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Velkommen til Hias Sandvika
Hias Sandvika huser avløpsrenseanlegget og administrasjon.
I denne brosjyren har vi samlet de viktigste punktene om
bygget og fasilitene her. Øvrig informasjon finner du
på vårt intranett.

dgang
Alle som jobber ved Hias Sandvika skal ha sin personlige
adgangsbrikke. Ha alltid brikken med deg siden deler av
byggene er låst innvendig. Adgangsbrikkene fungerer også
som printerkort. Les mer under punktet Multifunksjonsmaskiner.
Hovedinngangen i 1. etasje er ulåst mellom kl 08.00
og 15.00. Utenfor dette tidsrommet må du benytte
adgangsbrikken for å komme inn.
Døren inn til kontorene i 2. etasje er stengt til enhver tid
og åpnes ved bruk av personlig adgangsbrikke.
Kantina i 3. etasje er alltid åpen.

rkiv
Vi har et nærarkiv og et fjernarkiv samt et elektronisk arkiv
(WebSak).
• Nærarkivet ligger i trapperommet ved inngangen til kontorene
i 2. etasje. Dette inneholder arkivskap for lagring av kontrakter/
avtaler, personalmapper etc., samt løpende regnskap i permer.
Arkivansvarlig har ansvar for nærarkivet, og kun personer med
arkivrettigheter har tilgang.
• Fjernarkivet ligger i kjelleren i tilknytning til drift på renseanlegget. Det inneholder papirarkiver fra tidligere perioder
(langtidslagring) samt annen dokumentasjon med krav om
midlertidig lagring. I fjernarkivet oppbevares også arkivalier
samt informasjonsmateriale. Det er begrenset tilgang til
fjernarkivet. Tilgang gis ved forespørsel til arkivansvarlig.
• For øvrig arkiveres dokumenter elektronisk i WebSak.
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vfall
Se punktet Miljøstasjoner.

V-utstyr
Forklaring til bruk av AV-utstyr finnes på de enkelte møterommene. Ved problemer, kontakt vår interne IT-koordinator.
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B

esøkende

Alle gjester må registrere seg ved ankomst. Ved hovedinngangen
vil det være en PC hvor gjesten må registrere seg med navn,
mobilnummer og hvem man skal besøke. Når registreringen er
gjort vil det gå en sms til den ansatte som venter besøk, og den
ansatte må hente gjesten.
Det blir også skrevet ut en navneetikett. Gjesten må bære
etiketten så lenge han/hun er i bygget. Etiketten benyttes også
til utregistrering etter endt besøk.
En besøkende som har gjestet bygget tidligere, vil allerede være
registrert i besøksdatabasen og trenger bare å registrere mobilnummer samt hvem man skal besøke.

B

ranninnstruks

HVIS BRANNALARMEN GÅR, gjør som følger:
• Undersøk hvor alarmen er utløst.
• Undersøk årsaken.
• Ved blindalarm, avstill brannalarmen.
VED BRANN, gjør som følger:
1 - Varsle
• Varsle alle ved å rope «BRANN!»
• Ring alarmsentral brann (brannvesen) på telefon 110.
Anleggets adresse: Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad.
• Ring brannvernleder på telefon 468 47 492.
2 - Redde
• Alle forlater bygningen gjennom nærmeste
utgang/nødutgang.
• Ved brann kan farlige gasser og røyk dannes. Legg deg
eventuelt på gulvet, hold for munnen og krabb ut.
• Hjelp eventuelt skadede personer ut.
• Gjennomsøk om mulig toaletter og garderober.

• Alle går snarest til møteplass som er nederst ved kjørebru.
• Brannvernleder er ansvarlig for opptelling og å møte brannvesenet for å avgi rapport.
• Ved bruk av undervisningslokaler er lærer fra Norsk Vann
ansvarlig for opptelling av elever og å avgi rapport til
brannvernleder.
3 - Slukke
• Lukk alle dører og vinduer.
• Forsøk å begrense eller slokke brannen med tilgjengelig
slokkemateriell.
Generelt
• Det er viktig å opptre rolig og hindre tilløp til panikk.
• Alt personell plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier,
branninstruks og hvor alt brannslokningsutstyr er plassert.
• Hold rømningsveier ryddig og fri for gjenstander.
Møteplass
Ved evakuering skal alle så fort som mulig gå til felles møteplass
som er nederst ved kjørebru.
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G

arderober

Det er separate dame- og herregarderober i både ren sone
og hybrid sone. Garderobene i ren sone brukes blant annet
i forbindelse med trimrommet.
Garderobene i hybrid sone brukes ved skifte til arbeidstøy.
Se for øvrig beskrivelse av ren, hybrid og uren sone under
punktet Soner.

