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Beredskabet på AU – status for 2018 
 
Beredskabskonceptet på AU 
I efteråret 2017 vedtog universitetsledelsen et samlet beredskabskoncept for hele AU. 
Konceptets understreger, at AU’s ledelse har det formelle, overordnede ansvar for sik-
kerheden og beredskabet på AU. Den lokale leder har ansvaret for beredskabet i for-
hold til den lokale enhed. Derudover er arbejdsmiljøorganisationen, driftsorganisatio-
nen og en central koordinator involveret i beredskabet. Den samlede beredskabsplan 
for AU er udarbejdet i samarbejde med myndighederne og indeholder klare retnings-
linjer 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. Beredskabs-
koordinatoren skal informere arbejdsmiljøorganisation og ledelse om beredskabet på 
AU og være fagkyndig i forhold til institutter og arbejdsmiljøudvalg. I august 2018 blev 
der i Søauditoriet afholdt et stort informationsmøde om beredskabet på AU – særligt 
målrettet arbejdsmiljøorganisationen. Dette møde blev streamet live, og der kan ses en 
video på https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/informa-
tion-til-arbejdsmiljoeudvalg/ 
 
 
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. I 2018 har arbejdsmiljøudval-
gene på AU på forskellig vis haft punktet om beredskab på dagsordenen, og der er også 
indhentet oplysninger fra driftsorganisationen. 

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/information-til-arbejdsmiljoeudvalg/
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/information-til-arbejdsmiljoeudvalg/
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Evakueringsøvelser på AU 
I de senere år er antallet af evakueringsøvelser på AU steget. I 2017 afholdt vi 42 øvel-
ser, mens der for 2018 er registret 60 afholdte evakueringsøvelser på AU. For hver af-
holdt øvelse er der udarbejdet en øvelsesrapport. Evakueringsøvelserne er forskellige i 
omfang, ligesom der er store forskelle på typer af varslingsanlæg i de forskellige byg-
ninger. Øvelserne planlægges og gennemføres typisk i et samarbejde mellem arbejds-
miljøudvalget og den lokale driftsorganisation. Se endvidere vedlagte bilag for afholdte 
øvelser i 2018. 
 
Hjemmeside – beredskab.au.dk 
I 2017 har hjemmesiden om AU’s beredskab fundet sin endelige form, og den er blevet 
videreudviklet i 2018. Den indeholder instrukser og vejledninger for en lang række si-
tuationer og hændelser. Bl.a. har vi samarbejdet med Østjyllands Politi i processen. 
Hjemmesiden indeholder ligeledes instrukser om den interne og eksterne alarmering 
samt etablering af krisestab, samt vejledninger for en række nøglepersoner i forbin-
delse med en beredskabssituation. Hjemmesiden er opdelt i punkterne: Akutte situati-
oner, Intern alarmering og krisestab, Støttefunktioner, Øvelser, AU Evacuate app og 
information om beredskab til arbejdsmiljøudvalgene på AU.  
 
Varslingsanlæg på AU 
AU har en stor bygningsmasse fordelt på mange lokaliteter. Der findes forskellige ty-
per af varslingsanlæg, herunder talevarsling, tonevarsling og ABA (automatisk brand-
alarmering), mens andre bygninger er helt uden varslingsanlæg. Alle AU’s bygninger 
lever op til lovens krav om brandsikkerhed, men afspejler ofte det tidspunkt, hvor byg-
ningen er taget i anvendelse. Det vil sige, at de mest moderne bygninger også har de 
mest moderne anlæg i forhold til brandsikkerhed. I mange af AU’s bygninger har vi lø-
bende fået efterinstalleret talevarsling. I de senere år (2017 og 2018) er det særligt i 
kantineområder, auditorier og ved større byggesager, vi har fået efterinstalleret tale-
varsling i. Typen af varslingsanlæg er ofte et udtryk for de brandmæssige krav, da byg-
ningen blev taget i brug – og ikke udtryk for en bevidst overordnet strategi for AU’s 
bygninger. 
 
