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Modtager(e): LAMU Notat 

Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 8. maj 2017 

Dato for øvelsen:  
8. maj 2017, formiddag. 
 
Involverede bygninger og afsnit:  
Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende afsnit: 
• Optagelse 
• Studiesystemer 
• Vejledning og Studieinformation 
• SU/SPS 
• RSC 
• Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
• AU Uddannelses Stab 
• Event- og Kommunikationsstøtte 
 
Dale T. Mortensen-bygningen (1650-1653), dvs. følgende afsnit 
• International Uddannelse 
• Forskermobilitet 
• Dales cafe/Studenterhusfonden 
 
IC Dorm, der er placeret over bygning 1651, var ikke omfattet af øvelsen, da der gæl-
der særlige regler for beboelse.  
 
Arrangører:  
AU Uddannelses arbejdsmiljøgruppe i Aarhus arrangerede evakueringsøvelsen i sam-
arbejde med Anders Frølund og Michael Winther (Forskning og Eksterne relationer), 
Ander Moestrup (AU’s ansvarlige for sikkerhed og beredskab) og repræsentanter fra 
ST og BSS Bygningsservice. Desuden blev Studenterhusfonden løbende orienteret om 
øvelsen. 
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Varsling af øvelsen 
LAMU, AU Uddannelse havde vurderet, at der på nuværende tidspunkt ville opnås 
størst udbytte ved at afholde en varslet øvelse.  
 
Forud for øvelsen (perioden 27. februar – 7. april 2017) havde alle afsnit derfor haft 
besøg af en arbejdsmiljørepræsentant eller -leder, som havde gennemgået evakue-
ringssystemet, herunder plancher og korrekt brug af veste 
 
Desuden modtog alle involverede medarbejdere d. 19. maj en email med varsling af, 
at evakueringsøvelsen ville blive afholdt om formiddagen d. 8. maj 2017. Bilagte over-
sigt var medsendt. 
 
Afvikling af evakueringsøvelsen 
 
Del 1 – Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning 1650-1653) 
Før øvelsen mødtes Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Pernille Christiansen, 
Louise Kold-Petersen og Signe Osbahr (alle AU Uddannelse) med Michael Winther 
(AU Forskning og Eksterne relationer), Willy Christensen (ST Byg) og Anders K. Mo-
estrup (AU’s projektleder for beredskab og sikkerhed) for at gennemgå øvelsen, samt 
aftale rollefordeling under øvelsen.  
 
Dale T. Mortensen-bygningen har alarmsystem med talevarsel. Alarmen blev aktive-
ret kl 9.20. 3 minutter senere kunne det observeres, at medarbejderne havde forladt 
bygningen, og kl 9.26 meddelte evakueringslederen, at bygningen var tom.  
 
Evakueringen blev forestået af én evakueringsleder og én samlepladsleder, den fore-
gik i god ro og orden, og der blev evakueret ca. 40 personer fra bygningskomplekset 
inkl. gæster i Dales cafe.  
 
Efterfølgende gik arrangørerne igennem bygningerne og konstaterede, at der ikke var 
glemt eller efterladt personer i bygningen, der således var fuldt evakueret.  
 
Afslutningsvis interviewede arrangørerne evakueringsleder, samlepladsleder og ud-
valgte medarbejder ud fra følgende spørgeguide: 
• Hvordan oplevede du øvelsen ? 
• Var der noget, du var i tvivl om ? 
• Er der noget, vi bør gøre anderledes en anden gang ? 
 
Del 2 – Fredrikshus (Bygning 1445 og 1448) 
Før øvelsen mødtes Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Pernille Christiansen, 
Louise Kold-Petersen og Signe Osbahr (alle AU Uddannelse) med Anders Frølund 
(AU Forskning og Eksterne relationer) og Anders K. Moestrup (AU’s projektleder for 
beredskab og sikkerhed) for at gennemgå øvelsen, samt aftale rollefordeling under 
øvelsen.  
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Fredrikshus har ikke alarmsystem, hvorfor øvelsen blev initieret ved, at en tilfældigt 
valgt medarbejder blev bedt om at initiere evakuering og fik en kort instruks heri.  
 
Evakueringen blev initieret kl 9.59. Kl 10.08 havde en evakueringsleder fra hver etage 
meldt, at deres respektive etage var tom. Evakueringslederen fra 1448, 3. sal oriente-
rede endvidere om, at der ikke var givet besked om evakuering til evt. medarbejdere 
på loftet. 
 
Evakueringen blev forestået af 8 evakueringsleder og 8 samlepladsleder, den foregik i 
god ro og orden, og der blev evakueret ca. 120 personer fra bygningskomplekset inkl. 
studerende og andre gæster.  
 
Efterfølgende gik arrangørerne igennem bygningerne og konstaterede, at der ikke var 
glemt eller efterladt personer i bygningen, der således var fuldt evakueret.  
 
Afslutningsvis interviewede arrangørerne evakueringsledere, samlepladsledere og 
udvalgte medarbejder ud fra følgende spørgeguide: 
• Hvordan oplevede du øvelsen ? 
• Var der noget, du var i tvivl om ? 
• Er der noget, vi bør gøre anderledes en anden gang ? 
 
Evaluering af evakueringsøvelsen 
Evakueringsøvelsen blev evalueret lige efter afholdelsen. Endvidere er der blevet eva-
lueret på LAMU-møde i AU uddannelse d. 19. maj 2017, og endeligt har nærværende 
rapport været sendt i høring ved alle arrangører.  
 
