
RENOVERING AF KH



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator
Bygning 1871: Depoter
Bygning 1872: Depoter/teknik
Bygning 1873: Undervisning/Studiemiljø
Bygning 1874: Depoter

Forslag til placering af undervisningslokaler og  - laboratorier



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator
Bygning 1871: Depoter
Bygning 1872: Depoter/teknik
Bygning 1873: Undervisning/Studiemiljø/Depoter
Bygning 1874: Depoter



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator
Bygning 1871: Depoter og toiletfacilitetter

Bygning 1872: Tilhører ikke AU

Bygning 1874: Depoter/Kælder

Blå = MBG              Grøn = DCN              Lilla = ekstent lejemål



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1871: Studiemiljø
Bygning 1873: Frokoststue

Bygning 1872: Tilhører ikke AU

Bygning 1874: Kontorer 40% & Laboratorier 60%



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1872: Tilhører ikke AU
Bygning 1873: Tilhører ikke AU

Bygning 1874: Kontorer 60% & Laboratorier 40% 



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1872: Tilhører AU delvis. Kontorer 80% & Laboratorier 20% 
Bygning 1873: Kontorer 20% & Laboratorier 80%. Der etableres gang mellem 1873 & 1872

Bygning 1874: Kontorer 60% & Laboratorier 40% 



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1872: Tilhører AU delvis. Kontorer 80% & Laboratorier 20% 
Bygning 1873: Kontorer 20% & Laboratorier 80% . Der etableres gang mellem 1873 & 1872

Bygning 1874: Kontorer 60% & Laboratorier 40% 



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1872: Kontorer 80% & Laboratorier 20%. 
Bygning 1873: Kontorer 20% & Laboratorier 80%. Der etableres gang mellem 1873 & 1872

Bygning 1874: Kontorer 60% & Laboratorier 40% 



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator og toiletfacilitetter
Bygning 1872: Kontorer 80% & Laboratorier 20%. 
Bygning 1873: Kontorer 20% & Laboratorier 80%. Der etableres gang mellem 1873 & 1872

Bygning 1874: Kontorer 60% & Laboratorier 40% 



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator
Bygning 1872: Teknik
Bygning 1873: Teknik

Bygning 1874: Teknik



Bygning 1870: Trappeopgang med elevator



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Beslutning om, hvorledes lokaler og funktioner tildeles på etager 
og i bygningen

 Pga. ventilationen, skal der så vidt muligt bibeholde funktionaliteten af 
nuværende kontorer og laboratorier. Der kan dog godt etableres 
støttelaboratorier på kontorsiden, dog begrænset, idet der ikke er 
ventilation på kontorsiden

 Udarbejde en detaljeret skitse af hvert lokale/enhed



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Udarbejde en detaljeret skitse af hvert lokale.

 F.eks. :

 Vigtig regel: Der indrettes langs modullinjer, med

 disponibelt frirum på 1300 mm. Hvert lokale skal have 

 et disponibelt plads på ca. 1200 mm tæt på gang-

 linjen til enten køl-/frys eller gasflasker.

 Væggen langs ganglinjen holdes fri.



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Der skal være angivet placering af:
 Arbejdsstation: Laboratoriebord, som enten væghængt eller på stel. Er der tungt apparatur på 

bordet skal bordet udføres på stel.
 Højden kan vælges som ståhøjde (930mm) eller sidehøjde (720mm)

 Dybde er som standard er 850 mm, dog kan mindre bredder opsættes, hvis den gældende frirum på 1300 mm 
ikke overholdes

 Standardlængde af borde er: 1200mm, 1500 mm, 1800 mm og 2100mm

 Overflader: Laminat, rustfrie stål eller polypropylen

 Der må indrettes med 1 stk. hæve/sænkebord pr. laboratorium. 



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Arbejdsstation:
 Er der instrumenter på bordet, skal instrumentets mål angives. Samt forsyninger, (strøm/gas) 

 Over laboratoriebordet kan der vælges overskabe med glaslåge, stålhylder eller 1 stk. enkelt hylde over 
installationsbroen

 Installationsbro kan vælges m/ eller u/lys. I broen føres el og gaser

 Angiv antal af stikontakter: (230V) eller 400V

A-station: 1 stk. dobbelt PDS stik

1 stk. dobbelt EDB stikkontakt u/ afbryder, runde stik anbefales

1 stk. dobbelt alm. Stikkontakt u/ afbryder (230V)

B-station: 1 stk. dobbelt PDS stik

1 stk. dobbelt EDB stikkontakt u/ afbryder, runde stik anbefales

 Gase typer m.m.



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

Arbejdsstation:
 Under laboratoriebordet kan der vælges mellem:

 450mm eller 650 mm skuffeskab med enten 3 stk. eller 4 stk. skuffer

 450mm eller 650 mm underskab med hylder



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Stinkskabe:
 Standardlængde er: 1200mm, 1500 mm eller 1800 mm . Vælges en længde 

skab større end 1200 mm – skal det velbegrundes.

 Der skal angives, hvis skabet skal forsynes med:

 Drypkop, kold- eller behandlet vand. Placering.

 Ekstra strøm ud over  2 x 2 stikkontakter u/afbryder 230 V (2 faser á 10 
A).

 Gaser

 Hæve-/sænkefunktion. (1 stk. pr. enhed)

 For hvert stinkskab opsættes 1 stk. kemikalieskab. Længde 300 mm.



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 LAF-Bænke:
 Standardlængde er: 1350mm med hæve-/Sænkefunktion

 Der skal angives, hvis skabet skal forsynes med:

 Strøm

 Gaser



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Vaskeborde:
 Standardlængde er: 1200mm eller 1500 mm. Skal der være underskabe eller 

bare åben?

 I hver hvert vask etableres kold-, varmt og behandlet vand, samt øjenskylder  

 Overflader kan vælges mellem:

 Epoxiresin



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

 Opbevaringsskabe:
 Højskabe. Bredde 450 eller 650 mm. Dybde 600 mm

 Glas eller plade låge?

 Hylder eller udtræksskuffer 

 Kemikalieskabe:
 Højskabe. Bredde 450 eller 650 mm. Dybde 600 mm. Med sug.

 Glas eller plade låge?

 Hylder eller udtræksskuffer 



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

ST-BYG renskriver jeres skitser i en lokaleprogram:

F.eks.: 



ARBEJDSPROCESSEN FOR 
RUMINDRETNING

… og den sendes til brugergruppen til godkendelse. 

Lokaleprogrammet sendes ikke til rådgiverne før:

Alle rettelser er indarbejdet

Alle er enige og har godkendt lokaleprogrammet til mindste 
detalje

… så snart lokaleprogrammet er sendt til rådgiverne, kan intet 
ændres.



… NÅR RÅDGIVER ER VALGT

Arkitekt og rådgiver vælges af AU og bygherren.
Rådgiverne projekterer ombygningen og udarbejder 
udbudsmateriale. 
Der kan forekomme ændringer if. lokaleprogrammet, hvis 
installationsskakte m.m. vil kræve mere plads.
Brugergruppen deltager i:

Gennemgangsmøder med rådgiver
Bygherremøder

Brugergruppen har ansvar for at godkende hovedprojekt inden den 
sendes i licitation.



… EFTER LICITATION

Gennemgangsmøde med inventarleverandøren. Løsninger og 
standarder kan variere fra leverandør til leverandør.

Gennemgang af leverandørtegninger. Godkendelse.

Ingen ændringer må forekomme andet end farver på overflader 
eller produkter, hvis der er en variation end det ønskede. 
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