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Modtager(e): LAMU Notat 

Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse d. 15. juni 2018 

Dato for øvelsen:  
15. juni 2018, formiddag. 
 
Involverede bygninger og afsnit:  
Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende funktionsområder: 
• Studenterrekruttering og Optagelse 
• Studiesystemer 
• Studiestøtte 
• Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
• AU Uddannelses Stab 
• Event- og Kommunikationsstøtte 
 
Dale T. Mortensen-bygningen (1650-1653), dvs. følgende funktionsområder: 
• International Uddannelse 
• Mobilitetsteamet 
• 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 LAMU arrangerede evakueringsøvelsen i samarbejde med Anders 
Frølund, Michael Winther og Jakob Feldtfos Christensen (Forskning og Eksterne re-
lationer) og repræsentanter fra ST og BSS Bygningsservice. Desuden var Studenter-
husfonden og BSS Rengøring orienteret om, at øvelsen ville omfatte deres medarbej-
dere i de to bygningskomplekser. 
  
Varsling af øvelsen 
LAMU, AU Uddannelse havde vurderet, at der på nuværende tidspunkt ville opnås 
størst udbytte ved at afholde en delvist uvarslet øvelse. Dvs. at alle medarbejdere d. 3. 
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maj modtog en email med varsling af, at der inden for de næste 1-2 mdr. ville blive af-
holdt en evakueringsøvelsen. 
 
Mhp. at undgå bekymring blandt beboerne i IC Dorm, blev der d. 11. maj fremsendt 
en mail til om, at der i løbet af en uges tid ville blive afviklet en evakueringsøvelse i 
bygningen, som ikke omfattede dem.  
 
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 
og Jakob Feldtfos Christensen (AU Forskning og Eksterne relationer) og Willy Chri-
stensen (ST Byg) for at gennemgå øvelsen, samt aftale rollefordeling under øvelsen.  
 
Dale T. Mortensen-bygningen har alarmsystem med talevarsel. Alarmen blev aktive-
ret kl 9.21. Allerede 1 minut senere kunne det observeres, at medarbejderne begyndte 
at forlade bygningen og kl 9.25 meddelte evakueringslederne, at bygningen var tom.  
 
Evakueringen blev forestået af to evakueringsleder og to samlepladsleder (fra hhv. 
kælder og stueplan), den foregik i god ro og orden, og der blev evakueret ca. 30 perso-
ner 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 medarbejdere. 
 
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) for at gennemgå øvelsen, samt aftale rollefor-
deling under øvelsen.  
 
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 10.43. Kl 10.51 havde en evakueringsleder fra hver 
etage meldt, at deres respektive etage var tom. Evakueringslederen fra 1448, 3. sal 
orienterede endvidere om, at der var en kollega i kælderen, som denne ikke havde 
sikret evakuering af. Via dialog med andre evakueringsledere og kollegaer blev det 
klarlagt, at medarbejderen var evakueret.  
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Evakueringslederen i 1448, 3. sal havde tjekket loftet over 1448 mhp. evakuering af 
dette, men fandt ingen medarbejdere deroppe. Ingen af evakueringslederne i bygning 
1445 havde tjekket loftet mhp. evakuering.  
  
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 2 medarbej-
dere på 2. sal 1448 ikke var blevet varslet og dermed ikke evakueret.  
 
Afslutningsvis interviewede arrangørerne evakueringsledere, samlepladsledere og ud-
valgte medarbejdere. 
 
Evaluering af evakueringsøvelsen 
Evakueringsøvelsen blev evalueret lige efter afholdelsen. Endvidere er der blevet eva-
lueret på LAMU-møde i AU uddannelse d. 10. september og i Forskning og Eksterne 
relationer d. 27. juni. Endeligt har nærværende rapport været sendt i høring ved alle 
arrangører.  
 
Grundlæggende vurderes øvelsen i Dale T. Mortensen bygningen at være succesful, 
da alle medarbejdere blev evakueret på meget kort tid. Øvelsen i Fredrikshus vurde-
res at have et acceptabelt niveau, idet næsten alle medarbejdere blev evakueret på 
kort tid, og der på trods af, at det var en uvarslet øvelse, var tydelig læring og respekt 
at spore i forhold til sidste års evakueringsøvelse.  
 
Imidlertid giver øvelsen også ophav til læringspunkter og forbedringsmuligheder. 
Disse er listet herunder: 
 
Generelt: 
• 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 på ganske få minutter og evakueringsledernes rolle 
blev reduceret til at kontrollere, at alle var gået ud. I modsætning hertil stod ople-
velsen i Fredrikshus, hvor evakueringslederne skulle bruge tid på at orientere 
egne kollegaer og tilstødende områder om, at der skulle evakueres.  

 
Del 1 – Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning 1650-1653) 
• Et par beboere i IC Dorm var i tvivl om, om øvelsen omfattede dem.  
• En enkelt medarbejder vendte under evakueringen om inde i bygningen og gik 

imod strømmen af kollegaer – formegentlig for at låse sin dør. Man bør videst 
muligt undgå af gå mod strømmen, da det hæmmer evakueringen.  

• En medarbejder, der havde forladt bygningen, gik ind igen, fordi der opstod usik-
kerhed om, om alle var ude. Der kan med fordel orienteres om, at man aldrig må 
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gå tilbage i bygningen, men i stedet bør orientere indsatslederen om, at der mu-
ligvis mangler en kollega. 