Grundlæggende vurderes begge dele af øvelsen at have været succesfulde, idet alle 
medarbejdere blev evakueret på kort tid.  
 
Imidlertid giver øvelsen også ophav til læringspunkter og forbedringsmuligheder. 
Disse er listet herunder: 
 
Generelt: 
• Ved begge øvelser tog medarbejderne det fornødne ansvar og påtog sig rollerne 

som hhv. evakueringsleder og samlepladsleder. De øvrige medarbejdere lyttede 
til og fulgte de designer, der blev udstukket. I nogle afsnit foregik det dog med en 
vis joken og udfordring af evakueringslederens beskeder. Det vurderes, at dette 
skyldes, at der var tale om en øvelse. Det kan med fordel indskærpes før næste 
øvelse, at det for alles sikkerhed er vigtigt at tage øvelserne lige så alvorligt som 
en virkelig evakuering.  

• Ved de to øvelser sås tydeligt forskellen på effektiviteten, alt efter om bygningen 
har alarm med talevarsel eller ingen alarmsystem. I Dale T. Mortensen bygnin-
gen var flertallet således ude, inden evakueringsleder og samlepladsleder nåede 
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at få vestene på. Som følge her af, blev evakueringslederens rolle reduceret til at 
kontrollere, at alle var gået ud. I modsætning hertil stod oplevelsen i Fredrikshus, 
hvor evakueringslederne skulle bruge tid på at orientere egne kollegaer og tilstø-
dende områder om, at der skulle evakueres.  

• Rengøringen var ikke informeret om øvelsen. Det bør ved fremtidige, varslede 
øvelser sikres, at også de er orienteret,   

 
Del 1 – Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning 1650-1653) 
• Der mangler samlepladsskilt på samlepladsen foran Dale T. Mortensen-

bygningen. Willy Christensen og Anders K. Moestrup sikrer opstilling af sådanne.  
• Fotoet på samplepladslederens planche er forældet og afspejler således ikke den 

nuværende geografi.  
• En gæst i Dales cafe blev vred og ville ikke følge talevarslingens anmodning om at 

forlade bygningen, fordi vedkommende kunne se den gule vest. En af arrangø-
rerne fik talt gæsten til ro og fik vedkommende til at forlade bygningen. Evakue-
ringslederen (med den gule vest) nåede i øvrigt senere til Dales cafe. Det anbefa-
les, at medarbejdere, der kender bygningen og de tilhørende evakueringsplaner, 
tager vare på gæster i forbindelse med evakueringer.  

 
Del 2 – Fredrikshus (Bygning 1445 og 1448) 
• Nogle evakueringsledere valgte at løse (næsten) alle elementer af opgaven selv. 

Det kan med fordel italesættes fremadrettet, at man gerne må uddelegere, f.eks. 
ved at sende forskellige kollegaer afsted for at orientere tilstødende områder.    

• Det vurderes positivt, at evakueringslederen fra 1448 3. sal straks orienterede ar-
rangørerne om, at der ikke var givet besked til evt. medarbejdere på loftet. I en 
virkelig situation er dette værdifuld information i forhold til at indsatlederen kan 
sikre evakuering af udestående områder.  

• De indre branddøre var ikke blevet lukket under øvelsen. Dette kan skyldes, at 
der ikke var tale om en rigtig brand, men emnet kan med fordel italesættes inden 
afholdelse af ny øvelse.  

• Mange medarbejdere havde valgt at låse døren, da de forlod deres kontor. Dette 
vil i en evakueringssituation besværliggøre myndighedernes adgang til bygnin-
gen. Medarbejderne kan derfor med fordel instrueres i, at dørene om muligt skal 
lukkes, men ikke låses. 

• Det vil være optimalt, om evakueringslederens planche påføres information om, 
hvad der forstås ved tilstødende områder. Dette kan med fordel gøres på bagsi-
den, der er specifik for hver eneste planche.  

• Samlepladslederens planche i 1448 3. sal er forældet og viser ikke korrekt samle-
plads.  

• Vejledningscenteret og mellemrummene på 2. og 3. sal hører bygningsteknisk 
under bygning 1448, men der forefindes separat beredskabskasse (veste og plan-
cher) i disse rum. Det kan føre til fejlkommunikation, hvis der er to evakuerings-
ledere i samme område. De nævnte rum adskilles fra kontorgangene af en brand-
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dør, og det er muligt at dette fordrer, at der er beredskabskasse på begge sider, 
men da bør de tilhørende plancher justeres, så der er klar ansvarsfordeling.  

• Arrangørerne havde under øvelsen placeret vagter ved de to mest benyttede ind-
gange for at sikre, at ingen gæster gik ind under øvelsen. Det er arrangørernes 
opfattelse, at det med fordel kunne nævnes på samlepladslederens planche, at 
denne i dialog med øvrige samlepladsledere skal sikre, at der ikke går folk ind i 
bygningen igen under en evakuering.  

 
Konklusioner 
• Evakueringsøvelsen var en succes idet alle medarbejdere blev evakueret på kort 

tid. 
• Der er behov for opdatering af både evakueringsleders og samlepladsleders plan-

cher i begge bygningskomplekser, da flere af disse er fejlbehæftede. Desuden har 
arrangørerne en række forslag til forbedringer af plancherne (for detaljer, se eva-
luering). Anders K. Moestrup orienterede om, at der pågår arbejde med dette. 

• Medarbejderne vurderes at have så godt styr på beredskabsplanen, at næste øvel-
se kan gøres uvarslet.  


