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1  Innledning 
 
Det skal legges til rette for at HMS-relaterte problemer løses på lavest mulig nivå etter hvert 
som de oppstår, slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom, 
utsettes for arbeidsulykker, eller at virksomheten forårsaker negativ påvirkning på ytre miljø.  
 
NTNUs systematiske arbeid med HMS er en integrert del av institusjonens styringssystem og 
er beskrevet i NTNUs HMS-håndbok. NTNU har implementert miljøledelse som en del av 
organisasjonens HMS-system på grunnlag av krav i ISO 14001/4 Miljøstyringssystemer.  
 
I arbeidet mot målene innen HMS finnes et bredt spekter av utfordringer og tiltak. Denne 
rapporten gir et oversikstbilde over aktiviteter, utfordringer og måltall. Rapporten består av tre 
deler.  
 
I første del gis en oversikt over aktiviteter og tiltak som er organisert fra og drevet av NTNUs 
sentrale ledelse og administrasjon. Det gis også en oversikt over måltall for HMS; ulykker, 
sykefravær, omfang av opplæring, og tall som indikerer belastninger på ytre miljø.  
 
Del to er et sammendrag av årsrapporter for HMS fra NTNUs enheter. Alle fakultet, institutt, 
avdelinger og seksjoner har avlagt rapport ved å besvare et elektronisk spørreskjema. HMS-
avdelingen har foretatt all behandling av innkomne data. 
  
I siste del av årsrapporten trekkes erfaringer fra 2007 sammen som grunnlag for forslag til 
tiltak mot vedtatte mål i 2008. 
 
 
2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid 
 
NTNUs sentrale HMS-arbeid ivaretas av avdelinger i sentral ledelse og administrasjon og 
følges av Arbeidsmiljøutvalget. Årsrapporten gir en oversikt over aktuell aktivitet. Det er 
innhentet måltall for HMS i form av oversikt over uønskede hendelser, 
sykefraværsstatistikker og ulike typer HMS-relatert opplæring. I tillegg gis en oversikt over 
miljøaspekter ved innkjøp, energiforbruk, transportforbruk og avfall. Tall og opplysninger 
som presenteres er innhentet fra Rikstrygdeverket, Teknisk avdeling, Økonomiavdelingen og 
HMS-avdelingen. 
 

2.1 Arbeidsmiljøutvalget 
NTNUs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et partssammensatt samarbeidsutvalg som skal bidra til 
at NTNU når sine overordnede HMS-mål. AMU deltar i planlegging og organisering av 
HMS-arbeidet og følger utviklingen i saker angående HMS ved NTNU. AMU består av fire 
representanter fra arbeidsgiver og fire representanter fra arbeidstaker. I tillegg har HMS-
avdelingen to representanter og Studenttinget en representant, begge uten stemmerett. 
SINTEF og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har observatører i utvalget. Arbeidstaker 
har vært leder for AMU i 2007. 
 
AMU har hatt seks møter, behandlet 46 saker og har hatt 18 saker til orientering i 2007. De 
viktigste sakene lå inn under følgende områder:  
• Byggesaker, ombygginger, rehabiliteringer og nytt universitetssykehus. 
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• Meldte ulykker, skader og tilløp til ulykker ved NTNU. 
• Sykefravær/inkluderende arbeidsliv. 
 

2.2 HMS-systemet 
HMS-systemet består av HMS-håndbok med retningslinjer, skjema og hjelpemidler og HMS-
nettsider. På nettsidene er det temasider for aktuelle faktorer i arbeids- og læringsmiljøet, 
ivaretakelse av ytre miljø, sikkerhet og beredskap. For hver faktor er det gitt forslag til 
aktuelle hjelpemidler. Følgende oppdateringer av HMS-systemet er foretatt i 2007: 
 
• HMS-håndboka med retningslinjer og skjema oversatt til engelsk i 2007, se 

www.ntnu.no/hse. 
• Nytt system for avviks-/forbedringsrapportering, det er lagt opp til at all 

avviksrapportering skal foregå på ett skjema, mot tidligere tre. Systemet ble iverksatt fra 
1. januar 2008.  

• Personalavdelingen og HMS-avdelingen har i samarbeid utviklet ny retningslinje for 
bedriftsintern attføring, retningslinjen vil bli implementert i 2008.  

• Mal for oppbygning av enhetenes lokale HMS-sider på nett. Dette for å sikre at en unngår 
dobbeltarbeid, har god brukervennlighet og et felles system for oppdateringer.  

• Temaside for ”Ergonomi i laboratorier”, et samarbeidsprosjekt mellom HMS-avdelingene 
ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, SINTEF og NTNU. 

 
HMS-avdelingen startet i 2007 utsendelse av månedlige HMS-nyhetsbrev. I brevene omtales 
aktuelle nyheter fra myndighetene og fra interne aktører. 
 

2.3  Kurs og undervisning 
HMS-avdelingen har gjennomført følgende kurs og opplæringstiltak i 2007:  
• To innføringskurs (40 timer) i HMS. Kurset er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og 

SiT og har vært gjennomført siden 1996, til sammen 31 deltakere fra NTNU.  
• HMS-opplæring for Rektoratet og dekanene (fire timer), jfr. Arbeidsmiljølovens krav. 
• Undervisning innen ergonomi med tema og omfang tilpasset bestillende enhet for ca. 200 

ansatte. Ergonomi på kontor og ergonomi i verksteder og laboratorier var hyppigst 
etterspurte tema.  

• ”Workshop i lab”, deltakere deltok aktivt med forbedringsforslag vedrørende både 
arbeidsteknikk og utstyr, ca 40 personer deltok. 

• Gjennomgang av NTNUs HMS-system for ledelsen ved fakultetene, avdelingene, 
Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket (to timer), til sammen ca. 200 personer. 

• Opplæring i bruk av EcoOnline, for til sammen 74 personer, etter avtale med enhetene.  
 
I tillegg har Teknisk avdeling gjennomført brannøvelser og organisert brannvernopplæring og 
sikkerhetskurs for laboratorie- og verkstedsansatte. 
 

2.4 Rosenborgsaken 
Rosenborgsaken har vært en utfordrende sak for NTNU i 2007. Regjeringen oppnevnte i 
desember 2006 et uavhengig utvalg som blant annet fikk i oppgave å granske NTNUs 
håndtering av saken.Utvalget kritiserte NTNU på flere punkter i sin rapport, se 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-9.html?id=477735. 
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NTNU har lagt stor vekt på å bruke både denne og annen kritikk konstruktivt.  
 
Kunnskapsdepartementet oppnevnte et rådgivende medisinsk ekspertutvalg i desember 2006. 
Utvalget fikk i oppgave å komme med forslag til hvilke tiltak som er mulige og riktige i 
forhold til berørte ansatte og studenter. Rapport fra Det medisinske ekspertutvalget ventes i 
løpet av våren 2008. 
 
HMS-avdelingen har mottatt og registrert 63 henvendelser i 2007 (91 i 2006), de aller fleste 
av disse kom i januar og februar 2007. De som henvendte seg hadde blitt urolige etter mye 
oppmerksomhet rundt saken i media og ba om å få flere opplysninger om saken enn det media 
ga. Noen lette etter årsaker til sykdom og/eller død, andre hadde ønske om å bidra med sin 
kunnskap om saken. NTNUs HMS-avdeling har gitt råd i spørsmål vedrørende helse 
fortløpende, i samråd med Det medisinske ekspertutvalget og Arbeidsmedisinsk avdeling ved 
St. Olavs Hospital.  
 
