
Praktisk information - Skou Bygningen 
 
I Skou bygningen er alle laboratorier klassificerede, og det er vigtigt, at alle er opmærksomme på 
dette. Det vil sige, at man ikke færdes med kitler, prøver og med handsker på gange og arealer, som 
ikke er klassificerede.  
 
Når man færdes mellem laboratorier og i elevatorer, har man altid en handskefri hånd til knapper og 
håndtag, så disse ikke bliver kontaminerede. 
 
Affald 
Genbrugscontainere til pap, papir, hård plast, blød plast, batterier, glas og flasker, elektronik samt 
ledninger og kabler er ude i baggården ved vareindleveringen. Der er også containere til alm. 
dagrenovation. 
 
Affaldsrum 035H 
Kemikalieaffald sættes på hylderne i lokale 035H (bygn. 1115), andet rum til venstre. Affaldet skal 
være mærket med affaldskategori samt laboratorienummer. Tomme affaldsbeholdere samt 
skamol/vermiculite findes også i dette rum. 
 
De gule risikoaffaldskasser afleveres i lokale 035H (bygn. 1115), andet rum til højre. Fyldte 
kanyle- og skalpelbokse kommes i gul risikoaffaldskasse samme sted. Tomme kasser til risikoaffald 
samt nye kanyle- og skalpelbokse hentes også her.  
 
Sprit (70%, 96% og 99%) og 2-propanol findes i lokale 035H (bygn. 1115), første rum til højre. 
70% findes i 5L dunke, 96% samt 99% findes både i 1L og 5L dunke. Skriv i logbogen, hvilken 
slags og den mængde du tager. 
 
Tøris findes i lokale 035H (bygn. 1115), til venstre indenfor døren. Leveres hver tirsdag. 
 
Flamingo og papkasser til forsendelse af tørisprøver kan hentes i lokale 035H (bygn. 1115), andet 
rum til højre. 
 
Flydende nitrogen står lige nu i lokale 035H (bygn. 1115). Der vil senere blive muligt at tappe 
flydende nitrogen inde fra Skou Bygningen. 
 
NB! Vægt til vejning af pakker er i vareindleveringen, lokale 055E. 
 
Vejerum 
Vægte til vejning af kemikalier/reagenser findes i vejerum på hver etage. Husk at det er dit eget 
ansvar at gøre rent efter brug. Tør altid vægt og bord af med fugtigt papir for at være sikker. 
 
Ph-meter findes i vejerum på 3. sal. 
 
Ismaskiner findes i vejerum på 2. og 4. etage. Det er hensigten, at der kommer ismaskiner på hver 
etage. 
 
Førstehjælpskasser findes i vejerum på hver etage. 
 
Spildberedskab findes i vejerum på hver etage. Kontakt arbejdsmiljøgruppen, hvis du har brugt 
noget, så der kan fyldes op. 
 
Masker findes i vejerum på hver etage. 
 



Øjenskyller skal forefindes ved vasken i alle laboratorier. Disse kan hentes på lageret. 
 
Opvasken 
Stål spande til autoklavering findes på en vogn mellem bygn. 1115 og 1116 på 2.-4. etage og på 
1. etage står vognen ved syd-elevatoren. På disse vogne stilles fyldte autoklave spandes og rene kan 
hentes her. Stål spandene skal mærkes med rumnummer. 
 
Fyldte vaskespande stilles om eftermiddagen ved elevatoren i syd (1115). Tomme vaskespande 
skal hentes samme sted næste morgen. Rene glasvarer (og anden opvask) returneres i 
laboratorierne. 
 
Printer til labels fra Kiros og alm. labels til reagenser og tilhørende computer fra substraten i 
Bartholin er i printerrum på 2. sal. 
 
Printer til små labels (f.eks. til eppendorfrør) og tilhørende computer fra 1. sal i Bartholin er i 
printerrum på 4. sal. 
 
Scanner (f.eks. til western blots) er også i printerrum på 4. sal. 
 
Lamineringsmaskinen fra 1. sal i Bartholin er også placeret i printerrummet på 4. sal. 
 
Lager er på 5. sal – 1116-571B, forbrugsvarer samt kontorartikler kan afhentes her. Man må tage 
fra hele lageret. Der bliver indført elektronisk lager – Morten Pless informerer om dette når det er 
på plads. Indtil videre køres manuelt lager som i Bartholin, man udfylder en lagerseddel med lab 
ID, varenavn og varenummer samt initialer.  
 
Kitler er på 5. sal – 1116-571B – 4 skabe med rene kitler, der er et stativ til beskidte kitler. 
Piccolinerne står for at sende kitlerne til vask hver onsdag. Kitler forefindes i størrelserne XS, S, M, 
L, XL, og man skriver ikke længere navn i kitlerne. 
 
Dyrkningsmedier, PBS og TBS skal man lige nu selv bestille hjem. På sigt vil de kunne hentes på 
5. sal – 1116-571B. 
 
-80°C frysere er i lokale 1116-K62. 
 
-150°C frysere er i lokale 1115-053E. 
 
Bakterierum er i lokale 1115-053 (tidligere lokale 26a). Kun arbejde med klasse I 
mikroorganismer er tilladt her. Husk, der er ingen gennemgang gennem opvaskenx½ eller transport 
af prøver gennem atrium, brug venligst elevator til laboratoriedelen. 
 
Isotoplab er i 1116-056. Lokalet er endnu ikke godkendt og må derfor ikke bruges endnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


