
lokale beskrivelse af fejl /mangler 

generelt de sted hvor der er støm underbord skal de flyttes ned, så skuffe/skabes kan flyttes til siden 

generelt Kølerum støj. Det er ikke til at arbejde der ude 

generelt montering af loftsplader 

generelt Trykluft og vacum skal vendes på øér så det kan betjenes fra begge sider 

generelt Mange kølerum mangler afslutning/rampe mod gang fx 1874-519 og 1872-653a+874-325, væsker kan løbe ned, hvor det ikke kan tørres op 

generelt Adresse i alle elevator er nørrebrogade 44  

generelt 1874 vest Karmen omkring elevatoren er noget snasket af gammel mørte 

generelt Haner mangler på nitrogen -gas 

generelt fej-liste mangler i køkken +7 etage 

generelt trappeopgang der manlger dørstoppere  

generelt Generelt fjernelse af ting fra KH (spritdispenser,  tekst på døre, Ure) 

generelt rødelys mangler 11 steder, styring af lys er forkert 

generelt elvator i 1874 og 1873 stopper ofte ikke plan med gulv 

generelt 
I teknikskabe er el-føringen/ledningerne støbt ind i betonen i gulvet og føres ikke i rør. OBS! – gælder nok hele instituttet – kan give store regninger fremover ved 
reparationer!!!!!! 

generelt plade på ved skraldespande, så de ikke laver mærker på væg 

generelt 

Stinkskabe – Henrik var ved at sætte noget op og opdagede at kabel til stinkskabet går imod tandhjulet til lugen. På sigt vil kabel bliv slidt. Han har 
selvfølgelig flyttet denne. Men det kan jo være andre steder 

generelt små  kroge på alle toiletter 

generelt knager til de sidste kontorer, er bestilt 

generelt 

Iht.: Renovering af bygningskompleks 1874, Lokaleprogram. Dato rev. A: 07-12-2018. 
På side 2 under Generelle bemærkninger står skrevet: 
I alle laboratorier, funktionslaboratorier samt funktionslokaler (fryser, autoklave, opvask, frølager, klimakamre, etc.) opsættes 1 stk. B station på væggen over 
indgangsdør fra gang over det nedhængte loft og muliggør opsætning af apparatur overvågningssystemer. 
r det nedhængte loft og muliggør opsætning af apparatur overvågningssystemer. 

  
1870 alle etage Gamle døre fra trappe og ind på repo på alle etager i 1870, går dårligt, kan ikke lukke og har mange skrammer 

1870-1873 Tekst fjernes fra vinduer/døre 

1870-elevator den lille personelevator mod vest. Bumper når den køre og døre har svært ved at lukke 

  
Ude opkørsel ved mellem bygning 1874-1876 last biler kan ikke bakke ind 

1870  
1870-k01 drypper fra loft 

1870-k02  ny dør fuges og maling 

1870-k11c dør virker ikke 

1870-k11d drypper fra loft 

1870k15 laves færdig 



1870-k27b drypper fra loft 

1870-015 laves færdig 

1870 foyer gelænder Står og vakler   

1870 foyer  der mangler afslutning på den sydligeside af indgangen 
1870 foyer rude i stykker den sydlige "vinge" 

1870 foyer trappe mangler fodliste for oven 

1870-127 hul i væg ved depot 

1870-127  stål ud af væg  

1870-315 Kontakt ikke monteret 

1870-327 Køl ved ismaskiner, så dør kan lukkes.  

1870-trappe ved 4 
etage  bule i radiator 

1870-415 huller i vægge mm mangler afslutning 

1870-515 Stikkontakt hænger ud af væggen til venstre for døren 

1870-527 Køl ved ismaskiner, så dør kan lukkes.  

1870 602 dør på repos har striber 

1870 602 hul i gulv og lang rids 

1870 602 Glasdør fra trappen/de små elevatorer i 1870 til 6.sal binder 

1870 7-8 
bagtrappen Gelænder har splinter/skrue der stikker ud 

1870-7 rude i 
stykker  rund rude i elevator i stykker 

1870 7-8 trappen radiator enden sidder løst 

1870-814A  hul i loft/væg på toilet 
1870 816 huller i vægge mm mangler afslutning 

  
1871  

1871-101 stik udenfor auditorium laves 

1871-120 loft færdig? 