Ansatte og studenter som har hatt tilknytning til Rosenborgmiljøet har fått regelmessig 
informasjon i møter og via internett. En gruppe berørte har fått personlig oppfølging av 
ledelsen ved NTNU. Se også www.ntnu.no/rosenborgsaken. 
 

2.5  Helse 
NTNU skal legge til rette slik at ansatte og studenter har et arbeids- og læringsmiljø som 
fremmer helse og trivsel, og verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. En kan se 
gjennomført aktivitet innen definerte fagområder og måltall som sykefraværstall og oversikt 
over yrkessykdommer som indikatorer på om NTNU lykkes i dette arbeidet.  

2.5.1 Ergonomi 
HMS-avdelingen arbeider kontinuerlig med tilrettelegging av arbeidsplasser, både for å 
forebygge muskel- og skjelettplager og for å tilrettelegge for ansatte som har fått plager. 
HMS-avdelingen registrerer økende etterspørsel etter bistand for å tilrettelegge 
kontorarbeidsplasser, spesielt fra stipendiater.  
 
I forbindelse med utbyggingen av Universitetssykehuset St. Olavs Hospital, har NTNU i 
samarbeid med representanter fra, St. Olavs Hospital og Helsebygg Midt-Norge deltatt i 
planlegging og utvelgelse av utstyr og interiør til laboratoriene i Byggfase 2. I dette arbeidet 
har en hatt fokus på at utstyr og interiør skal være mest mulig fleksibelt slik at det kan 
tilpasses den enkelte, og at hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov.  

2.5.2 Inkluderende arbeidsliv 
Hovedmålene i NTNUs avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med Arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV) er å øke ansattes nærvær. I 2007 har en lagt vekt på 
tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser for ansatte. En har sørget for bedret ergonomi, 
omdefinering av arbeidsoppgaver eller for at ansatte har blitt omplassert. Dette har bidratt til 
forebygging av sykefravær og det har ført til at ansatte ikke har falt ut av arbeidslivet.  
 
1. mars 2007 kom lovendringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven som sikrer tettere 
oppfølging av sykmeldte. For NTNU har lovendringene medført hyppigere dialogmøter som 
også HMS-avdelingen har deltatt i. Det har vært tett samarbeid mellom NTNU og NAV. 
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Personalavdelingen har etablert en egen styringsgruppe som skal ha overoppsyn med at IA-
avtalen følges, og som skal ta initiativ til IA-arbeid. Gruppa består av representanter fra NAV, 
tillitsvalgte, HMS-avdelingen, Personalavdelingen, fakulteter og instutt og skal møtes to 
ganger per semester. 
 
Sykefraværsstatistikk fra Rikstrygdeverket, som inkluderer 4.kvartal 2007, er foreløpig ikke 
klar. 

2.5.3 Målrettede helseundersøkelser 
Målrettede helseundersøkelser er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet ved NTNU. Helseundersøkelse er aktuelt ved eksponering for kjemikalier, asbest, 
støy, biologiske faktorer, dykking, bergarbeid og ioniserende stråling. HMS-avdelingen har 
gjennomført målrettede helseundersøkelser ved deler av Fakultet for naturvitenskap og 
teknologi. 

2.5.4 Psykososiale og organisatoriske forhold 
NTNU gjennomførte for første gang arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte i 2007. Direktør 
for organisasjon og informasjon sto som ansvarlig for utvikling av opplegget. Dekanene, 
Arbeidsmiljøutvalget, Tjenestemannsorganisasjonene og aktuelle fagmiljø deltok i 
utviklingsarbeidet. Personalavdelingen og HMS-avdelingen stod sammen om den praktiske 
delen av arbeidet. 
Undersøkelsen skal være et verktøy for utvikling i arbeidsmiljøet og hovedfokus ble lagt på 
psykososiale forhold. I 2007 ble første ledd i undersøkelsen, som består av en 
spørreskjemaundersøkelse, gjennomført. Alle ansatte fikk samme spørreskjema, dette ble 
sendt ut elektronisk via e-post og på papir via internpost. Det var mulig å velge mellom 
engelsk og norsk språk. Spørsmål ble hovedsakelig hentet fra verktøy som er utviklet og 
brukes i forskning. IT-seksjonen ved SVT-fakultetet bisto med den tekniske gjennomføringen 
ved utsendelse og innsamling av spørreskjema. 
 
Analyse av alle innkomne svar ble gjort i en egen prosjektgruppe bestående av et begrenset 
antall personer med taushetsplikt. Det ble lagt sterk vekt på å sikre at alle opplysninger som 
indirekte kunne identifisere enkeltpersoner, ble behandlet konfidensielt. Resultat for NTNU 
som helhet og for hvert enkelt fakultet ble offentliggjort i presentasjoner med 
gjennomsnittsverdier for avlagte svar i desember 2007, se http://www.ntnu.no/hms_2007. 
 
57 % av de 5355 ansatte som fikk tilsendt spørreskjemaet besvarte dette. Analysene viste at 
de aller fleste rapporterte å ha det bra på jobb. Respondentene rapporterte om lite konflikter 
og liten forekomst av forhold som indikerer et arbeidsmiljø preget av mobbing. De rapporterte 
om stor grad av tilfredshet med arbeidsoppgavene, med det sosiale samspillet, med sine lokale 
ledere og med sin egen helse. Respondentene var litt mindre tilfreds med mulighetene for 
faglig utvikling og 38 % oppga at de ikke hadde hatt medarbeidersamtale de siste to årene. 
Respondentene rapporterte minst tilfredshet i forhold til spørsmål om organisasjon og ledelse 
ved NTNU som helhet. I analysearbeidet fant en ikke nevneverdige forskjeller i avlagte svar 
mellom forskjellig kjønn, alder, stilling, eller plassering i organisasjonen. Forkjellige grupper 
av ansatte vurderte altså forhold i sitt arbeidsmiljø overraskende likt.  
 
Videre arbeid med NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse vil foregå i 2008, se også kapittel 4.3.2. 
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2.6 Miljø 
NTNU arbeider kontinuerlig for at organisasjonen skal være preget av miljøbevissthet. 
NTNUs Miljøutvalg gir råd om felles miljøtiltak som går på tvers av enhetene. Miljøutvalget 
har representanter fra Teknisk avdeling, Innkjøpsseksjonen, HMS-avdelingen, Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt 
for energi- og prosessteknikk, Program for utviklingssamarbeid og en studentrepresentant. 
 
NTNUs miljøprofil ”For et rent miljø” ble benyttet i kampanjemateriell i flere 
kampanjer i 2007. 
 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) 
og NTNU delte ut Miljøkopp med kaffeavtale til 5 560 nye studenter ved 
immatrikuleringen i 2007. I tillegg ble det solgt 5 424 kopper. Tall fra SiT tyder på at 
forbruket av pappbegre ble redusert med hele 105.000 i 2007 (76 000 i 2006). Miljøkoppen 
ses som et viktig bidrag til dette.  

