
Aarhus Universitets alarmeringsnummer

I tilfælde af brand, ulykker eller andre livstruende situationer på Aarhus Universitet 
skal du – som altid – ringe til 112, men derefter bedes du også ringe til universitetets 
alarmeringsnummer: 

87 15 16 17

Telefonnummeret er det samme, uanset om du befinder dig på Campus Aarhus,  
Campus Emdrup, på AU Herning eller på en af universitetets andre lokaliteter.  
Gem nummeret på din mobiltelefon. 

Alarmeringsnummeret er døgnbemandet alle dage året rundt.

Din opringning kan betyde, at universitetet får hurtigt kendskab til vigtige oplysninger  
og derfor kan håndtere den kritiske situation bedre og mere effektivt. 

Du skal også ringe til 112 og 87 15 16 17, selv om du har aktiveret en brandalarm. 

På bagsiden kan du læse den alarmeringsinstruks, som vil blive hængt op i alle  
universitetets bygninger. 

Universitetet vil informere om større kriser på au.dk, og der vil blive sendt meddelelser  
ud på universitetets Facebook-side og via kontoen ”Aarhus Universitet” på Twitter (@AarhusUni).

Tak for din hjælp. 
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informATionsArk til studerende



stands eller begræns • stop or contain
ulykken/branden, hvis muligt
the fire/accident if possible

ring 112 • Call 112
(tryk 0 først, hvis du ringer fra fastnettelefon) og fortæl:
(press 0 first if you are calling from a land line) and report:

Dit navn • Your name
Hvor du ringer fra (se nederst) • Where you are calling from (see below)
Hvad der er sket • What has happened
Hvilket telefonnummer du ringer fra • The phone number you are calling from
 

Evakuering • Evacuate
Evakuer bygningen, hvis nødvendigt. 
I tilfælde af brand og ulykker, aktiver varslingsanlæg (brandalarm).
Evacuate the building if necessary.
In the case of fire or accidents, activate fire alarm.

ring 87 15 16 17 • Call 87 15 16 17
Aarhus Universitets alarmeringsnummer
Aarhus University’s emergency number

Du er her • You are here
 
 

VEd brAnd, UlykkEr EllEr lIVsTrUEndE sITUATIonEr
In CAsE oF FIrE, ACCIdEnTs or lIFE-THrEATEnInG sITUATIons

A L A r m
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Denne instruks vil blive hængt op 

i alle universitetets bygninger.  

(Hvis bygningen ikke har 

brandalarm/varslingsanlæg, 

vil det heller ikke stå i instruksen.)


