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Beredskabet på AU – status for 2020 
 
COVID19 
Som i det øvrige samfund har mange aktiviteter og forhold på Aarhus Universitet i 
2020 været meget påvirket af situationen skabt af COVID19. Nedlukning, virtuel un-
dervisning og eksamen, hjemsendte medarbejdere, rejserestrektioner m.m. har været 
en del af dagligdagen. Det traditionelle beredskabsarbejde har i 2020 måttet vige til 
fordel for løbende håndtering af nye statslige udmeldinger vedrørende COVID19-rest-
rektioner. Der er på forsiden af AU’s hjemmeside blevet oprettet link til information til 
studerende og ansatte om situationen. Se https://medarbejdere.au.dk/corona/. Her 
kan man som medarbejder eller studerende få et overblik over de retningslinjer, der 
gælder i forhold til COVI19. Der er endvidere links til de vigtigste myndighederne på 
området og links til relevante redskaber, der kan bruges til undervisning, eksamen og 
hjemmearbejde. 
 
Beredskabsorganisationen på AU 
Det gældende koncept for beredskabet på AU blev vedtaget af universitetsledelsen i ef-
teråret 2017. Konceptets understreger, at AU’s ledelse har det formelle, overordnede 
ansvar for sikkerheden og beredskabet på AU. Den lokale leder har ansvaret for bered-
skabet i forhold til den lokale enhed. Derudover er arbejdsmiljøorganisationen, drifts-
organisationen og en central koordinator involveret i beredskabet. Den samlede bered-
skabsplan for AU er udarbejdet i samarbejde med myndighederne og indeholder klare 
retningslinjer for, hvordan organisationen skal håndtere kritiske hændelser. 
 
AU’s beredskabskoordinator er placeret i AU Økonomi og Bygninger. Beredskabskoor-
dinatoren skal sikre ensartede beredskabsmæssige løsninger på tværs af universitetet. 
Beredskabskoordinatoren er ansvarlig for AU’s centrale beredskabsplan, hjemmesiden 
om beredskab samt en årlig status for beredskabet. Endvidere er beredskabskoordina-
toren kontaktperson til myndighederne og tovholder ved større kriseøvelser på AU.  
 

https://medarbejdere.au.dk/corona/
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Arbejdsmiljøorganisationens rolle er at planlægge og koordinere samarbejdet om et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø. Lederne og medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmil-
jøudvalgene har som en del af dette arbejde til opgave årligt at gennemgå og forholde 
sig til det lokale beredskab og afholde evakueringsøvelser - eventuelt som en del af års-
hjulet. Til at understøtte arbejdet er der udarbejdet materiale målrettet arbejdsmiljø-
organisationen – materialet findes på hjemmesiden om beredskab.  
 
Evakueringsøvelser på AU 
Almindeligvis afholder institutter og større afdelinger evakueringsøvelser på AU hvert 
år. Nogle øvelser er små lokale øvelser, mens andre er store, og dækker flere afdelinger 
og institutter. På grund af COVID19 og de mange restrektioner i 2020 har der kun væ-
ret afholdt fire evakueringsøvelser i 2020. I 2019 blev der registreret 48 afholdte øvel-
ser. I 2017 blev der afholdt 42 øvelser, mens der i 2018 blev afholdt 60 øvelser. For 
hver afholdt øvelse er der udarbejdet en øvelsesrapport. Ligesom øvelserne er forskel-
lige i omfang, er der store forskelle på typer af varslingsanlæg i AU’s mange bygninger. 
Øvelserne planlægges og gennemføres typisk i et samarbejde mellem arbejdsmiljøud-
valget og den lokale driftsorganisation. Se vedlagte bilag for afholdte øvelser i 2020. 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden om beredskabet på AU opdateres og vedligeholdes løbende, og blandt 
hjemmesidens brugere er ansatte, ledere, arbejdsmiljøudvalg og andre, der har inte-
resse i AU’s instrukser og vejledninger vedrørende beredskabet, se https://medarbej-
dere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/. Da hjemmesiden ligger på et åbent 
netværk, bliver hjemmesiden også besøgt af folk uden for AU. Vi får en del henvendel-
ser fra andre institutioner, der gerne vil lade sig inspirere af vores måde, at arbejde 
med beredskabet på. Det er f.eks. VIA University College, Vejle Kommune, Salling 
Group, Aalborg Universitet og College 360.  
 
Samarbejde med andre danske universiteter 
De danske universiteter startede i 2019 et netværk op omkring beredskab. Universite-
terne er store offentlige institutioner, og den beredskabsmæssige opgave er i høj grad 
sammenlignelig. I 2020 har det ikke været muligt, at afholde fysiske netværksmøder, 
men der er afholdt tre virtuelle møder. Håndtering af situationen omkring COVID19 
har fyldt meget på dagsordenen på netværksmøderne. Endvidere arbejdes der en del 
med temaet omkring terror og amokhandlinger, hvor vi har haft fokus på, hvordan vi 
bedst kommer ud med budskabet, når nye tiltag også gerne skal være tryghedsska-
bende. Vi håber, at få udarbejdet en ensartet instruks, der gælder alle danske universi-
teter. 
 
Trafiksikkerhed 
AU er løbende i dialog med politi, letbanen og kommunen omkring trafiksikkerheden 
for studerende, ansatte og gæster på AU. Der afholdes statusmøder med Aarhus Kom-
mune ca. to gange om året, hvor vi gennemgår trafikforhold, og behandler emner som 

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/
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færdselsveje, belysning, parkeringsforhold, hastigheder m.m. I 2020 har vi dog kun af-
holdt et enkelt netværksmøde i starten af året. Vejene omkring AU er kommunale, og 
derfor skal nye tiltag som f.eks. fartbump eller nye fodgængerfelter udføres af kommu-
nen. I samarbejde med kommunen har vi udpeget enkelte steder omkring AU med me-
get trafik og udsynsforhold er særligt problematiske, og her vil kommunen gøre en 
særlig indsats. I 2020 er man påbegyndt, at etablere tunneller under Nørrebrogade, og 
vi er her meget opmærksomme på den kommende trafikafvikling for gående og cykli-
ster. 
 
Krisevagter og AU’s alarmeringsnummer 
AU har en ensartet alarmeringsinstruks, der er ophængt over 500 steder. I samarbejde 
med Securitas har vi en døgnbemandet vagtordning, som man kan kontakte i tilfælde 
af ulykker og andre kritiske hændelser. Alarmeringsnummeret 87151617 fremgår af 
AU’s alarmeringsinstruks. I 2020 er der blevet registreret 20 opkald til denne vagttele-
fon. 15 opkald var vedrørende tests, øvelser og diverse alarmer, 2 opkald var vedrø-
rende folk der var låst ude eller inde, 2 opkald var vedrørende vandskader og over-
svømmelser, og et opkald var vedrørende en barnevogn med barn, der havde sat sig 
fast i en karruseldør i Emdrup. Alle opkald blev omgående behandlet af AU’s krisevag-
ter og der blev taget hånd om situationen. Ingen af situationerne medførte person-
skade. Der er på AU i 2020 ikke registreret yderligere situationer af beredskabsmæssig 
karakter. 
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