2.6.1 Avfall 
NTNU arbeider kontinuerlig for å redusere total avfallsmengde, øke andel avfall til 
gjenvinning, utvikle effektive systemer for håndtering av avfall, utplassere avfallsbeholdere 
og miljøstasjoner og med god skilting og merking. Total avfallsmengde var i 2007 på 1 665,6 
tonn, mot 1632 i 2006. NTNU brukte ca. kr 2,8 mill på avhending av avfall i 2007, mot kr. 2 
mill i 2006. NTNU har i dag avfallssortering i 10 hovedfraksjoner, mot 9 i 2006.  
 
Økningen i avhendingskostnadene knytter seg til gjennomføring av en felles 
avhendingsaksjon som ble gjennomført i mars og april 2007. Aksjonen ble gjennomført i regi 
av prosjektet ”Sikkerhet på laboratorier og verksteder”. Målet var å fjerne alle utgåtte og 
ukurante kjemikalier og farlige stoffer i hele NTNU. I aksjonsperioden ble det samlet inn hele 
12 tonn! Totalt ble det avhendet 44,5 tonn kjemikalier og farlige stoffer i 2007, mot 16,6 tonn 
i 2006. Kostnadene ble høye, i forhold til ordinær avhending, på grunn av økt mengde og 
fordi mye av avfallet var gammelt og vanskelig å deklarere. Totalt kostet aksjonen ca. 1,2 
mill. kroner.  
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Diagram 1, Total avfallmengde fordelt på type gjenvinning. 
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For å redusere produksjon av avfall er det lagt opp til økt bruk av elektroniske tjenester, både 
innen administrative enheter og innen studier og undervisning. Alle ansatte og studenter har 
mulighet til å sortere papiravfall ved egen arbeidsplass. I 2007 ble det samlet inn 291 tonn 
papir, mot 296 tonn i 2006.  
 
Plast fra NTNU har tidligere gått som restavfall og blitt energigjenvunnet i 
fjernvarmeanlegget ved Trondheim renholdsverk. Fra høsten 2007 er det innført sortering av 
ren plast til materialgjenvinning, hos enheter med mye industriplastavfall. Det er foreløpig 3 
punkter for innlevering; ved Realfagsbygget, Bygningsingeniøravdelingen og ved 
Medisinteknisk forskningssenter.  
 
Teknisk avdeling arbeider for bedre tilrettelegging for kildesortering på fellesområder med 
stor trafikk. Utplassering er planlagt våren 2008. 
 
NTNU inngikk samarbeidsavtale med Fair allocation of infotech resources (FAIR) om 
gjenbruk av IKT-utstyr i juni 2007. En har estimert at NTNU har ca. har 8.000 - 10.000 PC’er 
i daglig bruk, med en gjennomsnittlig brukstid på ca. tre år. Dette innebærer at det årlig 
skiftes ut et vesentlig antall PC’er. FAIR oppgir at en PC som er brukt i tre år kan ha en 
brukstid på nye tre-fem år i et utviklingsland. FAIR sørger deretter for at utstyret fraktes 
tilbake til Norge for godkjent materialgjenvinning. Alle enheter ved NTNU er gitt tilbud om 
henting av IKT-utstyr for gjenbruk. En del praktiske oppstartsproblemer bidro til at NTNU 
ikke klarte å fylle en hel skipscontainer i løpet av 2007. Teknisk avdeling fortsetter arbeidet 
med praktisk tilrettelegging. Se også www.fair.no.  
 
NTNU avhendet 53,6 tonn elektronisk avfall i 2007, mot 101,8 tonn i 2006. Reduksjonen i 
avfall forklares hovedsakelig med at det ikke ble rapportert om større utskiftinger i datasaler 
og lignende. 
  
Restavfall er den største avfallsfraksjonen. Det ble avhendet til sammen 724 tonn i 2007 fra 
NTNU (587 i 2006). Trondheim renholdsverk sørger for energigjenvinning. På denne måten 
bidrar NTNU indirekte til oppvarming av egne bygninger.  
 
NTNU leverer bygningsavfall usortert i containere til Trondheim renholdsverk, som 
gjennomfører kildesorteringen. Dette medfører høyere kostnad pr. tonn. Løsningen er valgt 
fordi sortering krever større areal enn det som er tilgjengelig i dag. 
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Diagram 2, Avfallsmengde fordelt på forskjellige fraksjoner ved materialgjenvinning. 
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Det ble i 2007 inngått rammeavtale med miljøsertifisert renovatør for håndtering og 
avhending av farlig avfall. 

2.6.2 Energi / vann 
NTNU benytter i all hovedsak fjernvarme fra Trondheim energi til oppvarming av bygninger, 
og elektrisitet til drift av utstyr. Teknisk avdeling følger opp alt forbruk av energi og vann i et 
avansert sentralt driftskontrollanlegg. Fyringsolje er så godt som helt faset ut av NTNUs 
bygninger i 2007. 
 
I årsrapport for 2007 er alle historiske energidata gradskorrigert. NTNUs energiforbruk viser 
en økning fra 131,6 (ikke gradskorr. Pr 11.03.) i 2007, til 147,1 (GWh) i 2006. Energiforbruk 
per m2 var 278 (ikke gradskorr.) i 2007, mot 313 kWh i 2006.  
 
Energibruken har økt i 2007 blant annet som følge av krav og ønsker om utvidet driftstid, økt 
aktivitet i regi av SINTEF i NTNUs lokaler (Tyholt), og svikt i varmestyringen ved Marintek 
og på Dragvoll. Full drift ved tungregnemaskin på Gløshaugen har alene gitt en økning på 5,1 
mill kWh!  
 
NTNU har også en del fagmiljøer som bruker store mengder vann. I 2007 var det totale 
vannforbruket ble redusert fra 269 103 m3, mot 295 389 m3 i 2006. Forbruk per 
kvadratmeter var på  0,6 m3, mot 0,6 i 2006.  
 
Sentral driftskontroll har fått installert nytt overvåkingssystem og har god oversikt over 
vannforbruket til enhver tid. Dersom overvåkingsalarmen går, er det enkelt å lokalisere og 
stoppe eventuelle lekkasjer.  
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Diagram 3, Totalt energiforbruk fordelt på energikilde. 
 
NTNU har sammen med ENOVA satt i gang et større forsyningsprogram og har som mål å 
redusere NTNUs energi- og vannforbruk med 12 % innen 2009. I regi av forsynings-
programmet er det foretatt oppgradering av det sentrale driftskontrollanlegget, det er investert 
i flere varmegjenvinningsanlegg og en har tatt i bruk CO2-styring av ventilasjonsanlegg i 
flere større auditorier. CO2-styring bidrar til redusert driftstid ved at driften styres ut fra bruk 
av auditoriene. Dette tiltaket prioriteres ved all nybygging og rehabilitering. I tillegg er det i 
2007 skiftet glasstak over glassgården på Dragvoll og det er installert nye kjølemaskiner i 
Bergbygget. 
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Teknisk avdeling har innført energiledelse.  Alle vaktmestre fikk opplæring i og ansvar for 
energioppfølging. Renholdspersonalet har fått opplæring i og ansvar for enkle 
energisparetiltak. I tillegg har NTNUs vaktstyrke fått i oppgave å påse at lys blir slått av på 
kveldstid.  