  
1872  

1872-348 hul i bordplade 

1872-417  dør er for lille til hul  

1872-448   hul i bord 

1872-450 dør lukker ikke helt  

1872-452 dør binder  

1872-453  bobler i bordplade  

1872-458  varm vand mangler  

1872-463 Kontrolboks til temperatur mangler 



1872-464 Crystallization room you can't switch off the top light  

1872-467  dør binder  

1872-467  metal op ad gulvet 

1872-467 lysbro mangler lukning 

1872-469  hul under låge  

1872-472  rødt lys er ikke rødt, jeg har ikke tjekket de andre steder med rødt lys. Samt de kan ikke slukke det 

1872-473  A/C ikke færdig monteret  

1872-478-479 antallet af stikkontaker er byttet rundt. 24 stik i 1 personskontor, 8 stik i 9 mandskontor 

1872-481  det er super koldt i 1872-481 et kontor - er det noget der kan laves om på/ ved at blive gjort noget ved? De har prøvet at skrue op uden held.  

1872-534+540  lys tænder bad dør 

1872-543  plade på gulv 

1872-548 revne i væg 

1872-567 Køl mangler 

1872-648 der mangler holder til hylde i skab 

1872-654 kontakt placeret langt fra dør. 

1872-657  det er som lokale program, men det ser træls ud med forskellig bagkant på borde 
1872-569 UV knappen på LAF bænken noget ustabil. Sommetider tænder den nemt, andre gange slet ikke 

1872-573 er strøm til cabinet placeret ved døren, men der kan cabinet ikke stå for gasboks 

1872-6 
Der er stadig problemer med lys der tænder mærkeligt og ikke kan slukkes i alle kontorene på 6 sal 1872 tror der skal gøres noget. Fx kontor lys tænder når nogen på 
toilet. 

1872-673 dørpumpe i stykker 

1872-679a  Der er meget dårlig finish på denne dørkarm 

  
1873  

1873 alle etage mangler dørstopper 

1873 overgange det regner ind på 6 etage mellem 1873-74 

1873 overgange mod 1872-1874 gulve mangler afslutning 

1873 overgange mod 1872-1874 mangler afslutning omkring dører 

1873 alle etage 1873 dørene mod gang vendes. Især toiletter, så åbner ind i rummet 

1873 elevator elevator skrammer og manglende lys og fuge mangler ved gild uden for elevator 

1873-k18 Manglende afslutning af panel 

1873-k18 dæksler til radiator 

1873 k 18+k20  strøm er ikke hensigtsmæssigt på væg, da de sidder i rækker ved vindue og det er derfor der er brug for det og ikke med ledninger over gang areal 

1873-k26 dørpumpe på dør, står åben ud i gang 

1873-k28C dørpumpe på dør, står åben ud i gang 

1873-k34 mangler el+maling+gl. installationer 

1873-k34 ny dør 

1873-113 Manglende spartle/fugearbejde og dernæst malearbejde 

1873-118a gl. gardinstænger fjernes  



1873-133 afslutning mangler i hjørne på gang ved lokale 133 

1873-134  åbning ved kontakt i køkken 

1873 gang På gangen 2.etage-1873 er stor 1 cm lodret revne i væggen, samt hul i væggen ved døren til kontor 213, hvor der formodentligt skal sættes  

1873- 2 sydlig 
trappe hul i væg 

1873-212 Er der noget nyt vedr. det store vindue på vort kontor som ikke kan lukkes? Pigerne sidder og putter sig i tæpper 

1873-217 Endvidere er der ikke sat stik op under bordet i lab 217 som jeg kan se på tegningerne, burde være der og det savnes.  

1873-220 Sugeskab. Lås i stykker. Kræver ny cylinder  

1873-226  window in 1873-226 It does not close completely and the upper hinge is not working 

1873-226 vindue lukker dårligt 

1873-228+228a hakker i døre og vinduer 

1873-231 mærker på dør 

1873-234 mærker på dør 

1873-3 Flere teder er der Ridser/afslag/huller i vindueskarme og i rammer på vinduerne. Der må ikke være synligt træ. Og der mangler fuger 

1873-316, 320, 
322, 326, 323 og 
317 

Jeg har opdaget nogen hjørner og bunde af radiatorer, hvor jeg tænker mangler noget fugning, da det er klasse 1. 

