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ORDNINGS OCH SÄKERHETSREGLER  

ALLMÄNT 
Ensamarbete är inte tillåten i verkstad. För att utföra arbete i verkstaden krävs att minst tre 
personer är närvarande. Ingen förtäring är tillåten i verkstaden. 

ÖPPETTIDER 
Verkstäderna på IKDC och bänkverkstad på A är öppna kl 08:00-24:00.  
Fast installerade borr, slipmaskiner och andra “säkrare” maskiner stängs av  
kl. 22:00. Bandsågar, cirkelsågar, svarvar och fräsmaskiner är tillgängliga måndagar till fre-
dagar kl. 08:00-16:00, då någon av instruktörerna är närvarande. 16:00-16:30 varje dag är 
ämnad för städning. 

HÖGSTA ANTAL STUDENTER OCH KURSER SOM BOKAR VERKSTADEN 
Högsta antal studenter i varje verkstad (A och IKDC) är 16 men begränsas till 8 om endast 
en instruktör är närvarande. Kurser som har bokat verkstaden går alltid före andra aktivite-
ter. 

SÄKERHET och KLÄDSEL 
Utan hörselskydd får man inte vistas i verkstaden på A-huset. Se till att använda ordnad 
klädsel, inga löst hängande klädesärmar, halsduk, skärp eller utstickande smycken. Långt 
hår säkras eller hålls på plats av huvudbonad. Skyddsglasögon skall alltid användas vid 
arbete i maskinerna. Mobiltelefoner och MP3-spelare får inte användas som ersättning för 
hörselskydd. 

MASKINER 
Den som använder en maskin skall vara väl förtrogen med maskinens skötsel och skydds-
anordningar samt väl instruerad i arbetsmetoden. Fastsättning av arbetsstycke och verktyg 
skall kontrolleras noggrant innan maskinen startas. Fråga verkstadsinstruktörerna om du är 
osäker. 

STÄDNING 
Efter avslutat arbete skall maskinerna städas. Använd spånsug eller borste. Tryckluft får 
inte användas. Återställ använda verktyg och lägg undan dina modeller och material. Kvar-
glömda delar slängs varje veckoslut. Städa eller kontrollmät aldrig när maskinen är igång.                

FÖRSTA HJÄLPEN OCH BRAND 
Memorera var salarnas allmänna nödstopp, förbandsmaterial på ”gröna tavlan”, telefon, 
utrymningsvägar och brandsläckare finns. 

RAPPORTERING AV SKADOR OCH TILLBUD 
Skador, tillbud och riskfyllda förhållanden skall omedelbart rapporteras till instruktör eller 
verkstadsansvarig. 
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WORKSHOP RULES  

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 
Never work alone in the workshop. No equipment may be operated unless three persons 
are present. Eating and drinking is prohibited in the workshop. 

WORKSHOP HOURS 
Workshops in IKDC and the bench workshop in the School of Architecture are open 08:00 - 
24:00. Drilling machines, grinders and others “safer” machines are shut down 22:00. Band 
saws, circle saws, lathes and milling machines can be used Mondays to Fridays 08:00 - 
16:00, if a workshop instructor is present. 16:00 - 16:30 each day is reserved for cleaning. 

HIGHEST NUMBERS OF STUDENTS 
Highest numbers students in each workshop (A and IKDC) is 16 but be limited to 8 if only 
one instructor is present. Courses that have reserved the workshop take precedence before 
other activities. 

SAFETY and CLOTHING 
You are not allowed to enter the workshop in the School of Architecture without hearing 
protection. Tie back long hair and avoid loose-fitting clothing as scarves and loose belts. 
Remove rings and other jewellery that can catch in moving parts. Always wear eye protec-
tion when operating a machine. Mobile phones and MP3-players are not allowed in the 
workshop as replacement for ear protection. 

MACHINERY 
Do not attempt to operate any machinery until you are sure you know how to use it.  Ensure 
that all appropriate guards are in position and that all tools and work pieces are secure be-
fore starting the machine. If in doubt ask a workshop instructor! 

CLEANING 
Clean machines after use. Use vacuum cleaner or brush. Never use compressed air for 
cleaning clothing and machinery. Restore used tools and put away your models and mate-
rials. Models and materials that are left over are removed every weekend. Do not clean or 
control measure while a machine is running. 

FIRST AID AND FIRE EMERGENCIES 
Memorize where the emergency stop buttons, first aid kit, telephone, emergency exits and 
fire extinguishers are placed in the workshop. 

ACCIDENTS and INCIDENTS 
All accidents, incidents, dangerous occurrences and near misses must immediately be re-
ported to instructor or workshop supervisor. 