2.6.3  Innkjøp 
NTNU arbeider for å øke miljøprofilen ved innkjøp ved å benytte leverandører som har en 
aktiv miljøsatsing og prioritere varer og tjenester som har en god miljøprofil. Dette skal sikre 
at universitetet ikke kjøper produkter som kan skade naturen, impliserer barnearbeid eller 
andre uakseptable produksjonsforhold. NTNUs Økonomiavdeling sørger for dette gjennom 
sentrale rammeavtaler.   
 
I 2007 ble det kjøpt varer og tjenester for ca. 1,3 mrd. kroner. Kjøp gjennom NTNUs sentrale 
rammeavtaler utgjorde ca. 310 mill. kroner, mot 400 mill. kroner i 2006. NTNU har totalt 
registrert ca. 5 000 leverandører i sitt register, hvorav 108 har rammeavtale med NTNU.  
 
Av 60 utlyste anbud i 2007, ble det stilt miljø som tildelingskriterium i 58 % av anbudene  
(25 % i 2005). Det er utfordringer i forhold til det å stille miljøkrav ved anbudsinnkjøp av 
spesialisert vitenskapelig utstyr. 
 
Når det gjelder rammeavtalene er det stilt miljøkrav i 18 % av inngåtte avtaler, mot 11,7 % i 
2006.  Det har vært jobbet ut fra et miljøperspektiv på avtaleinngåelsene. Innkjøp har møtt 
utfordringer i forhold til å stille miljøkrav ved inngåelse av nye rammeavtaler på tjenestekjøp 
knyttet til drift ved Teknisk avdeling. Leverandører innen dette segmentet har hatt til dels 
liten forståelse for at NTNU legger vekt på miljøkrav også i denne type kjøp.  
 
  
NTNU har som mål at alle kjøpstransaksjoner skal utføres via e-handelsplattformen. I 2007 
ble det behandlet 10 000 transaksjoner over plattformen (samme antall som i 2006). Antall 
fakturaer økte kraftig fra 70 000 i 2006, til hele 106 000 i 2007. Per i dag kan det ikke tas ut 
informasjon om andel miljømerkede produkter fra systemet.  
 
Det ble etablert internt bestillernettverk i 2007, og alle bestillere har fått basisopplæring. 
NTNU innførte i 2007 ny reisepolicy, blant annet med krav om at videokonferanse skal 
vurderes før reise bestilles, se http://www.ntnu.no/eksternweb/Ece2PortalUrl?articleId=7625. 
Økonomiavdelingen har informert om dette i 2007.  

2.6.4 Transport 
NTNU har som overordnet mål å redusere behovet for transport og å gå over til mer 
miljøvennlige former for transport. NTNU ser økt bruk av videokonferanser, redusert bruk av 
privatbil, at ansatte og studenter går og/eller sykler til universitet, færre kortdistanseflygninger 
og effektiv driftslogistikk som tiltak for å nå dette målet.  
 
NTNU eier 61 kjøretøy. Teknisk avdeling jobber kontinuerlig for å koordinere egne 
vareleveranser. Alle transportoppdrag er basert på faste rutiner. I 2007 ble det gjennomført  
4 300 interne transportoppdrag, mot 4000 i 2006, en økning på ca. 7 %. Det ble registrert 338 
045 kjørte km på driftsbilene, mot 290 350 km i 2006.  
Teknisk avdeling vil se nærmere på hva økningen i transportoppdrag skyldes med tanke på 
bedre koordinering av oppdragene. 
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I tillegg utgjorde ansattes tjenestekjøring 1 090 969 km med privatbil, en økning på 8 % i 
forhold til 2006.  
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Diagram 4, Beregnet utslipp ved driftstransport 
 
For å stimulere ansatte og studenter til å sykle og gå til universitetet, startet NTNU i 2007 
”Friskusaksjonen” som en lokal markering av ”Sykle-til-jobben-aksjonen”. Aksjonen ble 
gjennomført 3. mai 2007 i tett samarbeid med Politiet, Trygg Trafikk, Sør-Trøndelag 
bedriftsidrettskrets, NTNUI og NTNU BIL. Det var markering både på Dragvoll og 
Gløshaugen, med utdeling av små gaver og frukt til ca. 700-800 friskuser. En heldig 
morgenfriskus vant ny sykkel, gitt til aksjonen av Trygg trafikk.  
 
 
Bruk av telefonmøter og videokonferanser kan i en del tilfeller erstatte reise, og benyttes i 
økende grad ved Universitetet. NTNUs Multimediesenter disponerer gode fasiliteter for 
videokonferanser - et ministudio (inntil 8 deltakere) og et auditorium (inntil 40 deltakere).  
I regi av Multimediesenteret ble gjennomført 186 videokonferanser i 2007, mot 127 i 2006.  
Antall timer med gjennomførte konferanser var 339 i 2007, mot 287 timer i 2006. I tillegg til 
video-konferansefasiliteter ved Multimediesenteret, har flere større enheter eget utstyr. 

 

2.7 Sikkerhet og beredskap 
NTNU skal legge til rette for et arbeids- og læringsmiljø som fremmer sikkerhet og beredskap 
og verner mot skade på personer, eiendom, utstyr og miljø. En kan se gjennomført aktivitet 
innen definerte fagområder og måltall som statistikk over ulykke, skade, brann eller tilløp til 
ulykke som indikatorer på om NTNU lykkes i dette arbeidet.  

2.7.1 Beredskap 
Ved Kunnskapsdepartementets (KD) tilsyn med NTNUs sikkerhets- og beredskapsarbeid i 
2006, ble følgende mangler påpekt: 
• Overordnet dialog med kommunen, fylkesmannen og lokal avdeling av Direktoratet for 

sikkerhet og beredskap. 
• Revisjon av regelverk for sikkerhet i felt. 
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• Lokale handlingsplaner. 
• Regelmessige møter i beredskapsledelsen. 
• Risiko og sårbarhetsanalyser som også gjelder scenarier for viktige hendelser. 
• Allmenn kjennskap til og kompetanse på beredskapsområdet i organisasjonen. 
 
I løpet av 2007 ble det bestemt at NTNUs beredskapsplan skulle gjennomgås med bakgrunn i 
de innspill som var gitt av KD. Det ble også bestemt at beredskapsplanen skulle bearbeides 
slik at den fremstår som en tydeligere del av NTNUs HMS-system. 
 
Teknisk avdeling har etablert egen beredskapsgruppe som skal ivareta verdisikring og 
restverdisikring i Universitetets bygningsmasse og sikring av Universitetets eiendeler i leide 
bygninger.  
 
Data angående brannvern mangler, avventer Teknisk avdeling. 

2.7.2 Stoffkartotek  
Nytt elektronisk stoffkartotek i Eco-online ble åpnet for NTNUs brukere i 2006. Pr. 1. januar 
2008 var det registrert 7500 kjemikalier (3850 i 2007) med HMS-datablad i systemet. Det er 
opprettet 654 brukersteder for kjemikalier (480 i 2007) i NTNU. 
 
Det er registrert 94 brukere i systemet med administratorrettigheter på fakultets- og institutt-, 
avdelings- og lokasjonsnivå. 
 
Risikovurdering av nye kjemikaliers iboende egenskaper gjennomføres kontinuerlig for nye 
kjemikalier som legges på lokasjon. 
 
Med unntak av ett fakultet har alle lokasjonsansvarlige på fakultet og institutt gjennomført 
intern opplæring i bruk av Eco-online. 