1873-320 trykskade på et af midterbordene i lab  

1873 334A 
Har lige fundet ud af at jeg mangler trykluft i mit cellelab  kan se at det skrevet ind på tegningerne og det er installeret i den en side men ikke i den anden, så de må 
have glemt en hane 

1873-334A Synligt isolering mellem væg og døren ind til 334A.  

1873-412 ridser i vindue og dør 

1873-413 dør med hul 

1873-417 ridser i vindue og løse ledninger i lysbro 

1873-418 toilet huller mangler maling 

1873-420 dæksel mangler på kontakt 

1873-421 hul i gulv ved radiator 

1873-425  der er monteret 80cm dør og ikke 90cm dør Som på tegning, så udstyr kan ikke komme ind  

1873-426  dør binder  

1873, 4. Sa 
Vores lys på handicap-toilettet blinker hele tiden, og vi har ingen vand i vandhanerne på begge toiletter i bygning 1873, 4. Sal 

1873-428 hul i bord 

1872-428+434 stikkontakter er ikke placeret ved dør til lokalet 

1873-434 

Dørene mellem vores lab er stadig ikke fikset - den er stadig skruet fast og kan ikke lukkes - Hvornår skal/ kan vi forvente det bliver ordnet?  

1873-516 dørkarm gaber for neden 

1873-522 lys kan ikke slukke 

1873-536A ingen lys 



1873-612 1. Vindueskarmen i begge sider af vinduet trænger til maling og en liste  

1873-613 mangler varme og utæt vindue  

1873-616a dørkram mangler indersiden 

1873-6 Det manglende gasudtag i 1873-628B var med på tegningerne og vi har ikke ønsket nedtagning af kanal i 628. Arbejdet her er derfor en udbedring af en mangel. 

1873-616 hul under vindue 

1873-616A Dørkarm mangler  og hul i gulv og væg i hjørnet  

1873-617 kontrolboks på gift skab mangler 

1873-617 EL installation ikke gemt korrekt. Panel mangler (er i benhøjde hvis man sidder ved bordet)  

1873-
627+616+614a Vi har en række El-stik som ikke virker. De er markeret med en rød prik,  

1873-618 huller i karm på toilet 

1873-624 Persienneholder løs  

1873-625 
 (laboratorium) er varmt og luften er tung. Radiatoren er kold, så det skyldes formentlig at luftskiftet ikke er justeret korrekt i forhold til apparatur plus de 4 
køle/fryseskabe der står derinde, og som lokalet er indrettet med på diverse tegninger 

1873-625 maling skaller af under bord ved radiator 

1873-634 Afløb ikke tæt omkring linoleum på gulv 

1873-634 Dør til lokale 1873-634 er ikke ok (Christian Sejerø beder mig indmelde): Skrammet/maling ikke ok, slæber, hænger ikke korrekt, gulv ødelagt af dør 

1873-634B  Lys under skabe kan ikke tændes. 

1873-634A en knækket persiennesnor, det er eksisterede persienne  

1873-634 Hul i væg ved radiator mangler maling  

1874  
1874-k huller i gulv på gang 

1874-k  trappe/gang ud for k 62 flere huler og maler arbejde  

1874-k gang ved lokale k44 og k46 buler i væg/maling 

1874-k21  der er ingen kontakt til rødt lys, så det kan ikke tændes 

1874-k26 løs PIR 

1874-k31  rødtlys lampe sidde meget langt fra lokalet, skal placeres ved døren 

1874-k40  hul i væg 

1874-k42  dørpumpe så at døren lukke automatisk 

1874-k42  
Automatisk TÆND/SLUK på lys i K42 skal ændres. Lys skal være tændt hver dag 6:00-18:00 og de øvrige tider efter behov.Opsætning af 2 knagerækker og to 
papirholdere (som er på stedet). 

