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Formål

Det overordnede formål med SDU’s sikringspolitik er at 
sikre personer og værdier. 

Med  etablering af en række sikringsforanstaltninger ønsker 
SDU at: 

 → Styrke trygheden og sikkerheden for studerende,  
ansatte og husets øvrige brugere 

 → Beskytte SDU’s ejendom og værdier
 → Bekæmpe og forebygge kriminalitet og alvorlige  

hændelser 

Herudover skal sikringspolitikken sikre, at databeskyttel-
sesforordningens krav omkring håndtering af persondata 
opfyldes. 

Sikringspolitikken dækker alle SDU’s lokationer, og SDU’s 
aktiviteter i lokalerne. Eksterne lejere, og eksterne lejemål  
er som udgangspunkt ikke omfattet.

Sikringsforanstaltninger
Sikring af SDU har mange facetter, idet der skal anvendes en 
kombination af tekniske tiltag, fx hegn, porte, låse, alarmer 
og sikkerhedskameraer og taktiske initiativer, som fx skilt-
ning og tryghedsvandringer.  

SDU’s sikringspolitik tager udgangspunkt i følgende fem 
overordnede sikringsområder: 

1. Fysiske sikringsforanstaltninger
2. Adgangskontrolanlæg
3. Automatisk indbrudsalarmering
4. Sikkerhedskameraer
5. Personsikring

Sikringstiltag, der iværksættes på SDU, skal være nøje 
afstemt efter den brug, der er af bygningerne, og godkendes 
eller aftales med Teknisk Service.



1. Fysiske sikringsforanstaltninger

Formålet med etablering af fysiske sikringsforanstaltnin-
ger vil være forskelligt alt efter hvilke foranstaltninger, der 
er tale om. Der kan bl.a. være tale om tryghedsskabende, 
beskyttende eller præventive formål. Det er Teknisk Service, 
der løbende vurderer hvilke fysiske sikringsforanstaltninger, 
der skal etableres. 

Det er bl.a.:   

 → Faste regler for bestilling af nøgler via Teknisk Service til 
decentrale nøgleansvarlige. Områder og faglige miljøer 
er ansvarlige for opbevaring og udlevering decentralt

 → Fysisk sikring af adgangsveje og arealer til opbevaring 
af udstyr for at gøre det mere kompliceret for uvedkom-
mende at trænge ind på afgrænsede områder

 → Sikring af bygninger ved brug af bl.a. pullerter foran ind-
gangspartier og bomme

 → Brug af tryghedsskabende belysning ude og inde på SDU, 
så det er trygt at færdes i området 

 → Runderinger i bygningerne udenfor almindelig åbnings-
tid, som en tryghedsskabende og præventiv foranstalt-
ning  



2. Adgangskontrolanlæg

Formålet med opsætning af adgangskontrolanlæg er, at 
kontrollere adgang til og i SDU’s bygninger. Dette gøres 
ved hjælp af elektronisk sikring af adgangsvejene, herunder 
elektronisk aflåsning af døre efter fastsatte tidsskemaer. 

Adgangskontrolanlæg skal til enhver tid opbygges således at 
det sikres at studerende, ansatte og øvrige brugere af huset 
kan færdes i bygningerne i nødvendigt omfang.

Teknisk Service er ansvarlig for udarbejdelse af retnings-
linjer for tildeling og godkendelse af adgang til og i SDU’s 
bygninger.



3. Automatisk indbrudsalarmering

Formålet med automatisk indbrudsalarmering er, at sikre 
de lokaliteter, værdier, værdividen osv., hvor konsekvensen 
ved tyveri eller ødelæggelse vurderes at kunne påføre SDU 
betydelig eller uoprettelig skade. 

Sikringssystemerne skal udføres således, at det sikres at 
studerende, ansatte og øvrige brugere af huset kan færdes i 
bygningerne i nødvendigt omfang uden at sikringssystemer-
ne skal frakobles. 
Sikring af døre, vinduer etc. skal udføres således at åbning 
eller gennembrydning af disse vil udløse alarm samt iværk-
sætte reaktion fra vagtselskab.

Hvor etableres indbrudsalarmering?

Der skal i størst mulig udstrækning etableres sikring i de 
lokaler og områder, der på baggrund af en sikringsgennem-
gang bliver identificeret som risikoområder. Disse områder 
er i dag primært ved indgange og facader i parterre.  
Herudover sikres primært definerede ”højrisikoområder”, 
som dyrestalde, genteknologiske forskningsområder, øvrige 
forsknings- og forsøgslaboratorier samt centrale serverrum 
og lignende. 



4. Sikkerhedskameraer

Formålet med opsætning af sikkerhedskameraer er, at styrke 
trygheden og sikkerheden for studerende, ansatte og husets 
øvrige brugere, og at hjælpe politi med opklaring af krimina-
litet. 

Sikkerhedskameraer på SDU vil primært opsættes på ud-
valgte udearealer, og udsatte steder i universitetets bygning-
er med henblik på styrkelse af sikkerhed og tryghed.   
Der vil altid være en konkret vurdering af, hvorfor det er 
nødvendigt at overvåge de pågældende områder, og det skal 
være beskrevet, at det er proportionelt i forhold til hensynet 
til personerne kontra SDU’s interesse i at overvåge.  
Studerende, ansatte og husets øvrige brugere kan overvåges. 
Faste arbejdspladser overvåges ikke.  