2.7.3 Strålevern  
Strålevernet sentralt har blitt ivaretatt av NTNUs sentrale strålevernskoordinator ved HMS-
avdelingen. Det er utnevnt lokale strålevernskoordinatorer for å ivareta strålevernet ved 
enheter som bruker og håndterer strålekilder. Det benyttes flere ulike typer strålekilder i 
undervisning og forskning ved NTNU. Mange strålekilder kan medføre personskader, noen 
også miljøforurensning. En del kilder er registreringspliktige iht Strålevernforskriften.  
I 2006 fikk NTNU en generell godkjenning fra Statens strålevern for forskningsmessig 
strålebruk. Noen krav som ble stilt i den forbindelse ble fulgt opp i 2007, det mest sentrale 
punktet var risikovurderinger omkring normale og utilsiktede utslipp av åpne radioaktive 
kilder.  
 
Det vises forøvrig til Årsrapport om bruk og håndtering av NTNUs strålekilder til Statens 
strålevern.  Rapporten inneholder bl.a. oversikter over alle NTNUs strålekilder, lokale 
strålevernskoordinatorer, og regnskap for innkjøp, forbruk, avhending og utslipp av åpne 
radioaktive kilder. Det ble registrert ett mindre uhell med strålekilder i 2007, dette ble fulgt 
opp av den aktuelle enheten. 

2.7.4 Ulykke, skade, brann eller tilløp til ulykke 
NTNUs system for forebygging og kontinuerlig forbedring av arbeids- og læringsmiljø 
innebærer at alle ulykker, uønskede hendelser, tilstander, branner og tilløp til ulykker eller 
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brann skal meldes. Melding ses som viktig både som styringsinformasjon for Rektor, som 
dokumentasjon og verktøy for konkrete forbedringstiltak og som verktøy for refleksjon rundt 
forbedring av aktuelle rutiner i NTNU. En ser det derfor som viktig at melding skjer. 
  
HMS-avdelingen har rapportert oversikt over meldinger, oppfølging og gjennomføring av 
tiltak til Arbeidsmiljøutvalget. I 2007 ble det gitt totalt 53 meldinger om uønskede hendelser 
og forhold (2006: 53, 2005: 48, 2004: 45), se diagram 5. 
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Diagram 5. Antall skademeldinger. 
 
Av de 53 hendelsene skyldtes 14 primært tekniske mangler/materielle skader, 11 i hovedsak 
manglende/ikke gode nok rutiner eller oppfølging av eksisterende rutiner, mens 28 hadde 
andre årsaker (mindre klem- og kuttskader, sprut på øye, fall, rottebitt).  
I fire av meldingene var det involvert studenter. Disse fire hendelsene besto av en kuttskade, 
ett brann/branntilløp og to tilfeller av kjemikaliesprut på øyet i forbindelse med 
laboratoriearbeid.  
 
Det ble meldt 40 personskader i 2007, se diagram 5. Dette er en stor økning i forhold til 2006 
(22 personskader). De fleste personskadene i 2007 er fall- og kuttskader, samt vridninger, 
klem- og slagskader. I tillegg forekommer flere skader i forbindelse med 
kjemikalieeksponering (sprut i øyne, innånding av gass/damp). Det er også meldt flere tilfeller 
av kloring/bitt i forbindelse med håndtering av forsøksdyr. De fleste tilfellene av 
personskader er tilfredsstillende fulgt opp, og flere forhold har ført til forbedringer som vil 
forhindre ytterligere skader av samme årsak. 13 skader medførte fravær. Fraværsskadene 
skyldes i hovedsak fall og kutt. Én av fraværsskadene involverte en student.  
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I 2007 ble det meldt et samlet fravær på 282,5 dagsverk som følge av arbeidsrelatert skade. 
Seks av fraværsskadene hadde lengre sykefravær.  
 
H-verdi angir et forholdstall for antall personskader som har medført fravær (kun antall 
fravær, ikke antall fraværsdager) per en million arbeidstimer1. Dette er en verdi som brukes 
for å sammenligne fraværsstatistikk. I H-verdiene for NTNU inngår fraværsskader for alle 
fast, midlertidig og timebetalte ansatte. Tallene er inkl. ansatte i permisjon. Fraværsskader for 
studenter er ikke tatt med.  
 
 

H-verdi 2003 H-verdi 2004 H-verdi 2005 H-verdi 2006 H-verdi 2007 
2 1 1 << 1 1,4 

 
Tabell 1. Utvikling av H-verdi for ansatte ved NTNU. 
 
Fra 2007 har vi valgt å ta med en desimal i H-verdien, tidligere er dette ikke gjort. Det har 
også blitt brukt ulike tall for antall timer pr. årsverk. Fra 2007 beregner en ut fra at det er 1850 
timer pr. årsverk, dette antallet er hentet fra Hovedtariffavtalen. 
 
30 % av de 53 meldingene gjaldt materielle skader, 20 % dreide seg om tilløp til ulykker. Det 
var to meldinger relatert til ytre miljø. I begge tilfellene ble kjemikalierester tømt rett i 
vasken.  
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Diagram 6. Aktivitet ved skade. 
 

                                                 
 
 
 
 
 

1 Formel: H-verdi = (antall fraværsskader * 1 000 000) / (antall årsverk * antall timer per årsverk) 
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Det ble meldt 17 skader i forbindelse med laboratoriearbeid i 2007. 2006 skilte seg ut ved at 
et stort antall bygningstekniske mangler ble meldt. 
 
Antall meldte farlige forhold/tilløp til ulykker var 10 i 2007. Dette er et lavere antall enn i 
2006 (21), men tilsvarer det gjennomsnittlige tallet for årene 2000-2005 som ligger på ca. 
11,5. 5 av de meldte tilfellene omhandler primært mangler ved tekniske forhold 
(bygningsmessige mangler og feil/mangler ved utstyr), 1 omhandlet søl av vann forurenset 
med radioaktivt avfall, mens de øvrige hadde andre årsaker. 
 
HMS-avdelingen har fått melding om seks branner/branntilløp i 2007. Tre av disse skyldtes 
røykutvikling under matlaging i spiserom/møterom. To var relatert til laboratoriearbeid, og ett 
tilfelle oppsto i et tørke-/varmeskap.  
Mangler opplysninger fra brannvernleder om branner/branntilløp/utrykninger til NTNU. 
 
Ulykkene følges i stor grad opp av enhetene.  
 
 
4 Enhetenes HMS-rapporter 
 
Enhetene har i år rapportert ved å svare på et elektronisk spørreskjema.  HMS-avdelingen har 
mottatt 108 rapporter. Alle data fra rapportene ble overført til SPSS for analyse. Her gjengis 
en sammenfatning av analysene. Fakultetene og sentrale avdelinger vil få rapporter med 
analyse av data for sine enheter. 
 
Enhetene rapporterer om et vidt spekter av arenaer der de legger til rette for samarbeid om 
HMS-relaterte problemstillinger både internt og med eksterne aktører. Det legges til rette for 
samarbeid fortløpende når HMS-relaterte problemstillinger oppstår, i fastlagte møter og 
gjennom rutiner for informasjon. Enhetene legger også til rette for samarbeid i forbindelse 
med kartlegginger, i endringsprosesser og ved å delta i utviklingsprosjekter og kurs.  
 
