av fourMs lab og Robotikklab 2010 
”Hold laben litt ryddigere enn da du kom!” 

Bakgrunn 
Retningslinjene for laboratoriene er utarbeidet for å opprettholde et trivelig og effektivt 
labmiljø. Vi ønsker at alle skal møte en trygg og ryddig arbeidsplass der det nødvendige utstyret 
er på plass og lett å finne.  

Avtaler om spesielle oppsett eller bruk av utstyr, gjøres kun med labansvarlige: kursleder, 
veileder eller ingeniør.  

Sikkerhet 
1. Potensielt farlig utstyr, slik som elektrisk utstyr til mekanisk bearbeiding (saging, kapping, 

sliping, boring, fresing), kjemikalier (lim, støp, løsemiddel til 3Dprint), utstyr til sveising 
(sveiseapparat, gass) skal ikke brukes uten egen avtale.   

2. Følg sikkerhetsinstruksen til plassen du jobber ved. Bruk påkrevd verneutstyr.  
3. Utstyr som er til for å tilberede- og innta mat skal ikke i kontakt med laboppsett. Ikke bruk 

utstyr fra pausearealet/kjøkken i laben. Spising og drikking skal kun skje i pauseareal. 
4. Kostbart utstyr, slik som 3D-printere, Motion Capture utstyr, osv. skal ikke brukes uten 

egen avtale. 
5. Hold dører med kortleser lukkede. Ikke sett dørene åpne selv om det bare er for dobesøk 

eller fordi noen du kjenner skal komme.  
6. Ikke slipp inn ukjente. Alle som skal inn i labene kan gjøre det ved hjelp av eget kort. 

Orden 
1. Plassen du bruker skal ryddes når du er ferdig for dagen, eller har tenkt å forlate den.  
2. Kasser til å rydde egne prosjekter i fås ved kontakt med labansvarlig. 
3. Alt verktøy og lånt utstyr skal legges tilbake i sine respektive konteinere når det ikke er i 

bruk.  
4. Det er ikke anledning til å reservere verktøy over natten.    
5. Rydd opp henslengt verktøy og utstyr, selv om det ikke er ditt eget.   
6. Verktøy og måleapparatur skal ikke tas ut av labben.  
7. Ta kontakt med labansvarlig ved behov for spesielle måleoppsett. 
8. Pausearealet skal til enhver tid holdes rent og ryddig.  

Jeg har lest, forstått og aksepterer retningslinjene, og vil følge dem etter beste evne:  

 

 _______________________________ 
 
 
(Skriv navn med blokkbokstaver under streken)  



Guidelines for using the fourMs lab and the Robotic lab 2010 
”Keep the lab tidier than it was when you arrived!” 

Background 
These guidelines are made for securing a safe, efficient and pleasant working environment.  We 
wish that our labs shall be a good place to work, and that everyone easily can find all equipment 
they need.  

Special permissions regarding the use of tools and equipment in the lab may only be given by 
those that are responsible for the lab:  Teachers, supervisors and the engineers.  

Safety 
1. Dangerous equipment, such as electrical appliances for mechanical processing (sawing, 

cutting, drilling, milling, etc.), chemicals (glue, solvents, waterworks, etc.), welding 
equipment (welding machine and gases) shall not be used without a special permission.  

2. Follow the safety guidelines for the lab setup you are using. Use required protective 
equipment.  

3. Equipment that is intended for preparing or eating food and beverages shall not be used in the 
lab. Do not bring stuff from the pause area to the lab. Do not eat or drink in the lab area.  

4. Expensive equipment, such as 3D-printers, Motion capture equipment, etc., shall not be 
used without a special permission.  

5. Doors with a card reader shall be kept closed at all times. Visiting the lavatory or having 
guests are not valid reasons for keeping the door from closing.  

6. Do not let foreigners into the lab. Let them use their own access card.  

Order 
1. Your workspace shall be clean and tidy when you leave for the day or for a break.  
2. Contact the lab responsible to get boxes for storing equipment.  
3. Tools and equipment shall always be kept in their containers when not in use.  
4. Using tools and equipment over night is not allowed. 
5. Tidy up abandoned tools and equipment, even though it is not yours.  
6. Tools and equipment shall not be brought out of the lab, nor shall it be taken form one floor 

to the other. 
7.  Contact the lab responsible if you need to make special arrangements or setups.  
8. The pause area shall be kept clean and tidy at all times. 

 

I have read and understood these guidelines, I accept them and I will follow them to the best of 
my ability.  
 
 

 _______________________________ 
 
 
(Type your name using block letters below the line) 
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