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Modtager(e): LAMU Notat 

Rapport om evakueringsøvelse i AU Uddannelse 2019 

Dato for øvelsen:  
9. september 2019, formiddag. 
 
Involverede bygninger og afsnit:  
Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende funktionsområder: 
• Studenterrekruttering og Optagelse 
• Studiesystemer 
• Studiestøtte 
• Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
• AU Uddannelses Stab 
 
Dale T. Mortensen-bygningen (1650-1653), dvs. følgende funktionsområder: 
• International Uddannelse 
• 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 repræ-
sentanter fra ST og BSS Bygningsservice.  
  
Varsling af øvelsen 
LAMU, AU Uddannelse havde på baggrund af de senere års øvelser vurderet, at tiden 
var moden for en uvarslet øvelse.  
 
Mhp. at undgå bekymring blandt beboerne i IC Dorm, blev der et par dage forud for 
øvelsen fremsendt en mail til beboerne om, at der den 9. september ville blive afviklet 
en evakueringsøvelse i bygningen, som ikke omfattede dem.  
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Afvikling af evakueringsøvelsen 
 
Del 1 – Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning 1650-1653) 
Før øvelsen mødtes LAMU med Willy Christensen (ST Byg) for at gennemgå øvelsen, 
samt aftale rollefordeling under øvelsen.  
 
Dale T. Mortensen-bygningen har alarmsystem med talevarsel. Alarmen blev aktive-
ret kl 9.16. Allerede efter 21 sekunder forlod den første person bygningen og efter 2½ 
minut meddelte evakueringslederne, at bygningen var tom.  
 
Evakueringen blev forestået af en evakueringsleder og en samlepladsleder og den fo-
regik i god ro og orden. Der blev evakueret ca. 25 personer fra bygningskomplekset 
inkl. gæster i Dales cafe. Der var ikke klarhed om, hvorvidt der var evakueret folk fra 
kælderen. 
 
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 LAMU med to assisterende studentermedhjælpere og Gunnar S. 
Ellefsen (BSS Byg) for at gennemgå øvelsen, samt aftale rollefordeling under øvelsen.  
 
Fredrikshus har ikke alarmsystem, hvorfor øvelsen blev initieret ved, at en tilfældigt 
valgt medarbejder blev bedt om at initiere evakuering.  
 
Den første gruppe mennesker forlod bygningen efter 1:37 minut. Efter 2:20 minut 
kom den første samlepladsleder ud. Der var blandt samlepladslederne usikkerhed 
om, hvor samlingsstedet var. Man blev enige om fortrinsvis at samles to steder – hhv. 
ved den grønne ring, der markerer rygerområdet og ved Fredrik Nielsen vej.  
 
Den oprindeligt udpegede evakueringsleder forlod bygningen efter 3:16 minut. Eva-
kueringslederen orienterede om, at vedkommende var gået i panik og derfor blot 
havde råbt på egen gang, at bygningen skulle evakueres, og derefter selv havde forladt 
bygningen. Det var en kollega, der havde givet evakueringslederen den gule vest på. 
Evakueringslederen kunne ikke svare på, om andre nærliggende områder var varslet. 
Senere i forløbet kunne det konstateres, at en anden person efterfølgende havde påta-
get sig rollen som evakueringsleder i det pågældende område og havde fulgt instruk-
sen. 
 
Da evakueringsledere fra alle andre etager end 1445-4. sal havde meldt deres områ-
der klar, og der fortsat ikke var observeret evakuerede medarbejdere fra 1445-4. sal, 
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blev evakueringslederen fra 1445-3. sal forespurgt, om denne havde varslet 4. sal. 
Dette blev afkræftet. Parallelt kunne observatører inde i bygningen se, at en medar-
bejder fra 2. sal blev opmærksom på, at 4. sal muligvis ikke var varslet, hvorfor ved-
kommende løb mod strømmen op til 4. sal. Den pågældende medarbejder rapporte-
rede senere, at vedkommende havde råbt ned ad gangen på 4. sal, men ikke tjekket 
samtlige lokaler. På den baggrund besluttede arrangørerne ikke at afvente at en eva-
kueringsleder meldte 4. sal klar, idet det formodedes at ingen havde påtaget sig rol-
len.  
 