Det er gjennomført en rekke HMS-kartlegginger ved NTNU i 2007. Medarbeidersamtale og 
HMS-runde er de metodene flest har benyttet som kartleggingsverktøy. I tillegg har enhetene 
kartlagt gjennom møter og seminar med målrettede diskusjoner og samtaler, de har 
gjennomført befaringer, hatt besøk av bedriftsfysioterapeuten, og de har gjennomført 
medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser. Flere av enhetene har benyttet flere 
kartleggingsmetoder. 
 
De 108 enhetene som har rapportert har til sammen hatt 582 fokus for arbeidet med HMS i 
2007! De hyppigst valgte fokusområdene er arbeidsplasser og arbeidslokaler, ergonomi, 
inkluderende arbeidsliv og belysning. 
 
Som tiltak spesielt rettet mot stipendiater og studenter nevnes informasjon og opplæring innen 
sikkerhet, brann og førstehjelp. Enhetene har også kjøpt inn bedre møbler, oppgradert 
studentlaboratorier og lesesaler, og de har gjennomført forskjellige sosiale tiltak. 
  
Enhetene har et vidt spekter av planlagte tiltak for 2008. Tiltak som nevnes av mange er 
gjennomføring av kartlegginger, seminar, opplæring, oppfølging av NTNUs 
arbeidsmiljøundersøkelse og ulike velferdstiltak. Mange nevner også tiltak for bedring av 
inneklima og andre fysiske forhold i arbeidsmiljøet, og tiltak for å ivareta NTNUs ytre miljø 
på en bedre måte.  
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3.1 Helse 
Alle enheter skal planlegge og iverksette tiltak som forbedrer arbeids- og læringsmiljøet ved 
enheten. I rapportene synliggjøres et vidt spekter og et stort omfang av tiltak.  
 
De fleste enhetene sørger i stor grad for personlig tilpasning av møbler, utstyr og/eller 
arbeidsoppgaver til sine ansatte. Dette for å forebygge sykefravær eller for at ansatte skal 
kunne komme raskere tilbake i arbeid etter sykmelding. Gradvis tilbakeføring til arbeid etter 
sykdom benyttes også i mange tilfeller. Enhetene finner fram til egnede tiltak i dialog med 
vedkommende, den enkeltes fastlege, NAV og HMS-avdelingen.  
 

3.2 Miljø 
Innkjøp, energi/vann, transport og avfall er sentrale satsningsområder i NTNUs miljøarbeid.  
I årsrapporten fikk alle enheter spørsmål om hvorvidt de hadde iverksatt sentralt anbefalte 
tiltak.   
 
For å undersøke hvorvidt enhetene har iverksatt tiltak for begrense papiravfall, ble det 
fokusert på dobbeltsidige utskrifter, kodebekreftelse av utskrifter, kortlesere på skrivere og 
muligheter for elektronisk innlevering av studentoppgaver. Rapportene viser at enhetene i 
liten grad har iverksatt tiltak for å redusere papiravfall. Bare 20 % av alle NTNUs enheter 
svarer at de i høy grad har satt skrivere opp med standard dobbeltsidig utskrift.  
 
For å undersøke hvorvidt enhetene har iverksatt tiltak for å begrense energiforbruket ble det 
fokusert på om datamaskiner på datasaler ble slått av i ferieperioder, om utvalgte lesesaler ble 
stengt i ferieperioder, om personlige datamaskiner blir slått av når de ikke er i bruk og om 
elektrisk utstyr slås av etter endt arbeidsdag. Over halvparten av de enhetene som mener det 
kan være aktuelt å slå av datamaskiner på datasaler i ferieperioder, sier at de i høy grad gjør 
dette. Lesesaler stenges i liten grad i ferieperioder, 60% av aktuelle enheter sier de ikke 
stenger i det hele tatt. Halvparten av enhetene rapporterer at de i høy grad slår av 
datamaskiner og annet elektrisk utstyr som ikke er i bruk.  
 
For å undersøke hvordan enhetene ivaretar ytre miljø ved innkjøp, ble de bedt om å vurdere 
hvorvidt det stilles miljøkrav ved innkjøp og om miljømerkede produkter og produkter med 
lavt energiforbruk prioriteres. Over halvparten av de 86 enhetene som foretar innkjøp har lavt 
fokus på å stille miljøkrav, de prioriterer i liten grad produkter med lavt energiforbruk eller 
miljømerkede produkter ved innkjøp.  
 
For å undersøke hvordan enhetene ivaretar ytre miljø gjennom transportreduserende tiltak ble 
de spurt om å vurdere hvorvidt enheten benyttet bruk av videokonferanser, om de koordinerte 
varekjøp for å redusere varetransport og om de la til rette for at ansatte og studenter kunne 
sykle eller gå til/fra NTNU. Av de 91 enhetene som mente det kunne være aktuelt å erstatte 
utenbys møter med videokonferanser, svarte bare to enheter at de i høy grad gjorde dette. 
Noen flere enheter har fokus på legge til rette for å koordinere intern varetransport. 21 enheter 
legger i høy grad til rette for at ansatte kan gå eller sykle til / fra NTNU. 
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3.3 Sikkerhet 
Enhetene skal planlegge og iverksette tiltak som forbedrer sikkerhet og beredskap lokalt. I 
årsrapporten er det fokusert på sikkerhet i forbindelse med feltarbeid, arbeid med farlige 
kjemikalier og stoffer, og arbeid med maskiner, verktøy eller utstyr. 
 
Faglig ansvarlig for ethvert feltarbeid skal sørge for at risikoforhold ved feltarbeidet 
kartlegges. I kartleggingen anbefales det at en ser på aktiviteter som kan inneha risiko for 
skade på menneske og/eller miljø. I årsrapporten ble enhetene spurt hvorvidt de gjennomfører 
risikovurdering, utarbeider lokale retningslinjer, fyller ut feltkort i forbindelse med feltarbeid 
og utarbeider plan for kommunikasjon med egen enhet under feltarbeidet. 30 enheter 
rapporterer at de har studenter eller ansatte som drar ut på feltarbeid. Av de 30 enhetene sier 
rundt halvparten at de ikke gjennomfører risikovurdering av aktivitetene ved feltarbeidet, de 
utarbeider ikke lokale retningslinjer for sikker gjennomføring av feltarbeidet, de fyller ikke ut 
feltkort, de utarbeider heller ikke plan for kommunikasjon med egen enhet ved NTNU under 
feltarbeidet.  
 
47 enheter rapporterer at de har ansatte og / eller studenter som bruker og håndterer 
kjemikalier, farlige stoffer, maskiner, verktøy eller utstyr. For å ivareta ansatte og studenter 
best mulig skal disse enhetene risikovurdere bruk og håndtering for å sikre sikkerhet og helse.  
Over halvparten av disse enhetene har høy gjennomføringsgrad på risikovurdering og 
utarbeidelse av lokale retningslinjer for håndtering, oppbevaring og avhending av kjemikalier 
og farlige stoffer. Lokale retningslinjer gjøres også i høy grad kjent ved over halvparten av 
enhetene. 
 
Bare fire av de 42 enhetene som sier det er aktuelt å bruke NTNUs elektroniske stoffkartotek 
rapporterer høy grad av gjennomført opplæring. De har i langt større grad sørget for at 
papirutgave av HMS-datablad er tilgjengelige og oppdaterte, godt over halvparten sier de har 
sørget for dette. 
 
