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Beredskabsplanen 
Denne beredskabsplan dækker udelukkende de forhold, som Tunø Festival er ansvarlig 
for: 
Den indhegnede festivalplads, Tunø Festivalens campingplads, Ølykkecentret, festivalinfo 
og tjeckin. 
 
Festivalen afholdes torsdag den 29. juni kl. 10.00 – søndag den 2. juli kl. 16.00 
Tunø Festival 2017 består af 3 scener. Den store scene hvor store navne spiller, 
Heinekenscenen og Børneteltet. 
 
Der sælges max. 1500 billetter. Derudover er der ca. 475 medhjælpere samt 500 gæster 
og VIP m.m.  
 
Størst publikum intensitet er torsdag, fredag og lørdag på den store scene. 
Publikums adfærd på Tunø Festival er generelt præget af en positiv stemning og godt 
humør. Publikum er overvejende i den modne alder. 
 
Festivalens størrelse og indretning, gør det overskueligt at overvåge publikums adfærd. I 
lighed med de foregående år, er festivalpladsen omgivet af et hegn. Sikkerheden på 
festivalen bliver styret af vagter/kontrollører, der i år fortsat vil styrke opmærksomheden på 
evt. rusmidler og stoffer på såvel festivalpladsen som på campingpladsen med 
afrapportering til politiet. 
Bestyrelsen er ansvarlig for vagterne. 
 
Under hele festivalen er der 7 personer, som har det overordnede ansvar for vagten. 
Hovedansvarlig er den af bestyrelsen udpegede sikkerhedsansvarlig. Vagten er af 12 
timers varighed. 
 
Alt vedrørende arbejdsmiljø og den tilhørende lovgivning er samlet i et særligt kompendie:       
”Arbejdsmiljøhåndbogen”. 
Alle formænds skal sørge for, at beredskabsplanen er gennemgået med medarbejderne 
og at den ligger frit tilgængelig for dem under festival. 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Jørgensen - formand  
 
Spørgsmål til beredskabsplanen kan rettes til  
Ulrik Hauger, sikkerheds-og beredskabsansvarlig ulrik@hauger.dk eller 61301327  

mailto:ulrik@hauger.dk
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Beredskabsplanen har til formål at sikre, at Tunø Festival afvikles under sikre og 
kontrollerede forhold. 
 
Bestyrelsen ved Tunø Festival har valgt at opdele beredskabsplanen i tre faser. 

1. Den forebyggende fase. 
2. Handlingsfasen. 
3. Efterbehandlingsfasen. 

 
For at kunne behandle eventuelle problemzoner i forbindelse med afholdelse af Tunø 
Festival, har bestyrelsen fastsat de områder, som festivalen vil koncentrere sig om: 

1. Brand: 
Vi er velforsynet med slukningsudstyr ved alle risikoområder. 
Opstår der brand på Tunø Havn hjælper festivals vagthold med at holde publikum 
på afstand 
 

2. Publikumsadfærd: 
Tunø Festival er en familiefest, hvor der er musisk til alle aldre. 
Her mødes, genses og hygges med tidligere års festivalgæster. 
Publikum er overvejende i ”den modne alder”, hvor mange er kommet i årevis. De 
er stille og rolige og er kommet for at få nogle hyggelige dage sammen med venner, 
børn og børnebørn. 
Publikums egne børn er ofte voksne, der nu har deres egne børn med. Derfor en 
familiefestival i 3 generationer. 
Kun i yderst sjældne tilfælde har de været nødvendigt for vores vagthold at gribe 
ind. 
 

3. Vind og vejr: 
Tunø Festival er placeret med sydstranden på den ene side, havnen på den anden 
og øen mod vest og nord. 
 

4. Alle vores telte er certificerede og bliver under opsætningen ledet af professionelle 
teltfolk fra leverandøren. Vi har derfor ingen bekymringer med vejrlig, men følger 
vind og vindretning flere gange dagligt. 
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FOREBYGGENDE FASE 
Som del af det forebyggende arbejde i uger/månederne op til festivalen, er der ønske fra 
bestyrelsens side om følgende ting, som påpeges over for de deltagende frivillige 
medhjælpere, solister/bands m.m. 
 

1. Parkering og friholdelse af redningsveje 
• Klar information fra festivalen om regler, herunder friholdelse af 

redningsveje. 
 

2. Sceneadfærd: 
• Under koncerterne er det forbudt, at smide genstande fra scenen ud til 

publikum, for at undgå klemte mennesker. 
• Artister må under ingen omstændigheder opfordre eller opildne publikum til 

voldsom eller på anden måde upassende adfærd. 
 

