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Beredskabet på AU – status for 2019 
 
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, au.dk/bered-
skab samt en årlig status for beredskabet. Endvidere er beredskabskoordinatoren kon-
taktperson til myndighederne og tovholder ved større kriseøvelser på AU.  
 
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 au.dk/beredskab. På AU har vi arbejdsmiljøud-
valg i tre niveauer og i 2019 har disse arbejdsmiljøudvalg på AU på forskellig vis haft 
punktet om beredskab på dagsordenen. 
 
Evakueringsøvelser på AU 
De fleste institutter og større afdelinger afholder evakueringsøvelser på AU hvert år. 
Nogle øvelser er små lokale øvelser, mens andre er store, og dækker flere afdelinger og 
institutter. I 2019 er der registreret 48 afholdte øvelser. I 2017 blev der afholdt 42 
øvelser, mens der i 2018 blev afholdt 60 øvelser. For hver afholdt øvelse er der udar-
bejdet en øvelsesrapport, som skal fremsendes til beredskabskoordinatoren. Ligesom 
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øvelserne er forskellige i omfang, er der store forskelle på typer af varslingsanlæg i 
AU’s mange bygninger. Øvelserne planlægges og gennemføres typisk i et samarbejde 
mellem arbejdsmiljøudvalget og den lokale driftsorganisation. Se endvidere vedlagte 
bilag for afholdte øvelser i 2019. 
 
Instrukser og beredskabsfilm 
I 2019 har vi fået produceret en tegnet film på 4 minutter, der gennemgår de væsent-
ligste forhold for alarmering og evakuering på AU. Filmen er særligt målrettet de an-
satte på AU, men kan med fordel også ses af studerende og gæster. Filmen er blevet 
vist over 1100 gange. Den findes i en dansk og engelsk version, og er et supplement til 
de gældende instrukser. De gule og orange instrukser for evakueringsleder og samle-
pladsleder har fået et nyere layout, der passer til AU’s designlinje. Ved større ombyg-
ninger og når der tages nye AU-bygninger i brug udarbejdes der nyt evakueringsmate-
riale med tilhørende instrukser med tegninger og angivelse af samlepladsen. Herunder 
ses et klip fra filmen. 

 
Ved evaluering af evakueringsøvelserne bliver der ofte stillet kritiske spørgsmål vedrø-
rende den automatiske alarmering. Der findes forskellige typer af varslingsanlæg på 
AU, herunder talevarsling, tonevarsling og ABA (automatisk brandalarmering), mens 
andre bygninger er helt uden varslingsanlæg. Alle AU’s bygninger lever op til lovens 
krav om brandsikkerhed, men afspejler ofte det tidspunkt, hvor bygningen er taget i 
anvendelse. Det vil sige, at de mest moderne bygninger også har de mest moderne an-
læg i forhold til brandsikkerhed. I mange af AU’s bygninger har vi løbende fået efterin-
stalleret talevarsling, og i de seneste år er det særligt i kantineområder, auditorier og 
ved større byggesager, vi har fået efterinstalleret talevarsling i. Typen af varslingsan-
læg er ofte et udtryk for de brandmæssige krav, da bygningen blev taget i brug – og 
ikke udtryk for en bevidst overordnet strategi for AU’s bygninger. 
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Terrorsikring og Amokhandlinger 
Som udgangspunkt er AU’s hjemmeside for beredskab fundamentet for beredskabet. 
Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde med Østjyllands Politi. Den bliver løbende 
tilpasset, og indeholder bl.a. instrukser og vejledninger for en lang række situationer 
og hændelser og kritiske situationer. I 2019 har vi arbejdet videre med de typer af 
hændelser, der relaterer til skoleskyderier og terror. Vi har valgt at samle dette under 
begrebet amokhandlinger. Vejledningerne til hvordan man forholder sig til disse hæn-
delser er blevet opdateret, og vi har udarbejdet nedenstående instruks. 
 

 
 
 
Samarbejde med andre danske universiteter 
De danske universiteter er store offentlige institutioner, og den beredskabsmæssige 
opgave er i høj grad sammenlignelig. Vi har i 2019 startet et netværk op blandt de be-
redskabsansvarlige for KU, AU, SDU, AAU, CBS og DTU. Det er planlagt, at vi afholder 
2 – 3 årlige netværksmøder. I 2019 har vi særligt haft fokus på, hvordan man organise-
rer beredskabsarbejdet på universiteterne, og hvordan man inddrager ledelse, drift- og 
arbejdsmiljøorganisation. Et andet vigtigt tema har været terror og amokhandlinger, 
hvor vi har haft fokus på, hvordan vi bedst kommer ud med budskabet, når nye tiltag 
også gerne skal være tryghedsskabende. Alle universiteter har bakket op om ovenstå-
ende instruks med princippet ”Løb – Gem dig – Fortæl”. 
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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 
færdselsveje, belysning, parkeringsforhold, hastigheder m.m. Da veje omkring AU er 
kommunale, skal nye tiltag som f.eks. fartbump eller nye fodgængerfelter udføres af 
kommunen. Studerende og medarbejdere fra AU har over for kommunen udpeget om-
råder, der kræver særlig opmærksomhed. I 2018 blev alle vejene i Universitetsparken 
gjort til cykelgade. Det betyder, at biler stadigt må køre her, men at de skal tage øget 
hensyn til cyklister og bilerne må maksimalt køre 30 km/t. Det er dog erfaret, at ha-
stighedsgrænsen ikke altid overholdes, hvorfor kommunen i 2020 vil foretage en 
række hastighedsmålinger i Universitetsparken. I et par år har vi nu haft letbanen kø-
rende på Nørrebrogade og Randersvej, og erfaringerne herfra Aarhus er positive. I 
samarbejde med kommunen har vi udpeget enkelte steder omkring AU med meget tra-
fik og udsynsforhold er særligt problematiske, og her vil kommunen gøre en særlig 
indsats. 
 
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 2019 er der blevet registreret 22 opkald til denne vagttele-
fon. 9 opkald var vedrørende tests, øvelser og fejlalarmer, 6 opkald var vedrørende folk 
der var låst ude eller inde, 4 opkald var vedrørende vandskader og oversvømmelser, 1 
var vedrørende strømsvigt, 1 var vedrørende et ødelagt vindue, mens det sidste opkald 
var vedrørende en studerende med meningitis. Alle opkald blev omgående behandlet 
af AU’s krisevagter og der blev taget hånd om situationen. 
 
 
 
 