Enhetene som bruker kjemikalier og/eller gasser med farlige egenskaper har plikt til å fjerne 
eller bytte ut farlige stoffer og prosesser med mindre farlige (substitusjon). 6 av de 43 
enhetene som bruker kjemikalier og/eller gasser med farlige egenskaper, sier de ikke sørger 
for substitusjon i det hele tatt. Like mange sørger i høy grad for substitusjon. 
 
Nesten halvparten av de 45 enhetene som sier de bruker maskiner, verktøy eller utstyr, 
gjennomfører i høy grad risikovurdering, og de sørger for utarbeidelse av lokale retningslinjer 
for ivaretakelse av sikkerhet. Noe over halvparten av de 45 enhetene tilbyr også studenter og 
ansatte opplæring i bruk av maskiner, verktøy eller utstyr, og i bruk av påbudt verneutstyr og 
verneinnretninger, før arbeidet starter opp. 
 
 
4 Forslag til mål og tiltak i 2008 
 
Ved gjennomgang av sentralt og lokalt organisert HMS-aktivitet synliggjøres mye godt HMS-
arbeid ved NTNU.  HMS-systemet er NTNUs viktigste verktøy i arbeidet mot vedtatte mål 
for HMS. I 2008 vil felles Laboratorie- og verkstedhåndbok for NTNU og SINTEF bli 
ferdigstilt og delt ut til ansatte og nye studenter ved laboratoriene og verkstedene. Opplag er 
på ca. 8000 eksemplar. Boka skal revideres annet hvert år. HMS-avdelingene ved NTNU og 
SINTEF, og enhetenes HMS-koordinatorer skal i samarbeid gjennomføre revisjonen.  

16 16 



Vedlegg 
 

Laboratorie- og verkstedhåndboka og HMS-temasidene skal oversettes til engelsk. I tillegg 
skal retningslinje for ledelsens gjennomgang, revisjon og beredskap implementeres i HMS-
systemet.  
 

4.1 Kurs og undervisning 
HMS-avdelingen arbeider med en omlegging av HMS-opplæringen. En ønsker å tilby en mer 
modulbasert form for kurs med en grunnpakke og flere påbygningsmoduler. I enhetenes 
rapporter ble det spurt etter hvilke ønsker for kurs enhetene hadde. Ved opptelling ble det til 
sammen fant en til sammen 576 kursønsker! Av de kursene som ble foreslått i forbindelse 
med innhenting av årsrapportene, er det mest respons på ”Innføring i HMS-lovgivningen, 
ansvar oppgaver og roller. 65 enheter ønsker dette. Over 40 enheter ønsker også 
førstehjelpskurs, kurs i gjennomføring av medarbeidersamtale og konflikthåndtering. Mellom 
30 og 40 enheter ønsker tilbud om kurs i ergonomi på kontor, brannslukkekurs og kurs i 
gjennomføring av den nødvendige samtalen. Mellom 20 og 30 enheter ønsker kurs om 
verktøy som ligger i IA-avtalen, risikovurdering, mobbing på jobben, pausegym instruksjon 
og ”miljø – hva betyr det for min enhet”.  
 

4.2 Rosenborgsaken 
NTNU avventer rapport fra Det medisinske ekspertutvalget og vil følge de råd som der gis i 
forhold til hvilke tiltak som er mulige og riktige i forhold til berørte ansatte og studenter. For 
øvrig vil det systematiske arbeidet med HMS fortsatt ha høy oppmerksomhet. Informasjon vil 
løpende bli offentliggjort, se www.ntnu.no/rosenborgsaken. 
 

4.3 Helse 
Med utgangspunkt i sentrale og lokale rapporter foreslås følgende satsninger i arbeidet med 
arbeids- og læringsmiljøet: 

4.3.1 NTNU som Inkluderende arbeidsplass 
NTNU har som mål å øke ansattes nærvær. Sykefraværet er forholdsvis stabilt, og det er lavt i 
forhold til andre det er naturlig å sammenligne seg med. 84 personer har gått ut i hel eller 
delvis uføre eller avtalefestet pensjon i 2007.  
24 av de 107 enhetene har vært involvert i tiltak vedrørende omplassering og / eller 
bedriftsintern attføring.  Det sørges i høy grad for ivaretakelse av personer både for å 
forebygge og for å forkorte sykefravær.  NTNU vil fortsette dette arbeidet også i 2008. 
 
HMS-avdelingen har registrert økende etterspørsel etter bistand for å tilrettelegge 
kontorarbeidsplasser for stipendiater.  
 
Personalavdelingen skal arbeide videre med utvikling av indikatorer innen personalpolitiske 
områder i 2008. Faktorer som kan indikere om NTNU oppfyller sine forpliktelser i IA-avtalen 
ses som en del av dette arbeidet. 
 
I følge Arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet 
blant arbeidstakerne, i tilknytning til HMS-arbeidet. NTNU har startet arbeid med 
handlingsplan for vurdering av tiltak for fysisk aktivitet, arbeidet vil bli ferdigstilt i 2008. 
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4.3.2 NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse 
Resultat for hvert enkelt institutt/avdeling/seksjon ble overlevert i januar 2008. Det er gitt 
anbefaling om at enhetene går gjennom og diskuterer hva resultatene sier om lokalt 
arbeidsmiljø, hvilke hovedutfordringer en ser ved enheten og hvordan enheten vil møte disse. 
Det er videre gitt anbefaling om at hver enkelt enhet velger ut to eller tre hovedområder som 
fokus for videre arbeid. Arbeid med resultatene på enhetsnivå er et lederansvar og vil foregå 
ved enhetene i 2008. Tiltak vil bli etterspurt i forbindelse med HMS-årsrapportering for 2008.  

4.3.3 Målrettede helseundersøkelser 
Helseundersøkelse er aktuelt ved eksponering for kjemikalier, asbest, støy, biologiske 
faktorer, dykking, bergarbeid og ioniserende stråling. HMS-avdelingen vil fortsette arbeidet 
med gjennomføring av målrettede helseundersøkelser i 2008. En vil også videreutvikle og 
søke etter løsninger for mer målrettet rekruttering av deltakere i undersøkelsene, blant annet 
vil dette ses i sammenheng med eksponeringsregisteret.  

4.3.4 Eksponeringsregister 
NTNUs elektroniske stoffkartotek gir mulighet for å ivareta forskriftskrav 
(Kjemikalieforskriften, § 28 og Forskrift om vern av eksponering for biologiske faktorer, §18) 
om registrering av arbeidstakere og eksponeringsdata. Det vil i løpet av 2008 bli startet 
registrering av arbeidstakere og studenter som er eksponert for kreftfremkallende og 
arvestoffskadelige kjemikalier, samt arbeidstakere og studenter som arbeider med bly og 
blyforbindelser. I registeret vil navn, fødselsnummer, stilling, arbeidssted, opplysninger om 
hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstaker/student eksponeres for, hvordan og i hvilke 
konsentrasjoner eksponeringen forekommer, tidspunkt og varighet for eksponeringen, bli 
registrert.  
 