Til Festivalens egen forebyggelse: 

• Brandslukningsmateriel på anviste pladser: 
1. Brandtæpper 
2. Kulsyre- eller pulverslukkere 
3. Spandesprøjter 
4. Tunøs egen mindre sprøjtevogn 
5. Udstationering af indsatsvogn: evt Automobilsprøjt Brandvæsen  

 
• Der er megafoner til information af publikum i tilfælde af strømsvigt. 
• Etablering af fast beredskabsfrekvens på alle walkier, der bæres af alle 

formænd 
• Faste kommandoveje 
• Fast og sikker virkende forbindelse mellem sceneansvarlig og 

sceneformanden, der er en navngiven repræsentant fra bestyrelsen. 
• Headsets til brug ved scenerne. 
• Etablering af faste møde/kontaktsteder på festivalpladsen til indsætning af 

beredskabspersonel.  
• 2 udpegede evakueringspladser (Sydstranden ligeved festivalpladsen og 

”Valdemars” mark mod nord 
• Sikker virkende koordination mellem bestyrelsesvagt og leder fra 

lægevagten/brandvæsenet/kontrollører. 
• Etablering af flugt- og brandveje på Festivalplads- og camping 
• Festival camping er opdelt med vejnavne og i nummererede matrikler på 25 

x 20 meter = 500m2    
• Der er runderende brandvagt 24 timer i døgnet på Festival camping 

 
4. Kontrollører: (vagtholdet)  

Der er vagter, med den til enhver tid nødvendige godkendte uddannelse.  
Gruppen indgår og sikrer Tunø Festival, under hele dens forløb, i et tæt og struktureret 
samarbejde på alle niveauer og bakker alle relevante myndigheder op. 
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ANSVARSOMRÅDER 
Arrangøransvarlig 

Festivalforeningen Tunø 
Egholmparken 58 
8300 Odder 

Cvr 13194408 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalinfo: 

Festivalinfo er Tunø festivalens ”kommandocentral”. Det er her ALLE meldinger og 
underretninger går ind. Festivalinfo koordinerer indsatsen med læge, brand, politi m.m. 
Festivalinfo er døgnbemandet under hele festivalen. 

Festivalinfo fører logbog over alle henvendelser på utilsigtede hændelser. 

Sikkerhedsansvarlig 

Den sikkerhedsansvarlige er øverste ansvarlig for alle aspekter af det sikkerheds- og 
beredskabsmæssige set-up før og under afviklingen af Tunø Festival. 
Sikkerhedsansvarlig 2017 er Ulrik Hauger med direkte reference til den arrangøransvarlige 
bestyrelse og bestyrelsens formand/sikkerhedstilforordnede Peter Jørgensen. 
Sikkerhedsansvarlig:  
Ulrik Hauger, Stævnen 9, 3.tv., 7100 Vejle, tlf. 61301327 – ulrik@hauger.dk 
 
Sideordnet stedfortræder for sikkerhedsansvarlig: Peter Jørgensen 
Normalt beredskabsniveau: Ansvarlig for alle sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold i 
forbindelse med: 

• Planlægningen af arrangementet. 
• Opbygningen og indretningen af festival- og campingområder 
• Indslusning af publikum, afviklingen af arrangementet og udslusning af publikum 
• Trafik- og logistik 
• Nedtagning af festivalområdet. 

BESTYRELSESVAGTEN 

SIKKERHEDSANSVARLIG 

SIKERHEDSTILFORORDNET 
BESTYRELSESMEDLEM 

FESTIVALINFO 

VAGTER LÆGEHOLD BESTYRELSEN BRANDVÆSEN  

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13194408&soeg=Tun%C3%B8&type=Alle&page=2
mailto:ulrik@hauger.dk
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Ansvarlig for kontakten til myndighederne i alle sikkerheds- og beredskabsmæssige 
spørgsmål før, under og efter afvikling. 
 
Udvidet beredskabsniveau - storulykke: 

• I tilfælde af storulykke leder den sikkerhedsansvarlige den samlede 
beredskabsmæssige indsats fra Festivalinfo indtil myndighederne overtager 
ledelsen. 

 
Særlig bemyndigelse: 

• Den sikkerhedsansvarlige, stedfortræderen og formanden har ret til at lukke hele 
eller dele af arrangementet og forbyde publikum adgang til camping- og/eller 
festivalområdet, såfremt arrangøren eller området efter den sikkerhedsansvarliges 
faglige vurdering ikke lever op til de af myndighederne fastsatte 
sikkerhedsrelaterede krav. 

 
• Den sikkerhedsansvarlige, stedfortræderen og formanden har endvidere ret til at 

lukke hele og/eller dele af arrangementet samt evakuere publikum fra camping- 
og/eller festivalområdet, såfremt en åbenlys risiko eller direkte farlig begivenhed 
indtræder eller truer med at indtræde. 

