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LiTHeEl har genom avtal med ITN tillgång till laborationssal TP4009, nedan kallad 
Studentverkstaden.  

LiTHeEls medlemmar har tillträde till Studentverkstaden under förutsättning att respektive 
medlem känner till och godkänner nedstående regler. 

1. Allmänt 

 Styrelsen beviljar, tillsammans med ansvarig person utsedd av ITN, tillträde till 
Studentverkstaden. 

 Medlem får undantagsvis bjuda in utomstående besökare. Dessa får inte hantera 
laborationsutrustning och ska följa gällande regler. 

 Vid projektkurser på ITN kan skolan schemalägga labtid i TP4009. Under denna tid 
har kursdeltagarna företräde till utrustning och labplatser. 

 ITN:s säkerhetsföreskrifter för elektrotekniska laboratorier gäller även i 
Studentverkstaden. Detta medför bland annat att ensamarbete är förbjudet. 

2. Ordning 

 Ytterkläder och väskor placeras innanför markerat område vid ingången. Väskor ska i 
första hand läggas i nedre delen av klädskåpet.  

 Verktyg och laborationsutrustning ställs tillbaka på sina platser efter användning. 
 Verktyg ska ej lämna rummet.  
 Studentverkstaden får inte användas som förvaringsrum, med undantag för 

projektdelar, verktyg och material tillhörande LiTHeEl eller Studentverkstaden. 
 All förtäring är förbjuden. Dryck får endast förekomma vid mötesbordet förutsatt att 

bordet inte laboreras på. 
 Lägg, om möjligt, alltid tillbaka två verktyg fler än du använt. 

3. Arbete i Studentverkstaden 

 Allmänt 
 Sträva efter god ordning. 
 Arbeta lugnt och metodiskt. 
 Var glad. 
 Vid oväntade händelser (strömrusning, överhettning, kortslutning, sladd som 

lossnar eller liknande) ska arbetet avbrytas, eventuella strömbrytare slås av och 
om situationen kräver, labansvarig tillkallas. 

 Elektrisk spänning 
 All nätanslutning av instrument och verktyg vid laboration ska ske på labpanelen 

på väggen, eftersom de är utrustade med jordfelsbrytare. 
 Arbete med livsfarlig spänning är förbjudet. Se ITN:s regler. 
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 Heta arbeten 
 Arbeten med mjuklödning, hårdlödning, varmluft, lödugn och högtemperaturugn 

räknas till heta arbeten. 
 Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika brännskador. 
 Het utrustning får inte lämnas utom synhåll. 
 Vid hantering av lödtenn bör man tvätta av händerna för att undvika att få i sig 

tungmetaller. 
 Tryckluft 

 Rikta aldrig tryckluft mot oskyddad hud. 
 Blås inte runt damm i lokalen. 
 Varning för höga ljudnivåer, använd hörselskydd. 

 Borr- och fräsverk 
 Skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd ska användas. 
 Långt hår eller löshängande kläder skall stoppas undan så att inga farliga 

situationer kan uppstå vid arbete med roterande föremål. 
 Ensamarbete är förbjudet. 

 3D-printer 
 Varning för klämrisk. 
 Observera att extrudern kan vara mycket het. 

 Defekt utrustning 
 Trasig eller defekt utrustning ska märkas upp tydligt och placeras på 

mötesbordet i Studentverkstaden samt att labchefen ska underrättas. 

4. Projekthotell  

 Medlemmar får hyra plats i projekthotellet. 
 Platserna hyrs ut terminsvis i mån av tillgång. 
 Platsavgränsningarna skall respekteras. 
 LiTHeEl tar inget ansvar för saker som förvaras i projekthotellet. 
 Vid terminsslut ansvarar respektive medlem för att tömma sin plats i projekthotellet 

(om medlemmen har någon). Om en medlem, vid slutet av terminen, inte har tömt sin 
plats eller betalt för nästkommande termin har styrelsen rätt att göra anspråk på 
platsens innehåll. 

 Vid hyrning av flera platser garanteras inte att de ligger bredvid varandra. 

Medlem som inte följer reglerna kan omgående fråntas sitt medlemskap för en termin i 
taget. 
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