4.4 Miljø 
I miljøbudsjettet for 2008 er det planlagt en rekke tiltak for å ivareta NTNUs omgivelser og 
for å øke ansattes og studenters miljøbevissthet. Returordningen FAIR, miljøkoppen og 
Friskusaksjonen skal videreføres. NTNUs Miljødag skal etableres fra våren 2008. I tillegg har 
miljøutvalget planlagt og utarbeidet ulike miljøkampanjer og tiltak innen de fire 
satsningsområdene.  
Miljøutvalget arbeider også med utvikling av verktøy for kartlegging av NTNUs positive 
miljøbidrag innen studier og forskning (miljøindikatorer) og bedre synliggjøring av NTNUs 
faglige miljøprofil på eksternweb. IT-avdelingen skal starte arbeid med Grønn IT, IKT-
bransjens felles dugnad for et bedre klima. De viktigste virkemidlene i Grønn IT er 
samarbeid, kunnskapsdeling, informasjon og en leverandørindustri som forplikter seg til å 
produsere og selge grønnere løsninger og produkter, se også www.gronnit.no. 
 
I løpet av 2008 vil NTNU prioritere å utarbeide energi-, avfalls- og transportplaner som 
oppfølging til Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. 

4.4.1 Avfall 
Det ble samlet inn 5 tonn mindre papir i 2007 enn i 2006. Dette kan indikere at iverksatte 
tiltak for redusert forbruk av papir har hatt effekt. En forholdsvis stor andel av enhetene 
rapporterer imidlertid at foreslåtte tiltak for å redusere papirbruken i liten grad er iverksatt. 
Dette kan ses som en indikasjon på at det fortsatt er potensial for reduksjon i forbruk av papir.  
NTNU vil fortsette arbeide for at enhetene sørger for å gjennomføre følgende tiltak: 
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• Skrivere/kopimaskiner med standard innstilling på dobbeltsidig utskrift/kopi  
• Kodebekreftelse av utskrift for ansatte 
• Montering av kortlesere på skrivere for studenter 
• Mulighet for elektronisk innlevering av studentoppgaver 
 
På NTNUs miljødag vil blant annet studenter og ansatte få mulighet til å levere privat IKT-
utstyr til returordningen FAIR. I tillegg fortsetter arbeidet med å legge til rette for 
kildesortering og økt bruk av elektroniske tjenester. 

4.4.2 Energi og vann 
Energibruken ved NTNU har økt fra 2006 til 2007. I enhetenes rapportering synliggjøres 
potensial for reduksjon i energibruken. NTNU vil derfor fortsette å fokusere på følgende 
igangsatte tiltak: 
• Datamaskiner på datasaler for studenter slås av 
• Utvalgte lesesaler stenges i ferieperioder - soneinndeling 
• Personlige datamaskiner slås av når de ikke brukes 
• Elektrisk utstyr (lys, skrivere, kopimaskiner) slås av etter endt arbeidsdag 
 
Teknisk avdeling vil jobbe videre med systematisk oppfølging av enhetenes energi-
/vannforbruk. 

4.4.3 Innkjøp 
NTNU har stilt miljøkrav i 18 % av inngåtte rammeavtaler i 2007, mot 11,7 % i 2006. 
Ivaretakelse av ytre miljø ble brukt som kriterium for tildeling i 58 % av inngåtte anbud i 
2007, mot 25 % i 2006. Utviklingen er positiv men i enhetenes rapportering synliggjøres 
mulighet for å ivareta ytre miljø ved innkjøp bedre.  Økonomiavdelingen vil fortsette arbeidet 
med å implementere handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.  

4.4.4 Transport 
Både antall interne transportoppdrag og tjenestekjøring med privatbil økte fra 2006 til 2007. 
Enhetene rapporterte at de i liten grad sørget for å koordinere interne transportoppdrag. Bare 
to enheter rapporterte at de i høy grad erstattet utenbys møter med telefon- eller 
videokonferanser.  
NTNU er noe bedre på å tilrettelegge for at ansatte kan gå eller sykle til og fra arbeidsplassen, 
men også her er det stort potensial for redusert bruk av privatbil. NTNU vil derfor fortsette 
arbeidet med å redusere behovet for transport med følgende tiltak:  
 
• Bysykkel-ordningen i Trondheim skal utvides. Våren 2008 plasseres bysykkelstativer med 

plass til 17 sykler på Gløshaugen og ved St.Olavs hospital 
• Det skal etableres nye videokonferansefasiliteter i Hovedbygget på Gløshaugen 
• Kontinuerlig tilbud om kurs og opplæring i bruk av videokonferanser 
• Teknisk avdeling skal utarbeide transportplan. 8 ansatte fra Transportseksjonen deltok på 

GRIPs seminar ”Bil og Miljø” som forberedelser til planarbeidet i 2007  
 

4.5  Sikkerhet og beredskap 
Antall meldte tilfeller har gjennom mange år vært lavt i forhold til den omfattende aktivitet 
som drives ved NTNU. Det kan være dette er et riktig speil av hendelsesomfanget, men det 
kan også være at mange hendelser av ulike årsaker ikke rapporteres. Det er ønskelig å bruke 
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rapporterte hendelser mer aktivt som styringsinformasjon. Det er også ønskelig med rapporter 
som kan danne grunnlag for ledelsens gjennomgang av HMS-systemet. NTNU vil derfor se 
på hvilke muligheter som finnes for å gjøre rapporteringen enklere. HMS-avdelingen vil 
invitere representanter fra Økonomiavdelingen, Teknisk avdeling, Institutt for industriell 
økonomi og teknologiledelse til å arbeide videre med dette i et eget prosjekt i 2008.  

4.5.1 Beredskap 
Som en direkte oppfølging av tilsynet fra KD vil NTNU fortsette arbeidet med 
Beredskapsplan og vil i 2008 sørge for: 
• Gjennomføring av en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse av NTNUs virksomhet. 
• Revidere NTNUs Beredskapsplan i tråd med definerte fare- og ulykkeshendelser. 
• Øke organisasjonens kunnskap om beredskapsarbeidet. 

4.5.2 Sikkerhet i laboratorier og verksteder 
I enhetenes rapporter synliggjøres mye godt arbeid for ivaretakelse av sikkerhet ved at 
risikovurderinger gjennomføres, retningslinjer utarbeides og gjøres kjent og ved at HMS-
datablad er oppdaterte og tilgjengelige for brukerne. Det er størst potensial for forbedring av 
gjennomføringsgrad på opplæring i bruk av Eco-online og gjennomføring av substitusjon.   
 
En kan forvente at ny laboratorie- og verkstedhåndbok vil bidra til at sikkerheten i NTNUs 
laboratorier og verksteder forbedres ytterligere. 

4.5.3 Sikkerhet ved feltarbeid 
Enhetene rapporterer at de i liten grad følger krav gitt i retningslinje for feltarbeid ved NTNU. 
Det er stort potensial for å øke gjennomføringsgrad av både risikovurdering, utarbeidelse av 
lokale retningslinjer, utfylling av feltkort og utarbeidelse av plan for kommunikasjon i 
forbindelse med feltarbeid.  

4.5.4 Strålevern 
Avventer rapport fra NTNUs strålevernkoordinator. 
 

4.6 Forslag til prioritert tiltaksliste: 
1. Oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse. 
2. Videreføre arbeid med NTNUs beredskapsplan. 
3. Sørge for bedre ivaretakelse av sikkerhet ved feltarbeid. 
4. Sørge for bedre ivaretakelse av NTNUs ytre miljø. 
5. Sørge for økt sikkerhet i laboratorier og verksteder.  
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