
 

Alarmeringsinstruks på AAU 

Safety Points 

ET SKAB FYLDT MED 

HJÆLP 

I alle AAU’s bygninger 

opsættes Safety Points 

skabe - typisk i 

nærheden af en 

hovedindgang eller i et 

befærdet gangareal. 

I skabet finder du udstyr, 

som kan være nyttigt, 

når noget er gået galt, 

bl.a. forbindskasse, 

øjenskyl og hjertestarter. 

Find det nærmeste 

Safety Point - og gør dig 

fortrolig med indholdet. 

 

  

  

Når noget 
går galt … 
Orientering om alarmering, 

varsling, evakuering og Safety 

Points på Aalborg Universitet 

 

 



 

 

 

Et sikkert sted at være 

Aalborg Universitet (AAU) har gode 

og trygge rammer for din ansættelse 

eller dine studier. Brande er sjældne 

og ulykker er der kun få af på AAU. 

Men hvad nu hvis? 

Som alle andre steder kan ting gå 

galt på AAU - og nogen kan komme 

til skade. 

Så er det vigtigt, at du ved, hvad du 

skal gøre. Noget ved du sikkert i 

forvejen, men der er ting, som er 

specielle for AAU. 

Det kan du læse mere om i denne 

folder. 

 

”Medarbejdere, studerende, 

samarbejdspartnere og 

besøgende skal kunne føle sig 

trygge, når de arbejder eller 

færdes på universitetets 

område.” 
Beredskabspolitik for Aalborg Universitet 

Alarmering 

Udbryder der brand, sker der en 

ulykke eller har du af andre grunde 

brug for Politiets eller beredskabets 

udrykning skal du ringe 112 - og 

fortælle hvad der er sket. Akkurat som 

du normalt vil gøre. 

Men desuden skal du ringe til AAU’s 

nødtelefon: 

- AAU AAL: 9940 3500 

- AAU CPH: 9940 3600 

- AAU ESB: 9940 7600 

AAU’s driftspersonale og ledelse har nu 

mulighed for at handle hurtigt på det, 

der er sket. Måske skal vi hjælpe 112-

beredskabet, når de kommer for at 

hjælpe os. Måske skal andre på AAU 

have information om det skete. Uanset 

hvad er det vigtigt, at du ringer til 

nødtelefonen. 

Varsling og evakuering 

AAU’s bygninger er forskellige, men i 

de fleste er der varslingssystemer, 

som giver signal om, at der er sket 

noget og at du skal bringe dig i 

sikkerhed. 

Nogle bygninger har talevarsling, 

mange har tonevarsling, i resten af 

bygningerne og udendørs er der 

ingen varslingssystemer. Her kan du 

kun blive advaret ved anråb. 

Når du hører et varslingssignal - 

uanset type - er der en akut fare, og 

du skal forlade bygningen eller 

området via nærmeste flugtvej og 

bevæge dig til samlepladsen. Er du i 

tvivl, så spørg andre omkring dig.  

Har du mulighed for det - uden at 

bringe dig selv i fare - så hjælp med 

at evakuere andre, inden du bringer 

dig selv i sikkerhed. 

Orienter dig om, hvordan du kan 

blive varslet, hvor du arbejder eller 

opholder dig. Hvis du er i tvivl, så 

spørg. 

Kontakt Arbejdsmiljøsektionen på 

arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk 

Arbejdsmiljøsektionen, april 2018 
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