1874-k42  strøm mangler til køl 

1874k62 laves færdig 

1874-019 montering af dør til lokale 



1874-019 

Iht.: Renovering af bygningskompleks 1874, Lokaleprogram. Dato rev. A: 07-12-2018. 
På side 5+6 under Lokale 1874-K19 Fryserdepot står skrevet: 
Hver -80 grader fryser bestykkes med 1x230V 16 A CEE stik jf. skitse. Skitsen på side 6 viser 32 styk -80 graders frysere. 
Der er leveret 26 stk. 1x230V 16A CEE stik. Dvs. at der mangler 6 stk. 1x230V 16A CEE stik. 
Jeg har fået en overslagspris på 9 stk. 1x230V 16A CEE stik til kr. 68.000,-. MBG kan reducere det til 6 stk. 230V 16A  stik, så holder vi os til det oprindelige 
lokaleprogram. 

1874-019 kabelbakker hæves og skarpe kanter sikkret med blødt matriale 

1874-116  forkert skuffe til h/s bord  

1874-121a  HC toilet vindue- fuge mangler  

1874-122 bord plade i stykker 

1874-159 afslutning over dør mangler 

1874 vindfang loft mangler og klinker i stykker 

1874 vindfang vest dør fra vindfang slår op i væg. Dørstopper mangler også mange steder i gange og trapper 

1874 vindfang 
placering og størrelsen er dårlig. Dør til elevator og dør til vindfang åbner i hinanden. Du kan ikke have en palle og selv stå på lift i mens den kører op. Træls at begge 
døre ikke kan åbne 

1874-160  overskabslåge i underskab 

1874-217 det mindste helt mørke kontor, kun lys i 1 af 3 loftlamper….. 

1874-218 hul i bord , ikke stort med nok til vi ikke kan få det GMO godkendt  

1874-219  Forrum til kølerum mangler gulvbelægning  

1874, 219 
der er ingen lys i forrummet til kølerummet- altså ingen lys i loftet til de frysere og køleskabe der er lavet plads til. Og gulvet er ikke færdigt. Kølerummet var desuden 
låst- så vi slet ikke kunne komme ind og se det. 

1874-225 hvorfor er de grønne sedler i loftet?(det er ikke brugeres) Og fuge mangler 

1874-240 Kemikalieskab kan ikke lukkes fordi udsug sidder i vejen 

1874-2 vest altan Den ene halvdel er blændet af. Kan den ikke bruges. Hvis den kan bruges, kan rækværk på tværs så fjernes? 

1874-314  gulv hælder ikke mod afløb  

1874-3 øst Hvis der kommer vand på gulvet i både autoklave- og medierum løber det væk fra afløbene, med risiko for vandskade. Opvaskerum afløb er sikkert det samme 

1874-3 vest lampe manlger ved elevtor 

1874-3 overgang 
til 1873 løse ledninger 

1874-326 dør knirker 

1874-328  ikke er trykluft i den midterste af udtagene i rum 1874 328. Hanen er der men der er ikke noget trykluft. 

1874-348  rids i bordplade 

1874-356 huller i væg 

1874-360 huller i væg 

1874-4 fuge mangler I mellemgangen mellem 1874 og reposen ved de store elevatorer 

1874-4 overgang  huller i væg ved loft 

1870-74- 4 plade i loft manlger maling 

1870-74- 4 etage gulv buler i overgang ved vinduer, ca ud for HC-toilet  



1874-413  mangler speciel gulv til nitrogen  

1874-415 Tænder kun på PIR, så kan ikke slukkes 

1874-416 

. I vores hovedlaboratorium (1874-416) har jeg bedt om vakuum men opdagede fornylig til min store overraskelse at der er trykluft og ikke vakuum. Da jeg forundret 
tjekker tegningerne (dateret 14/8-2020) kan jeg se at der rent faktisk er angivet trykluft på tegningerne. Jeg er dog sikker på at jeg hele tiden har bedt om vakuum så 
jeg gennemgår mit arkiv og finder ud af at der i det forrige sæt tegningerne (dateret 16/9-2019) er vist at der skal være vakuum! Jeg kan også se at da vi den 29. 
september 2020 gennemgik det nyeste sæt tegninger med arkitekterne/ingeniørerne havde jeg rent faktisk opdaget fejlen og bedt om at få det rettet. Jeg har nemlig 
stadig gemt det Word-dokument (dateret 28/9-2020) hvor jeg har listet alle rettelser til tegningerne. Problemet er dog at vi aldrig fik tegningerne tilbage til endelig 
godkendelse efter sidste gennemgang så derfor har jeg ikke kunnet se at arkitekterne/ingeniørerne ikke har rettet op på fejlen med det ændrede vakuum. 

