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Rekvirent:
Den person på DTU Danchip der har rekvireret den eksterne ydelse.

Rekvirentens ansvar: 
• Det er rekvirentens ansvar at denne skrivelse er udleveret og læst/forstået.
• Rekvirenten skal føre rimeligt tilsyn med arbejdets udførelse og sikre at det

udføres i overensstemmelse med de gældende regler på DTU Danchip.
• Eksterne håndværkere/teknikere der ikke er ”hjemmevant” i DTU Danchips

renrum skal som hovedregel følges af rekvirenten.
•  Videoen ”Instruks for eksterne håndværkere” vises. Adgangsaftale til DTU 

Danchip´s renrum/bygning 346 for eksterne håndværkere og teknikere, 
under-skrives 

Generelle krav for arbejde udført af eksterne håndværkere:
DTU Danchip tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, herunder brandsikkerhed.
Derfor forventer DTU Danchip at eksterne virksomheder og deres medarbejdere 
udviser vilje og evne til at overholde gældende arbejdsmiljøregler og miljølov-
givning ved arbejde på DTU Danchip og at der holdes fokus på brandsikkerhed.

Personlig sikkerhed:
På DTU Danchip arbejdes der med farlige kemikalier og gasser, nogle af disse 
kan være dødbringende eller invaliderende ved f.eks. indånding, indtagelse eller 
hudkontakt. Det er derfor vigtigt ikke at røre ved tekniske installationer, som 
man ikke har kendskab til.

Alarmer:
Der kan forekomme følgende 3 alarmer på DTU Danchip:

Rømningsalarm, varieret hyletone (wobler)
Brand eller gasudslip.
Aktion: forlad bygningen, øjeblikkeligt via nærmeste udgang. Og gå til møde-
stedet ved bygning 358. Se beskrivelse/tegning på modsatte side.

Mild rømning, Hyletone som kommer med intervaller på 3 sekunder 
(3 sek. hyletone, 3 sek. pause osv.)
Udsugningssvigt.
Aktion: Forlad renrummet/bygning 346 ad de normale udgangsveje.
Man skal ikke gå til mødestedet. 

Bygning 346 lukket, gult lysblink - ingen lyd.
ingen adgang til bygning 346. 

Arbejde i særlige områder:
EX rum: Gashus, Opløsningsmiddelrum. Adgang til disse rum skal aftales med 
DTU Danchip og der må absolut ikke bruges værktøj der kan frembringe varme/
gnister (ikke Ex godkendte værktøjer).
Der skal endvidere foreligge en skriftlig tilladelse før der må påbegyndes arbejde 
i disse områder.  

Renrummet:
Alt arbejde i DTU Danchips renrum foregår iført dragt og handsker udleveret af 
DTU Danchip. Som hovedregel må der ikke medbringes materialer der kan afgive 
partikler, herunder træ, papir, rockwool etc. Alle materialer og værktøj skal 
afvaskes/tørres med DI-vand og renrumsservietter.
Det er som hovedregel ikke tilladt at save, slibe og bore i renrummet, hvis dette 
er absolut påkrævet skal det aftales med DTU Danchip og der skal bruges en 
udleveret støvsuger til opsamling af partikler.

Arbejde med forsyninger
Herunder EL, ventilation og VVS.
Man må kun afbryde for forsyninger efter aftale med DTU Danchip.
Som hovedregel skal alle afbrydelser varsles 3-5 dage i forvejen og så vidt 
muligt uden for tidsrummet 9-15.

Brandsikkerhed
Alt arbejde med skærende værktøjer, svejsning eller brug af åben ild skal aftales 
med DTU Danchip og der skal foretages en vurdering af om der skal afbrydes 
midlertidigt for brandanlægget i de berørte zoner. 
Dette gælder for hele bygning 346.
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Indgang 

X mødested ved brand og gas alarm

Instruks for eksterne 
håndværkere/teknikere

Mødested ved brand 
og gasalarm for personer 
der befandt sig i renrummet 
ved alarmens start.