H

ybrid sone

Se punktet Soner.
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I

KT

Ikomm AS er ansvarlig for vår IKT-drift.
Hvis du opplever feil, redusert funksjonalitet, programmer
som ikke virker og annet i vår IKT-løsning, meld det umiddelbart til Ikomms servicedesk.

K

affekrok

Kaffekroken vår er ment som en sosial samlingsplass. Her
finner du aviser, kaffe og frukt. Alle og enhver har ansvar for å
rydde etter seg og sørge for at kaffekroken er hyggelig.

• Telefon: 61 05 06 00 (kl 07 – 16 alle virkedager)
• Epost: servicedesk@ikomm.no
Andre ting i fagsystemene som ikke dreier seg om feil, tas via
systemansvarlig direkte med leverandør.
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K

antine

I kantina finner du en variert meny med en fristende salatbuffet, brød- og påleggsbuffet. En varmrett serveres daglig,
som vil variere mellom supper, småretter, kjøtt-, fisk- og
vegetarretter. Kantinen vil ha et assortert utvalg av kalde
og varme drikker. Det vil også tilbys «Mat i farta» med
påsmurte varianter, kaker/vafler, frukt, yoghurt og mineralvann.
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Allergimerking
Kantina har en såkalt positiv allergimerking. Det vil si at rettene blir
merket med hva de er laget av, slik at personer som vil unngå visse
ingredienser enkelt ser hva maten inneholder. Følgende ingredienser
inngår i positiv allergimerking:
- Melk/melkeprodukter
- Hvetemel/gluten
- Fisk
- Skalldyr

Gjester og kursdeltagere belastes fastpris pr lunsj.

Kontantfri betaling
Det legges opp til kontantfri betaling i kantina, men både bankkort
og kantinekort/strekkode kan benyttes. Avdelingene får eget kort til
betaling av møtemat, besøkende etc. Avdelingskortet blir liggende
i kassa i kantina.

Leie av kantine/kjøkken
Kantine og kjøkken kan leies av ansatte utenom normalarbeidstiden. Reservasjonen gjøres i Outlook, og kantineleder må informeres.
Lokalene skal forlates i ryddet og rengjort stand. Leiekostnaden skal
dekke ekstra renhold av kjøkkenet. Leiepris finner du under «Kantine»
på intranett.

Møtemat/overtidsmat
Møte- og overtidsmat kan velges ut fra egen meny. Møtemat for
mindre møter med inntil 10 deltakere bestilles senest kl 13.00 dagen
i forveien. Overtidsmat bestilles innen kl 09.00 samme dag. Bestilling
gjøres direkte til kantineleder. Øvrige bestillinger gjøres også direkte til
kantineleder. For meny, priser og øvrig informasjon om kjøkken/
kantine, se «Kantine» på intranett.

Den enkelte betaler for det man kjøper av mat og drikke. Drikke
i forbindelse med lunsj (melk, juice, kaffe/te) er gratis.
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M

akulering

Alt som skal makuleres puttes i plombert beholder for sikker
makulering som står i kopirommet ved Administrative fellestjenester.
Det vil ikke være egen makuleringsmaskin i kontorbygget.

M

iljøstasjoner

Ingen kontorer eller møterom har søppelkasse. Alle må kaste
sortert avfall i våre tre miljøstasjoner som er plassert
- ved kaffekroken i 2. etasje
- utenfor kopirommet i Plan- og rådgivningsavdelingen.
OBS! Ikke våtorganisk avfall her.
- utenfor kantinen i 3. etasje.
Vi sorterer papir, plast, våtorganisk og restavfall. Annet avfall, som
el-avfall og papp, kastes i egne beholdere på kopirommene.
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M

ultifunksjonsmaskiner
(kopi/utskrift)

For alle multifunksjonsmaskinene i Hias Sandvika gjelder
Follow me-funksjonen. Det betyr at du må benytte adgangsbrikken eller påloggingsinfo for å kunne skrive ut/kopiere. Du
velger utskrift som vanlig på din PC eller annen enhet som er
pålogget Hias-nettet. Deretter skriver du ut på den multifunksjonsmaskinen som passer deg best, uansett lokasjon.
Ved første gangs pålogging eller bytte av brikke registrerer du
enkelt deg selv som bruker av systemet.
Ansatte og gjester som ikke er pålogget et Hias-nettverk har
også mulighet til å skrive ut dokumenter. Følg framgangsmåte
ved å velge linken Utskrift på www.hias.no.
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M

øterom

Vi har 13 møterom i Hias Sandvika.
Benytt Outlook for å reservere.
Vi har også tre ekstra arbeidsrom
til disposisjon for alle. Disse kan ikke
reserveres.