 
Hel eller delvis lukning af festival eller områder skal overvejes nøje, da en evakuering 
uden tilstrækkelig grund kan medføre en større risiko end at lade arrangementerne 
fortsætte. 
 
Beredskabsplanen 

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplanen 2017: Ulrik Hauger med direkte reference 
til bestyrelsens formand og sikkerhedsstilforordnede Peter N. Jørgensen.  
 
Handlingsplan 

Handlingsplanen er en generel plan med det formål at have en let forståelig standardiseret 
plan så muligheden for forvirring så vidt muligt undgås og en effektiv og kontrolleret 
indsats påbegyndes. 
Det skal påpeges, at hurtighed og korrekthed i afgivne meldinger til forståelse under en 
eventuel ulykke, er vigtig for en succesfuld handlingsplan. 
 
Kommunikation 

Walkie: vagter, bestyrelsesvagt og alle formænd 
Festivalinfo: har et nyoprettet direkte krisetelefonnummer til brug for politi, læge og 
brandvæsenet. 
 
Meldinger om utilsigtede hændelser 

Publikum, medhjælpere, formænd, bestyrelsesvagt m.fl. kontakter Festivalinfo ved 
utilsigtede hændelser, der sker på Tunø Festivals område. Festivalinfo koordinerer den 
fortsatte indsats med fx lægeholdet, politi eller brand. 
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Ved småting sørger evt tilskadekomne selv for transport til lægehuset. Ved større og mere 
alvorlige ting hjælper Festivalinfo med transport – enten gennem lægen til Ø- ambulancen 
eller via vores transporthold.  
 
Meldinger afgives straks til Festivalinfo med hjælp af de fem H-ord: 

• Hvem (afgiver meldingen) 
• Hvad (sker, er sket) 
• Hvor (foregår/gik situationen) 
• Hvorfor (kort skønnet årsag til problemet) 
• Hvorledes (fortsætter afsenderen behandlingen af problemet). 

 
Festivalinfo tager straks kontakt til læge, brandvæsen eller politi og aftaler den videre 
indsats med dem. 
 
Ved transport af tilskadekommen/sygdom væk fra Tunø:  
 Lægen kontakter Region Midt Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK), der 

organiserer transporten.  
 Lægen informerer Festivalinfo om transportform og hvor den tilskadekomne 

bringes, så Festivalinfo kan informere evt. pårørende. 
 Bestyrelsesvagten orienteres i relevant omfang.  
 Læge koordinerer selv med Tunøfærgen. 

 
 
Bestyrelses vagt  

Bestyrelsen er i festivaldagene repræsenteret ved bestyrelsesvagten. Bestyrelsens 
medlemmer har på skift vagt døgnet rundt, og er bemyndiget til at træffe beslutninger på 
festivalens vegne. Telefon til bestyrelsesvagten hele festival er 51 95 36 46. 
 

Bestyrelsesvagtens hovedopgave er at være tilstede og tage beslutninger på festivalens 
vegne såfremt det er nødvendigt. 

Nedenfor er listet eksempler på, hvornår bestyrelsesvagten vil blive kontaktet. 

• Ved større hændelser eks. Brand, ulykker, mand over bord, strømafbrydelse m.m. 
• Kontroverser med gæster eller medarbejdere, hvor konflikten ikke kan løses af 

festivalinfo. 
• Klipning af armbånd på gæster og medarbejdere. 
• I tilfælde hvor et hold ikke kan kontaktes på walkie talkie, men hvor der er akut brug 

for holdet. 
• Ved episoder hvor der skal træffes en hurtig beslutning – ved større beslutninger vil 

bestyrelsesvagten som regel drøfte det med resten af bestyrelsen, inden der tages 
en endelig beslutning. Bestyrelsen drøfter internt før festival hvordan, hvornår og i 
hvilke situationer det er nødvendigt. 

Ved hændelser, hvor der er involveret festivalgæster skalbestyrelsesvagten af sig selv gå 
til festivalinfo for at assistere med kontakt til evt pårørende, holde nysgerrige væk fra 
festivalinfo i samarbejde med vagtholdet. 
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Bestyrelsesvagten skal så vidt det er muligt være tilstede på festivalpladsen under vagten.  

Bestyrelsesvagten bærer en walkie og en særlig bestyrelsesvagttelefon (telefonen er 
krævet af præhospitalet). På telefonen er der kun installeret de nødvendigste telefonnumre 
til centrale personer og steder. Telefonen udleveres af festivalinfo med en oplader og 
returneres til festivalinfo når festivalen er slut søndag. Der er installeret et taletidskort uden 
internet fra Telmore, der kører på TDCs master – det vil sige bedst mulige dækning på 
Tunø. Den er også sat til vibration og højst mulige ringetone, der vil adskille sig fra andre 
mobile ringetoner. 

