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Introduktion för nyanställda och studenter samt rutiner för arbete 
på Miljölaboratoriet 
Uppdaterad 2019-01-07-23 
 
Labbkoordinator: rum telefon mobil 

Désirée Nordmark (DN), Avfallsteknik F664m 0920-49 1754 072-573 15 49 

Labbansvarig per forskningsämne:    

Kerstin Nordqvist (KN), VA-teknik F1104 0920-49 1635  

Thomas Aiglsperger (TA), Tillämpad geokemi F852 0920-49 1016  

Telefon miljölabbet F653 49 2326  

 
Introduktion för nyanställda/studenter 

 Doktorander, examens- och projektarbetare samt deras handledare/projektledare kan jobba 
på miljölabbet när projektet kräver det.  

 Handledare eller projektledare är ansvariga för arbetet och ska: 
- informera labbchefen om t ex projekt, tidsram, typ av arbete i god tid innan uppstart 
- presentera personen till labbchefen 

 Labbkoordinator alternativt handledare/projektledare ska: 

 - tillse att den nyanställde/studenten får tillgång till dokumentet Hanterings- och 
skyddsinstruktioner för arbete på Miljölaboratoriet. Det åligger sedan den 
nyanställde/studenten att läsa igenom och ta del av instruktionerna och sedan 
signera sista sidan i dokumentet. 

 - tillse att den nyanställde/studenten besvara Miljölaboratoriets Säkerhetsquizz. 
Det är sedan upp till handledaren att godkänna den nyanställde/studenten för 
arbete på Miljölaboratoriet genom att signera den sista sidan i 
skyddsföreskrifterna. 

 - tillsammans med den nyanställde eller studenten gå igenom labbet och peka på 
befintlig skyddsutrustning, nödutgångar och förklara förhållningsregler och 
rutinarbeten i labbet. 

 Doktorandernas, examens- och projektarbetares passerkort kommer att aktiveras för 
tillträde till miljölabbet och plats kommer att tilldelas för utförande av arbetet endast om 
alla ovan nämnda punkter först är uppfyllda.  
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Regler och rutiner: 

Allmänt: Tänk på att vi är flera som arbetar och ska samsas i labbet! Det är viktigt att 
alla visar hänsyn och följer reglerna. 

 Försökuppställningar och bearbetning av större materialmängder görs i experimenthallen. 
Försökuppställningar ska monteras ner direkt efter avslutat försök. Delar och material (om 
återanvändbara) förvaras på anvisad plats (t ex skåp i experimenthallen, hyllan ovanför 
experimenthallen eller i kallförrådet utanför labbet). 

 Var och en som arbetar på labbet skall plocka bort och städa efter sig. Detta innebär bl a 
fördiska, rengöra utrustningen, torka arbetsytor och städa golv. 

 Material (kemikalier, slangar, filter, flaskor, hinkar etc.) köper varje avdelning för sina 
egna behov på egna projekt. Skåpen och förpackningar är märkta – var vänlig och 
respektera detta! 

 Förbrukningsmaterial som Kleenex, skyddshandskar, torkpapper, diskmedel etc. köps in 
gemensamt på driften av Miljölabbet. 

 För varje (större) apparat/analysutrustning finns det en person som är ansvarig. 

 Désirée Nordmark – TOC, Gaskromatograf, mikrovågsugn MARS och 
vattenreningsanläggning 

 Kerstin Nordkvist – QUAATRO, Multisizer 3, 
 Désirée Nordmark, Jurate Kumpiene – ICP-OES  
 Lale Andreas – Automatisk titreringsutrustning, Titro Wico  
 … 

Övriga apparater/utrustningar (vågar, gasflaskor, diskmaskin, gemensamma pH och 
konduktivitetmätare, värmeskåp, ugnar) sköter labbpersonalen. I ansvaret ingår att man 
ordnar beställningar, service osv.  

 För större utrustningar/apparater finns en loggbok/bokningslista där den som ansvarar för 
apparaten skriver in: 

a) när man planerar använda utrustningen (bokning) 
b) när man genomför analyser eller kontroll/service av apparaten 
c) anmärkningar och iakttagelser, saker som behöver åtgärdas. 

Det sistnämnda ska också rapporteras till den som är ansvarig för respektive utrustning. 
 
Viss utrustning har endast en bokningslista där respektive användare skriver in när man 
planerar att använda utrustningen. 

 Arbete kvällar och helger bör i möjligaste mån undvikas. Om det någon enstaka gång är 
oundvikligt bör handledare/person med arbetsmiljöansvar godkänna detta i förväg. Gör 
en riskanalys och planera för eventuella skyddsåtgärder. Om du är tvungen att arbeta 
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ensam, se till att du har en mobiltelefon på dig. Ett krav vid ensamarbete är att den som 
utför arbetet har en mobiltelefon lättillgängligt. 

 Avfallshantering: farliga kemikalier samlas i speciella dunkar, eget ansvar. Kom ihåg att 
märka dunkarna tydligt med avfallets innehåll. Glas slängs i avfallskartong för krossat glas. 
Kanyler samlas upp i därför avsedda behållare. 

 Rumsbokning: Aktiviteter i undervisningslabbet måste bokas. Lokalen debiteras med 300 
kr/pass för teoretisk undervisning och 500 kr/pass för laborationsundervisning som kräver 
utnyttjande av labresurser (gäller ej AT, VA, TG). Bokningen ska ske via labbkoordinator 
Désirée Nordmark. För tiderna där kurserna äger rum gäller som ”grundinställning” att all 
utrustning som behövs för att utföra laborativa kursuppgifter (t ex skakapparat, 
filtreringsutrustning, pH-, EC-mätare, etc.) måste vara tillgänglig för kursverksamheten. 
Vid behov kontaktas kursansvarige. 

 Kursstudenter får inte vistas i de rum där ICP, TOC och QUAATRO instrumenten är 
placerade (undantag är ex-jobbare). I övriga delar av analyslabbet får studenter vistas om 
det blivit anvisade av sin handledare och då endast om de bär labbrock.   

 Undvik att passera genom analyslabbet med ytterkläder, smutsiga overaller eller smutsiga 
skor.   

 För att täcka driftkostnader debiteras avgifter för personer som ej tillhör Avfallsteknik, 
VA-teknik eller Tillämpad gekemi och som arbetar på labbet enligt följande grundtaxa: 
Pris per: dag vecka termin 

Examensarbetare 250 1 000 10 000 
Doktorand 300 1 200 14 000 
Övriga projektarbeten (t ex 
som utförs av konsulter) 

1 200 4 800 18 000 

Avgifterna ger tillgång till basresurser. Verksamhet som kräver extra resurser debiteras 
därutöver i proportion till resursförbrukning, vilket bestäms från fall till fall av labbchefen. 

Avgifterna gäller om andra avtal med avdelningen för Avfallsteknik inte finns.   
 