Efter 10:30 minut blev øvelsen afsluttet og ved den efterfølgende rundering blev det 
konstateret, at 1 medarbejdere på 1445-4. sal ikke var blevet varslet og dermed ikke 
evakueret. Endvidere havde 4 håndværkere, der var gæster i bygningen (1 på 1. sal, 3. 
på 3. sal) fået det indtryk, at øvelsen ikke omfattede dem.  
 
Afslutningsvis interviewede arrangørerne evakueringsledere, samlepladsledere og ud-
valgte medarbejdere. 
 
Evaluering af evakueringsøvelsen 
Evakueringsøvelsen blev evalueret af LAMU lige efter afholdelsen. Endvidere er der 
blevet evalueret på LAMU-møde i AU uddannelse d. 14. januar 2020.  
 
Grundlæggende vurderes øvelsen i Dale T. Mortensen bygningen at være succesful, 
da alle medarbejdere blev evakueret på meget kort tid. I Fredrikshus forløb øvelsen 
ustruktureret, og en medarbejder samt fire gæster blev ikke evakueret. Endvidere 
blev 4. sal kun evakueret, fordi en medarbejder (mod beredskabskonceptets princip-
per) løb tilbage op i bygningen og forestod evakueringen. Øvelsen bar især i Fredriks-
hus præg af, at den var uvarslet, og der er oplagte lærings- og forbedringspunkter 
som LAMU vil arbejde videre med. 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 få minutter og evakueringsledernes rolle blev re-
duceret til at kontrollere, at alle var gået ud. I modsætning hertil står oplevelsen i 
Fredrikshus, hvor evakueringslederne skal bruge tid på at orientere egne kolle-
gaer om, at der skulle evakueres, ligesom evakueringen af tilstødende områder 
flere steder glipper.  

 
Del 1 – Dale T. Mortensen-bygningen (Bygning 1650-1653) 
• Evakueringen er så effektivt, at øvelsen bæger præg af, at medarbejderne ikke til-

lægger rollerne som evakueringsleder og samlepladsleder væsentlig betydning. 
Således synes der at være en tendens til, at ”sidst-ude” påtager sig rollerne 

• Medarbejderne gik direkte hen mod samlepladsen trods den sene definition af en 
samlepladsleder, dvs. der er tegn på en generel viden om, hvor denne er.  
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• Ved samlepladsen opstod usikkerhed om, om der var folk i kælderen og om no-
gen havde tjekket den. Man konkluderede at problemet var begrænset, da alar-
men også lyder der.  

• En evakueret medarbejder gik i dialog med en person, der var på vej mod Dales 
Cafe, og orienterede om øvelsen og viste herved, at der også blev tænkt i at tage 
vare på bygningen gæster. 

• Evakueringslederen påpegede, at det ikke fremgik tydeligt af dennes planche, 
hvad der forstås ved nærliggende områder, hvorfor vedkommende havde været i 
tvivl om, om det var dennes ansvar at tjekke kælder, Dales cafe og IC Dorm 

• Samlepladslederen påpegede, at teksten på planchen står med lille skrift, hvilket 
kan være problematisk, hvis man anvender læsebriller og i skyndingen ikke får 
disse med ud fra bygningen.  

• Medarbejderen i Dales cafe gav udtryk for ikke at kende til evakueringskonceptet. 
Vedkommende havde således været usikker på, om evakueringen også gjaldt Ca-
feen.  

• Medarbejderne gav udtryk for forundring over, at IC Dorm ikke indgår i bered-
skabsplanen. Skulle der opstå et egentlig evakueringsbehov fremstår det unatur-
ligt ikke også at varsle beboerne.  

 
Del 2 – Fredrikshus (Bygning 1445 og 1448) 
• Øvelsen i Frederikshus bar præg af, at den var uvarslet 
• 1 medarbejder på 1445-4. sal blev ikke evakueret. Vedkommende sad med høre-

telefoner på og havde ikke hørt den besked, der blev råbt. Ingen havde påtaget sig 
rollen som evakueringsleder, og der var dermed ingen, der havde gennemgået 
alle lokaler i området.  