1874-417 På tegning er det hylder i højskabe. Men der er skuffer i. Der ønskes hylder. 

1874-422  Vi har et højskab der ikke kan lukkes i bygning  

1874-431  Bord for enden af rummet kan ikke skubbes ind til væggen pga. låge 

1874-432 Manglende stikkontakt i sonikatorskab (lydisoleret skab). Til gengæld er der lavet en stikkontakt i skabet ved siden af 

1874-432 2 stikkontakter ved bordet virker ikke 

1874-432  ikke tilsluttet strøm under vasken 

1874-432 Panel mangler på lysbro 

1874-449 stikkontakter mangler under bord 

1874-511 forkert lås mellem 1874-511-513 

1874-512 gulv ødelagt efter dør har gået mod gulv 

1874-518 dørpumpe ser ud færdig ud 

1874-518 der mangler el i elpanel 

1874-
518+532+536  Huller i bordplader 

1874-536 kæftstik skal vinkles så der er plads til centrifuge 

1874-536 dør lukker ikke 

1874-537 Hyldevæg mangler (som på tegning) En knage mangler til højre for vinduet (1x 2)Mørklægningsgardiner mangler 

1874-539 
En hylde (evt delt i to) over hhv. vask og bord (som på tegning)To knager mangler ved vinduerne (2x 2)Plexiplader på de to hot-pladser (som på tegning)En hylde over 
hotplads (som på tegning) 

1874-540 lab-bord kan ikke hæve sinke efter skuffer er flyttet 

1874-540 Elektrisk panel over vasken mangler at blive installeret.Også tilslutning af to køl/frys skabe mangler. 

1874-544 Demivand løber meget svag. Mangler tryk på vandet. Hylder på væg mellem vinduer mangler.Temperatur i lab stiger tit over 23˚C 

1874-5 vest lampe manlger ved elevator 

1874-5  skabe på gang ved lokale 536-540 2 skabe mangler  

1874-552A Lys tændes i mørkerum SAMMEN med det store rum. Det skal kunne tændes separat. 

1874-552A Ny dørplade til skydedøren. Ingen vinduesparti, da der skal kunne kreeres mørke. 

1874-552 Tavle opsættes udenfor kontordøren 

1874-552 dette rum blev tegnet MEGET sent, så der har ikke været korrekturlæsning på denne rumtegning): 

1874-552 Lys etableres i lyspanelet i midten af rummet, Skuffeelement under centrifugebord ved vinduesvæg (bredde skuffer). 

1874-552 Hylde på lyspanel-ophænget i midten af rummet, skuffesektion på hjul med tre smalle skuffer (i stedet for det der var lovet og som mnagler på bordet midt i r 

1874-552 En hylde over vasken 

1874-555 To af tre loftslys virker ikke 



1874-558 Ødelagt panel under bordet ved de to vægge til venstre for døren 

1874-561 Huller ved radiatoren 

1874-612 

net stik mangler ved H/S (2. I vores klasse II laboratorium (1874-612) er der intet internetstik ved hæve/sænke-bordet men til gengæld er der internetstik ved elpanelet 
til køle/fryseskabe? Nu har vi jo desværre ikke kunnet se elinstallationer på de nyeste tegninger vi fik (dateret 14/8-2020) men jeg har igen været i arkivet og kigget på 
de forrige tegninger (dateret 16/9-2019) og på dem er der angivet at der ikke skal være internetstik ved køle/fryseskabe men derimod ved hæve/sænke-bordet. Det 
virker til at man har lavet en fejl?) 

