
Read me first 

In english below. 

I denne note beskrives det hvordan du logger ind på kemibrug og hvor du kan finde hjælp til at komme i 
gang. 

Login 

Man logger ind ved at klikke på ”login” øverst til højre på skærmen på siden www.kemibrug.dk . 

 

Herefter får du disse valgmuligheder for at logge ind: 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal vælge ”I have a DTU account”, hvis du har en mailadresse, der slutter på ”dtu.dk” 

Du skal vælge ”I have account fra a WAYF institution”, hvis du logger ind fra et af universiteterne eller et 
andet medlem af WAYF. Du kan se den komplette liste over WAYF institutioner her. 

Du skal vælge ”I have an account in guest.dtu.dk”, hvis du er oprettet som medlem af kemibrug som en 
privat organisation eller gæst. 

Hvis du ikke er oprettet som bruger i Kemibrug kan du enten snakke med din lokale administrator for 
Kemibrug eller du kan kontakte os på CAS-kemibrug@dtu.dk for at høre om mulighederne for at bruge 
Kemibrug. 

 

 

http://www.kemibrug.dk/
http://wayf.dk/da/om-wayf/tilsluttede-institutioner
mailto:CAS-kemibrug@dtu.dk


 

 

 

Når du har valgt en konto, får du en oversigt over de organisationer, du kan logge ind på. 

Første gang du logger ind, vil der blive sendt en kode til din e-mail, der beder dig om at godkende dit login. 
Dette trin er kun nødvendigt første gang du logger ind på en ny organisation.  

Brug for hjælp? 

Hvis du har spørgsmål til programmet kan du spørge din lokale administrator. Du kan finder din 
administrator under menupunktet ”lokale instrukser”. Du er også velkommen til at sende en mail til cas-
kemibrug@dtu.dk og vi vil svarer så hurtigt som muligt. 

Det gamle kemibrug 

Det foregående IT system vil fortsat være tilgængeligt på www.gl.kemibrug.dk Systemet er låst, så det kun 
er muligt at læse i det. Det svarer til, at alle redaktører og administratorer er blevet brugere.  

Man kan bruge det gamle system til at se de gamle beholdningslister, hvis man har behov for det.  

Der er også flere søgemuligheder under ”reguleringer” og du kan finde f.eks. stoffer der kræver veterinær 
godkendelse.  

Systemet bliver ikke vedligeholdt, så der bliver ikke lavet opdateringer af brugsanvisninger, nye 
brugsanvisninger bliver ikke lagt ind, der kan ikke oprettes nye brugere og vi kan ikke ændre IP adresser.  
Det gamle system vil dermed blive forældet indenfor en overskuelig tid og vi vil lukke det helt ned på et 
tidspunkt. Vi regner med at det bliver omkring årsskiftet 2017/2018. 

  

  

mailto:cas-kemibrug@dtu.dk
mailto:cas-kemibrug@dtu.dk
http://www.gl.kemibrug.dk/


English 

This introduction describes how to login and get help to get started 

Login 

Please click login in the upper right corner from www.kemibrug.dk to login in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next you will be asked to choose an account: 

 

 

 

Use ”I have a DTU account”, if you have an e-mail with ”dtu.dk” 

Use ”I have account fra a WAYF institution”, if you are with one of the Danish universities or another 
member of WAYF. The complete list of WAYF institutions is her. 

Use ”I have an account in guest.dtu.dk”, if you are registered as user in Kemibrug from a private 
organisation or a guest. 

If you experience problems with login, please contact your local Kemibrug administrator or contact us at 
CAS-kemibrug@dtu.dk to learn more about your possibilities to enter Kemibrug. 

After choosing the account is displayed a list of the organisations where you are registered.  

The very first time you log into an organization you will receive a code in an e-mail to verify your login. 

 
 

 

http://www.kemibrug.dk/
http://wayf.dk/da/om-wayf/tilsluttede-institutioner
mailto:CAS-kemibrug@dtu.dk


  

Need help? 

If you have questions to the use of the program you may want to address them to your local administrator. 
You can find the contact information in the menu ”Local instructions”. You are also welcome to mail us at 
cas-kemibrug@dtu.dk and we will get back to you as fast as possible. 

The old kemibrug 

The previous IT system is still available at www.gl.kemibrug.dk The old system is read-only.  

You can browse the old inventory if you want to.   

The old system is not maintained, i.e. revisions and new safety sheets are not uploaded. It is not possible to 
register new uses, change passwords or open for new IP-addresses. The old system will therefore 
deteriorate and we expect to shut down the old system at the end of 2017.   
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