• 3 håndværkere på 1448-3. sal og 1 håndværker på 1. sal havde fået det indtryk, at 
evakueringsøvelsen ikke omfattede dem. Der er derfor tegn på, at medarbejderne 
ikke ser gæster som en del af øvelsen.  

• Det lykkedes ikke at identificere samlepladsledere fra 1445-3. sal og 4. sal. Det 
antages, at der ikke var nogen, der påtog sig rollen.  

• Det varierer meget, om medarbejderne låser deres døre, når de forlader bygnin-
gen. Dette tilrådes, hvis tiden tillader det.  

• Der er ingen, der lukker branddørene til mellemrummet. I tilfælde af brand tilrå-
des dette, da de er meget effektive til at hindre spredning af branden.  

• Selv om den første evakueringsleder gik i panik, lykkedes det vedkommende at få 
skabt så megen furore, at beskeden trængte igennem til andre medarbejdere, der 
sikrede evakuering af bygningen. I en virkelig evakueringssituation er det ikke 
ualmindeligt, at den, der opdager problemstillingen, lammes, og at andre tager 
over. Der kan dog med fordel arbejdes på at etablere et videns- og tryghedsni-
veau, der sikrer, at det samme ikke gør sig gældende ved øvelser. 

• Der er fortsat mange evakueringsledere, der påtager sig alle opgaver fra plan-
chen, frem for at uddelegere varsling af nærliggende områder til kollegaer. End-
videre sker varsling af nærliggende område ofte som det sidste, hvorved vigtige 
minutter kan gå tabt.  
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• I de tilfælde, hvor en medarbejder varsler et nærliggende område, påtager ved-
kommende sig aldrig rollen som evakueringsleder. LAMU vil drøfte, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt i forhold til opvejning af tidsbesparelse vs. lokalkendskab.  

• Flere evakueringsledere gav udtryk for at være i tvivl om, hvad der menes med 
”nærliggende” områder. Der er et klart ønske om, at det oplistes bag på hver 
planche sammen med tegningen over, hvad eget område dækker.  

• Observatører i bygningen meldte, at der især mangler forståelse for advisering 
mellem etager, imens det går nemmere mellem gange på samme etage. Således 
gik der lang tid inden 3. sal blev varslet, og 4. sal blev reelt ikke varslet. Mellem-
rummet på 3. sal blev ikke søgt evakueret. Det er usikkert om dette skyldes glem-
somhed eller en antagelse om, at beboerne var fraflyttet.  

• Det giver fortsat anledning til forvirring, at der er evakueringssæt både i mellem-
rummene og gangene på 2. og 3. sal. Da der er branddøre mellem gangene og 
mellemrummene er det påkrævet, at der er sæt begge stedet, men der kan med 
fordel arbejdes med den praktiske håndtering af dette.  

• Mange af samlepladsplancherne er fortsat forældede. Det er dybt kritisabelt, at 
dette ikke er rettet trods gentagne henvendelser fra LAMU. 

• Der mangler tydelig skiltning af samlepladserne ved Fredrikshus.  
• Der fremgår ikke samme markering af samleplads på alle plancher, og det er 

uklart for samlepladslederne, om dette er for bevidst at adskille medarbejderne, 
eller om det er en fejl. 

• Nogle medarbejder har efterfølgende meldt, at de finder, at samlepladserne er for 
tæt på bygningen, hvis der evakueres med baggrund i situationer, der også ræk-
ker ud af bygningen, f.eks. brand. Det antages, at der tages højde for dette, når 
der opsættes officielle samlepladsskilte.  

• Samlepladslederne gør fortsat ikke meget for at holde samling eller tælling på 
medarbejdere fra eget område. Det overlades således til den enkelte medarbejder 
at opholde sig i nærheden af sin samlepladsleder, hvilket i praksis ikke sker. Der 
kan med fordel arbejdes med at tydeliggøre samlepladslederens rolle og betyd-
ning.  