Teknisk Service  kan opsætte kameraer ved:

 → Facader som en del af skalsikring
 → Ind- og udgange
 → Skranker o.l.
 → Lokaler med åbent 24/7 uden bemanding
 → Særligt udsatte steder ift. tyveri/hærværk
 → Lokaler/områder, hvor der udføres særlige operationelle 

opgaver

Listen er ikke udtømmende, og opsætning vil altid bero på 
en konkret vurdering foretaget af Teknisk Service. 

Sikkerhedskameraerne er  igangsættes ved bevægelse. 

Der kan være enkelte områder, hvor sikkerhedskameraerne  
af sikkerhedsmæssige hensyn ikke kræver bevægelse for at 
igangsættes, som fx dyrestalde og forsøgsopstillinger.

Teknisk Service er ansvarlig for opsætning af sikkerheds-
kameraer på SDU. Det skal fremgå af skiltning, at der er 
opsat kameraer.



Brug af sikkerhedskameraer skal udføres med en ensartet-
hed i forhold til kameraer, systemer, lagring af optagelser 
samt adgangen til disse. Der skal til enhver tid forefindes 
opdateret dokumentation hos Teknisk Service med angi-
velse af hvor og i hvilket omfang, der anvendes sikkerheds-
kameraer. Teknisk Service er ansvarlig for at udarbejde 
retningslinjer for hvor, der kan sættes kameraer op på SDU. 

Offentlige myndigheder, der foretager overvågning af gade, 
vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig 
færdsel, skal registrere sig i politiets register over kameraer. 



5. Personsikring

Formålet med personsikring er at styrke trygheden og 
sikkerheden for ansatte. Som tryghedsskabende middel kan 
der etableres nødkaldsfunktion med overfaldsalarm med 
tilkald af betjente/vægter. Alternativt kan der efter behov 
etableres fast vagt med tilstedeværende vægter. 

Det er Teknisk Service, der i dialog med leder og ansatte  
vurderer behov og middel.



Sikringsansvarlig

Områdechefen for Teknisk Service er ansvarlig for udarbej-
delse og udmøntning af sikringspolitikken, der godkendes af 
universitetsdirektøren. 

Teknisk Service foretager løbende opdateringer, eftersyn og 
reparation.  

Dataansvarlig
SDU er dataansvarlig, repræsenteret ved Universitetsdirek-
tøren og Teknisk Service.  

Oplysning om databehandling
SDU skal fortælle studerende og ansatte og øvrige brugere af 
huset hvordan oplysninger om dem behandles i forbindelse 
med sikringsforanstaltninger.  

1. Fysiske sikringsforanstaltninger 
Der behandles ikke persondata om studerende, ansatte 
eller øvrige.

2. Adgangskontrolanlæg 
Der behandles persondata om studerende, ansatte og 
øvrige.  
Det er Teknisk Service, der har oplysningspligten.    

3. Automatisk indbrudsalarmering 
Der behandles ikke persondata om studerende, ansatte 
eller øvrige.

4. Sikkerhedskameraer 
Der behandles persondata om studerende, ansatte og 
øvrige.  
Det er Teknisk Service, der har oplysningspligten. 

5. Personsikring 
Der behandles ikke persondata om studerende, ansatte 
eller øvrige.



Adgang til data

Optagelser og data skal være sikre mod uvedkommendes 
kendskab og opbevares på sikrede servere, der som mi-
nimum opfylder SDU’s IT sikkerhedspolitik. Kun særligt 
autoriseret personale har adgang til serverrummet, hvortil 
der kræves adgangskort. Adgang til filer kræver login og 
password og kun særligt betroede medarbejdere skal have 
denne adgang. Al adgang til optaget materiale og logfiler 
bliver logget.

Optagelser slettes efter 30 dage. Kravet om sletning gælder 
ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret tvist, fx hvis 
en bortvisningssag eller straffesag er indledt, og optagelsen  
indgår som dokumentation.

Udvalgte medarbejdere i Teknisk Service har adgang til live 
billeder samt lagrede billeder i relevante områder. Eksternt 
vagtpersonale har adgang til live billeder. 

Universitetsdirektøren godkender, hvem der autoriseres til 
at få adgang til data. Teknisk Service fastsætter nærmere 
retningslinjer for adgang til data, opbevaring og sletning af 
data.



Udlevering af data

Data kan udleveres eksternt til politiet i forbindelse med 
efterforskning af en politisag og på baggrund af indsigts-
anmodninger efter en juridisk vurdering. 

Data fra sikkerhedskameraer kan udleveres,  hvor vedkom-
mende kan identificeres, og optagelsesperiode kan define-
res. Der  udleveres kun data med vedkommende. 

Hvis log eller billedfiler udleveres til 3. person, skal lovens 
bestemmelser iagttages, og en jurist kontaktes inden udle-
vering. 

Universitetsdirektøren orienteres ved udlevering af data. 

Teknisk Service fastsætter nærmere retningslinjer for udle-
vering af data. 

 



SDU’s sikringspolitik er gældende fra oktober 2021.
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