App – AU Evacuate 
Med BSS som tovholder har AU udviklet en varslings-app, AU Evacuate. Dette er et 
supplement til det eksisterende beredskab. AU kan udsende varsler via AU Evacuate 
appen i tilfælde af kritiske situationer, hvor det enten er nødvendigt, at en eller flere 
bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse 
hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. AU Evacuate testes indtil vi-
dere på BSS, men både ARTS og HE har vist interesse. Appen varsler direkte med en 
alarmlyd på modtagers smartphone. Appen orienterer om udviklingen i situationen og 
giver besked, når krisen er overstået. Appen videreudvikles stadigt i et samarbejde 
med konsulentfirmaet House of Code i Aarhus. Den fremtidige udvikling og appens 
eventuelle udbredelse til resten af AU vil blive vurderet efter testperioden.  
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Terrorsikring 
Det generelle trusselsniveau i Danmark betegnes som alvorligt, men intet tyder på, at 
truslen mod AU er anderledes end det omgivende samfund. AU er i løbende dialog 
med Østjyllands Politi og andre politikredse vedrørende sikring mod terror. Seneste 
statusmøde med Østjyllands Politi var i december 2018. Politiets største bekymring er 
det, som betegnes som ”løsgående missiler”. Det vil sige personer, der bliver inspireret 
af, hvad der sker ude i den store verden - eller kendte kriminelle, der bruger Islam som 
anledning til at udføre en kriminel handling. Kravene til terrorsikring ved større arran-
gementer på AU er blevet skærpet. Ved store arrangementer så som Kapsejladsen og 
Danmarks Største Fredagsbar skal der altid udarbejdes en sikkerhedsplan, der skal 
godkendes af politiet. AU har i 2018 ved store arrangementer haft et godt samarbejde 
med sikkerhedsfirmaet Abexa.  Fremadrettet må der forventes, at ske store afspærrin-
ger ved arrangementer, for at sikre, at køretøjer ikke kan påkøre menneskemængder. 
Politiet har – afhængigt af situationen - ligeledes en række ønsker og forventninger til 
AU omkring kommunikation ved en eventuel terrorhandling. 
 
Trafiksikkerhed 
På AU er vi i løbende dialog med politi og kommune omkring trafiksikkerheden for 
studerende, ansatte og gæster på AU. Seneste statusmøde med Aarhus Kommune var i 
oktober 2018. I 2015 og 2017 har vi haft to tragiske dødsulykker for cyklister omkring 
Aarhus Universitet. I 2015 skete ulykken i Universitetsparken ved en omlægning af cy-
kelstien i forbindelse med vejarbejde på Nørrebrogade, mens ulykken i august 2017 
var en typisk højresvingsulykke, hvor chaufføren har overset cyklisten. Allerede i 2015 
tog AU kontakt til Aarhus Kommune for at gennemgå trafiksikkerheden omkring Uni-
versitetet. Vejene er kommunale, og derfor skal nye tiltag som f.eks. fartbump eller nye 
fodgængerfelter udføres af kommunen. Medarbejdere fra AU har sammen med kom-
munen og politiet ad flere omgange gennemgået trafikholdene omkring universitetet, 
og der er blevet udpeget områder, der kræver særlig opmærksomhed. I februar 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. I 2017 og 2018 har vi endvidere fået letbanen som ny trafikant på Nørrebrogade 
og Randersvej. Erfaringerne med letbanen er overordnet positive. Indtil videre virker 
letbanen sikker og velfungerende, og bliver flittigt brugt af AU’s studerende, ansatte og 
gæster. 
 
Krisevagter og AU’s alarmeringsnummer 
På AU har vi i samarbejde med Securitas en døgnbemandet vagtordning, som man kan 
kontakte i tilfælde af ulykker og andre kritiske hændelser. Alarmeringsnummeret 
87151617 fremgår af AU’s alarmeringsinstruks, der er ophængt overalt på universitetet. 
I 2018 er der blevet registreret 10 opkald til denne vagttelefon. 6 opkald var vedrø-
rende tests, øvelser og fejlalarmer, 1 opkald var vedrørende gas-alarm, 1 opkald var 
vedrørende fund af hjemmelavet kanonslag, 1 var vedrørende en standset elevator, 
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mens det sidste opkald var vedrørende en psykisk syg studerende, som opførte sig tru-
ende. Alle opkald blev omgående behandlet af AU’s krisevagter og der blev taget hånd 
om situationen. Der bliver løbende afholdt informationsmøder for AU’s krisevagter. 
 
Tyverier og indbrud 
Aarhus Universitet har igen i 2018 været plaget af tyverier og indbrud. Særligt i no-
vember og december 2018 har der været talrige indbrud i parkerede biler i Universi-
tetsparken og ved Fuglsangs Allé, hvor det typisk er en gerningsmand på knallert eller 
scooter, der smadrer sideruden i en bil, stjæler effekter og hurtigt kører videre. Østjyl-
lands Politi er på sagen. En anden type kriminalitet er, at vi igen i 2018 har haft 
ubudne gæster, der i åbningstiden lusker rundt i AU’s bygninger og stjæler letomsæt-
telige effekter. På AU har vi en overordnet ekstern vagtordning, der fra januar 2019 va-
retages af G4S og omfatter udvendig rundering og tilsyn af bygninger. 
 
 
 