• På samlepladslederens planche står, at de skal formidle informationer til de eva-
kuerede. Det fremstod uklart for samlepladslederne, hvilken informationer, der 
blev tænkt på, og hvor fra de skulle modtages.   

• Flere evakueringsledere og samlepladsledere fulgte ikke planchernes anvisnin-
ger, og disse gav efterfølgende udtryk for usikkerhed omkring rollen. Blandt de, 
der havde læst planchen var der ligeledes usikkerhed om opgaveindhold. Der 
vurderes at være et behov for at gennemgå planchernes indhold med medarbej-
derne.  

• Der var under øvelsen tegn på, at nyansatte medarbejdere ikke var oplært i eva-
kueringskonceptet.  

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

bejdere blev evakueret på kort tid.  
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• Evakueringsøvelsen i Fredrikshus forløb ustruktureret, og en medarbejder samt 
fire gæster blev ikke evakueret. Øvelsen bar præg af, at den var uvarslet og der er 
oplagte lærings- og forbedringspunkter.   

• LAMU vurderer, at en uvarslet øvelse kan have sin berettigelse som temperatur-
måling på medarbejdernes vidensniveau om beredskabskonceptet, men at der 
generelt er mere læring og tryghedsskabelse i en varslet øvelse, hvor konceptet 
drøftes i alle enheder førend øvelsen afvikles.  

• LAMU har en række ønsker til forbedringer af beredskabskonceptet, og der tages 
kontakt til Anders Moestrup om dette. Disse er: 
• Det bør fremgå tydeligt at evakueringslederens planche, hvad der forstås ved 

nærliggende områder – som eksempler er det ved flere evakueringsøvelser 
observeret, at kældre og 1445-4. sal glemmes 

• Alle samlepladsplancher skal opdateres, så de er tidsvarende. Det er stærk 
kritisabelt at dette ikke er sket trods adskillige henvendelser fra LAMU 

• Der bør arbejdes med tekststørrelsen på plancherne 
• Hvis ikke der sker snarlig forbedring af plancherne, påtænker LAMU at lave 

sine egne med retvisende informationer 
• Der mangler samlepladsskilte ved Frederikshus. Det ønskes endvidere klar-

lagt, om det er tilsigtet, at Fredrikshus har én eller to samlepladser. 
• Det bør genovervejes, om IC Dorm kan omfattes af beredskabsplanen 
• Muligheden af alarmeringssystem i Fredrikshus bør genovervejes 

• Der er en række læringspunkter, som LAMU senere vil arbejde videre med mhp. 
at skærpe medarbejdernes viden om og forståelse for beredskabskonceptet:  
• Udbredelse af viden om selve beredskabskonceptet, herunder gennemgang 

af de to roller og deres betydning 
• Italesættelse af vigtigheden af at deltage i øvelsen og at påtage sig de forskel-

lige roller, samt at assistere dem, der har påtaget sig en rolle 
• Gennemgang af planchernes ordlyd og dialog om, hvad hvert punkt indebæ-

rer  
• Gennemgang af, hvad der forstås ved nærliggende områder, samt drøftelse af 

varsling af disse 
• Drøftelse af håndtering af mellemrum, så det sikres, at de evakueres, samti-

dig med, at der ikke opstår tvivl om roller mellem evakueringslederne i mel-
lemrummet og de tilstødende gange 

• Italesættelse af vigtigheden af at tage vare på både kollegaer og gæster 
• Italesættelse af effekten af at låse egen kontordør, lukke vinduer og lukke 

branddørene til mellemrummene ved brand 
• Drøftelse af håndtering af IC Dorm med IU’s medarbejdere 
• Drøftelse med medarbejderne om, hvorved en øvelse adskiller sig fra en vir-

kelig situation, - f.eks. må der formodes at skulle tages stilling til videre op-
hold ved en virkelig evakuering, ligesom der her må formodes at blive givet 
relevante informationer til samlepladslederne, der kan formidles videre. 

• Det sikres, at tjeklisten til ansættelser indeholder punkt om introduktion af nye 
medarbejdere til beredskabskonceptet, inkl. link til video om dette.  
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• Studenterhusfonden bør mindes om at instruere deres medarbejdere i bered-
skabskonceptet.  