Nr.

Navn møterom

Plassering

Antall plasser

1

Møterom Rundingen

Nybygg 2. etg

6

2*

Møterom Aqua

Nybygg 2. etg

6

3*

Møterom H2O

Nybygg 2. etg

6

4*

Møterom Vatn

Nybygg 2. etg

12-20

5

Møterom Sandvika

Nybygg 2. etg

12

6

Møterom Atlungstad

Nybygg 2. etg

3

7

Møterom Fjetre

Nybygg 2. etg

6

8

Møterom Kantina

Nybygg 3. etg

67

9

Møterom Utsikten

Nybygg 3. etg

12

10

Møterom Høgda

Nybygg 3. etg

12

11

Møterom Hybrid

Hybrid sone

6

12

Møterom kontrollrom

Hybrid sone

20

13

Møterom Cambi

Cambibygget uren sone

20

*Kan benyttes utenom Norsk vann sine kurs.
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P

arkering

Parkeringsplassen utenfor hovedinngangen er for ansatte
og besøkende. Det er ingen reserverte plasser.
Parkeringsplassene på plan 2 er forbeholdt Hias-biler.

P

ost

Utenfor post- og skannerrommet finnes posthyller til alle
ansatte ved Hias Sandvika, og samleposthyller for post til
renovasjon.
• Posten blir hentet og levert hver morgen.
• Posten blir skannet og lagt i WebSak.
• Alt som ikke legges i WebSak legges i posthyllen.
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R

enhold

Kontorer og møterom i nybygget rengjøres en gang i uken.
Den dagen du har renhold av ditt kontor må du sørge for at
pultflaten er mest mulig ryddet. Du må tømme søppel fra
kontoret ditt selv - benytt miljøstasjonene. Møterommene
må ryddes etter bruk.

R

en/uren sone

Se punktet Soner.

R

øyking

Det er tillatt å røyke ute ved anvist plass på parkeringsplassen
i 2. etasje. Det er også tillatt å røyke utenfor porten til kjemikaliesiloen. Øvrige utendørs arealer samt innvendige lokaler
holdes røykfrie!
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S

oner

S

krivere

Anlegget er delt inn i tre hygienesoner for å redusere risikoen
for smittespredning. Sonene er tydelig avgrenset, og omtales
som ren, hybrid og uren sone. Det er tydelig merket på dørene
når du går fra en sone til en annen.

Se punktet Multifunksjonsmaskiner.

• I ren sone i 2. etasje kan du benytte privat tøy og rent
arbeidstøy som ikke har vært innom uren sone.

S

• I 3. etasje er det kun tillatt med privat tøy.
• I hybrid sone har alle adgang. Garderobene i hybrid
sone fungerer som en sluse mellom ren og uren sone.
Garderobene er delt i to, med en ren og en uren side.

øppel

Se punktet Miljøstasjoner.

• Det er påkrevd å skifte tøy og vaske hendene før du går fra
uren til ren sone.
• For deg uten eget arbeidstøy som skal inn i uren sone og
tilbake til ren sone igjen, ta på frakk og beskyttelse for sko.
Dette henger i korridoren utenfor driftslaben.
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T

T

Bygget har to unisex-toaletter, plassert i gangen inn mot
garderobene i ren sone. Det finnes også et toalett i 3. etasje,
tilrettelagt for rullestolbrukere. Disse kan benyttes av både
gjester og ansatte. I tillegg kan ansatte benytte toalettene
som finnes i garderobene.
NB: forlat toalettet på en slik måte at det er innbydende for
andre å benytte det etter deg!

Alle PC’er som er koblet opp i Hias nettverk er automatisk
satt opp med trådløs tilgang. Det finnes fire trådløse nett
i Hias Sandvika: Hias, Hias Mobil, Hias Teknisk og Hias Gjest.

oaletter

T

rimrom

Trimrommet er åpent for alle ansatte utenom tidsrommet
08.00 – 14.00. Øvrige regler for bruk finnes oppslått
i trimrommet.
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rådløst nett

• Hias benyttes på alle ansatte-PC’er
• Hias Mobil skal benyttes på mobil og nettbrett
• Hias Teknisk er kun for brukere i teknisk nett
• Hias Gjest kan benyttes av gjester
Passord utleveres på forspørsel til IT-koordinator
eller automasjonsleder.

Å

pningstider

Hovedinngangen: 08.00 - 15.00.
Se ellers punktene Adgang og Kantine.
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Postadresse:
Hias IKS
Postboks 4065
2306 Hamar

rim.no

Besøksadresse
Hias IKS
Sandvikaveien 136
2312 Ottestad