1874-616 Mørklægningsgardiner mangler i klasse II lab 

1874-616 kortlæser mangler til GMOII  

1874-619 cellelab: manglende strøm til inkubatorer m.m 

1874-6 1)      Der mangler strøm alle steder på 6. sal-1874! (for små sikringsgrupper). Især vores cellelab, lokale 619 er udfordret, og kører kun med halv kraft 

1874-626 manglende net-stik til printer, der er lavet klar til det, men det er aldrig lavet færdigt? 

1874-628 kølerum: flere stik virker ikke i strømbro over bord ?- der er sat minus over dem 

1874-628+647 
kølerum Alle huller/revner i vægge og lofter skal lukkes, så der ikke kommer skimmelsvampe i.  

1874-628+647 
kølerum Da begge kølerum bruges til oprensninger hvor folk skal stå derude i lang tid, ønskes der opsætning af lufttragte foran fan-coil 

1874- 635 
Der er et hul i væggen ud mod gangen (ser ud som om der skulle have været indsat et eller andet som så ikke er blevet til noget) og der mangler en dørstopper så 
døren ikke banker ind i væggen på gangen når den åbner. 

1874-635 Der mangler gulvlister og fuger i kontor 635.+ rep. Af hul  

1874-6 elevator Kant ved fodliste,  Stikker ud, så det er svært med et rulleb 

1874-651 lys går hurtigt ud selvom der sidder person der inde 

1874-661 Radiator på kontor 661 skal skiftes til normal radiator og kun den ene bliver varm 

  
1873/5 overgang  Fuge ved bygningssamling revnet 1875/1873 

1873/5 overgang   liste/fuge mangler ude i lysgård, i den til højre 

1875  
generelt Samtlige laboratorier har sådanne afslutninger under vask - huller er problematiske ift klassificering 

1875-kælderdøre  meget utæt til atriumgårde + tætningsfuger i bygningssamlinger utætte 

1875-k06  Utætte ovenlysvinduer og vand under maling 

1875-k07 gang El ikke afsluttet 3 dåser. Døre  ikke justeret 

1875-k08  utæt ovenlys + skader på loft 

1875-k11 gang ved k11 Defekt branddør  

1875-k16  rust på punktsug 

1875-k16  mgl. Afslutning flere steder 

1875-k16  mangler fuger ved dør 

1875-k16 Manglende afslutning af panel  

1875-k16  beskadiget bordplade 

1875-k16a  stik ikke godkendte til vand  

1875-gang  Uafsluttet malearbejde  og loftsplade ødelagt 

1875-K22 De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes 



1875k24 Manglende afslutning ved panel 

1875-k31 termostat på radiator drejes som på de to første 

1875-k31 Styring og manuel termostat på radiator(må gerne drejes så den er magen til dem på de andre radiatorer) 

1875-k31 Flere stik sidder løst og styring til radiator vipper ud 

1875-k31 Kabelskjuler for kort i toppen 

1875-k 31  der mangler stadig strøm + ledninger op af gulv 

1875-k 31  Manglende spartle/fugearbejde og dernæst malerarbejde 

1875-k38 Manglende afslutning ved panel 

1875-k49  dør binder 

1875-k49  cement på gulv  

1875-k62 Alarmlys tændt hele tiden. Ingen rødlys i lokale 

1875-K62 De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes 

1875-k63  Defekt vindue  

1875-k63  der lavet afløb fra et lokale til det næste, det må det ikke være 

1875-k64 Vinduesrude itu  

1875-k64  fugtskadet ramme, vindue og vindueslister 

1875-k70  Fejl justeret skydedør lukker ikke og endestop kører udenfor  

1875-k70  hak i bordplade  

1875-k70  manglende elafslutning + pir starter ikke lys 

radiator 1875-k70  Bulet radiator  

1875-k70 Ingen CO2 alarm!! 

1875-k70 løst bræt under vindue 

1875-k70  CO.2 udtag mangler  

1875-K72 De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes 

187-k86 dør kan ikke lukke og den knirker  
1875-k87 toilet hul i væg  

1875-k89  dør kan ikke lukke korrekt 

1875 fisk Flere steder skal de have akvarier lige over styring til radiatorer. Kan de holde til vand?? 

 