• Samlepladslederne udtrykte usikkerhed om, om øvelsen omfattede Dales cafe. 
Det fremgår af evakueringslederens planche, at det gør den, og det er således ikke 
samlepladslederens opgave at vide. Det vil dog være hensigtsmæssigt, om medar-
bejderne i Dale T. Mortensen-bygningen ved, at Dales cafe også skal evakueres.  

• Som en positiv detalje drøftede samlepladslederne, om de burde placere folk ved 
dørene mhp. at sikre, at ingen gik ind igen.   

 
Del 2 – Fredrikshus (Bygning 1445 og 1448) 
• På trods af at der var tale om en uvarslet øvelse og denne blev initieret på 1. sal, 

blev alle etager med kontorer varslet hurtigere end ved sidste års øvelse, hvorfor 
den samlede evakuering var hurtigere overstået. 

• To medarbejdere blev ikke varslet om evakueringen. Begge sad bag lukkede døre 
på 2. sal, 1448. Disse medarbejdere tilhørte et andet afsnit, end det som evakue-
ringslederen tilhørte. Det kan det med fordel italesættes, at man som evakue-
ringsleder skal evakuere hele det område, der er markeret på ens planche, og at 
dette gøres ved at kontrollere alle lokaler i området. 

• Observatører i bygningen kunne se, at  
• Nogle evakueringsledere valgte at løse alle elementer af opgaven selv.  
• At det på 2. sal var vanskeligt at få nogen til at påtage sig ansvaret som hhv. 

evakueringsleder og samlepladsleder 
• At den, der varslede 4. sal, blot råbte varslingen på etagen, men ikke afven-

tede at se, om nogen påtog sig ansvaret som hhv. evakueringsleder og samle-
pladsleder.  

• Nogle evakueringsledere og samlepladsledere byttede om på rollerne.  
Det kan med fordel italesættes fremadrettet, at 1) man gerne må uddelegere, 
f.eks. ved at sende forskellige kollegaer afsted for at orientere tilstødende områ-
der, 2) at man af hensyn til den fælles sikkerhed har pligt til at påtage sig ansva-
ret, når man bliver bekendt med et evakueringsbehov, 3) at man skal sikre sig at 
tilstødende områder har hørt og forstået, at der skal evakueres og 4) at man skal 
påtage sig den rolle, som ens vest-farve tilsiger og som beskrives på den tilhø-
rende planche. 

• Ingen af evakueringslederne i bygning 1445 havde tænkt på at varsle evt. medar-
bejdere på loftet over bygningen.  

• 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-
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. Den 
ene af de glemte medarbejdere sad netop i mellemrummet.  
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• 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.  

• Det vurderes positivt, at evakueringslederen fra 1448 3. sal straks orienterede ar-
rangørerne om, at der muligvis var en kollega i kælderen. I en virkelig situation 
er dette værdifuld information i forhold til at indsatlederen kan sikre evakuering 
af udestående områder.  

• En evakueringsleder udtrykte efter øvelsen, at plancherne kan være svære at for-
stå. Det kan derfor overvejes, om plancherne skal gennemgås på et møde i hvert 
afsnit i nær fremtid.  

• Flere samlepladsledere havde ikke taget deres planche med sig, og vidste derfor 
ikke hvor de skulle samle medarbejderne.  

• Medarbejderne stod under øvelsen meget tæt på bygningen og ikke ved samle-
pladsen. Der blev angivet, at medarbejderne gerne vil stå i solen. Endvidere 
gjorde de enkelte samlepladsledere ikke meget for at holde styr på egne folk. Af 
hensyn til at sikre at alle kender procedurerne ved en virkelig evakuering, bør 
samlepladslederne placere sig korrekt og etablere overblik over medarbejderne 
fra egen etage.  

• Arrangørerne havde under øvelsen placeret vagter ved de fem mest benyttede 
indgange for at sikre, at ingen gæster gik ind under øvelsen. Til en anden gang 
bør der også placeres vagt ved kælderindgangen på bagsiden af 1448. Det er ar-
rangørernes 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.  

• 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.  

• Flere medarbejdere spurgte efterfølgende til, om de burde lukke deres vinduer 
under en evakuering. Der kan med fordel orienteres om, at hvis tiden tillader det, 
så vil lukning af vinduer og døre hæmme spredning af en evt. brand. Man bør dog 
aldrig gå på kompromis med egen eller kollegaers sikkerhed for at sikre lukning 
af disse.  

 
Konklusioner 
• Evakueringsøvelsen i Dale T. Mortesen-bygningen var en succes idet alle medar-

bejdere blev evakueret på kort tid. Evakueringsøvelsen i Fredrikshus var accepta-
bel, idet næsten alle medarbejdere blev evakueret på kort tid.  

• Der er en række forbedringspunkter, som LAMU bør drøfte, hvordan man bedst 
formidler til medarbejderne.  

• Arrangørerne har en række forslag til forbedringer af plancherne (for detaljer, se 
evaluering). Der bør tages kontakt til Anders Moestrup om dette. 

• Medarbejderne vurderes overordnet set at have så godt styr på beredskabspla-
nen, at næste øvelse kan gøres fuldt uvarslet.  