Det skal være muligt at komme i kontakt med bestyrelsesvagten på walkie talkie og mobil 
hele tiden under vagterne. Bestyrelsesvagterne giver begge dele videre når vagten skifter. 

Når en bestyrelsesvagt går på vagt skal bestyrelsesvagten præsentere sig selv i 
festivalinfo. Derudover skal bestyrelsesvagten jævnligt henvende sig i festivalinfo for at 
blive informeret om eventuelle relevante informationer.  

 

 
Driftjournal 

Den sikkerhedsansvarlige går hver morgen 
inden festivalen åbner en runde for tjeck til 
driftjournalen, der underskrives og 
opbevares under festival af den 
sikkerhedsansvarlige indtil næste års Tunø 
Festival. 
 

 
 

 
Sovende gæster i teltet 

Vagtholdet har ansvaret for at vække sovende gæster i musik-og madtelte. (forskrift fra 
brandmyndighederne). 
 

EFTERBEHANDLING OG DIBRIEFING 
Efterbehandlingsfasen /debriefing er en af de allervigtigste faser under hele processen. 
Debriefing er meget vigtig for at kunne lære af tidligere episoder. 
 
Der lægges fra Bestyrelsen stor vægt på informering og behandling af de oplevelser de 
involverede parter har haft. 
 
Festivalinfo laver logbog over alle hændelser. 
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Fra bestyrelsen/formændenes side lægges desuden op til dialog mellem alle de 
implicerede parter, så der måske kan laves en vurdering på stedet. 
 
Flere af vores nøglepersoner på lægeholdet, i bestyrelsen og i 
sikkerheds/beredskabsgruppen m.v. er uddannet i psykisk førstehjælp og træder til med 
bistand når det er nødvendigt. 
 
Det er utrolig vigtigt, at kontrollørerne kender hinanden indbyrdes, så man har muligheden 
for at kunne ”aflæse” hinanden. 
Dette aspekt løser Tunø Festival ved efteruddannelse. 
 
Efter en episode nedskrives denne i grove træk og indsættes i en mappe. Heri vil stå 
navnene på de implicerede, samt hvad der sket, og hvad man eventuelt kan gøre bedre, 
hvis en lignende episode opstår. 
Der er på Tunø Festival dagligt debriefing af den forgange dag i Ølykkecentret kl. 11.00, 
hvor alle udvalgsformænd og evt brandvæsenet /politi og læge deltager. 
Her gennemgås dagen kronologisk. Her er det også meget vigtigt, at folk ikke ”holder” på 
information, så problemer med ”fjer, der bliver til 5 høns” undgås. 
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EVAKUERINGSINSTRUKS 
 
Opsamlingspunkter 

Festivalen har udpeget 2 opsamlings/evakueringspunkter: ”Valdemars mark” nord for 
festivalen mellem ”Det Gamle Mejeri” og tennisbanen og strandområdet syd for festival. 
Områderne, der er mærket af på den store oversigtstegning, skal bruges efter den aktuelle 
vindretning i den givne situation. 
 
Evakueringsinstruks musik og mad telte: 

 
Den sikkerhedsansvarlige, stedfortræderen og formanden kan igangsætte en evakuering i 
denne rækkefølge: 
 

• Der foretages en nøje vurdering af behovet for en evakuering. Ved bombetrusler 
kontaktes politiet altid omgående 

• Festivalinfo og vagtleder informeres om evakueringen 
• Festivalinfo informerer Præhospitalsenheden (Festival lægehold) 
• Vagtformanden bemander nødudgange og igangsætter afstripsning af flugtveje i 

hegn 
• Vagtformanden bemander flugtruter til anvisning af gæster hvilken vej de skal 
• Stagemanager sørger for almindelig lys på scenen 

 
Konferencieren orienterer publikum: 
”På grund af en alvorlig hændelse er vi nødt til at evakuere teltet og festivalpladsen, I skal 
trække jer roligt væk fra scenen og ud af teltet, hvor personale anviser nødudgange til 
opsamlingspladserne”  
 
Barformand sikrer kassebeholdning, der fjernes efter særlig intern instruks. 
Barformanden, køkkenformænd har ansvaret for at barer, køkkener m.v., der skal 
evakueres sikres, så de ikke medvirker til yderligere risiko. 
 
Vagtholdet bemander flugtvejene, der langs hegnet afstripses 
 
Bar-, køkkenpersonale og vagthold hjælper aktivt til med at få ALLE væk fra 
festivalpladsen og ud til opsamlingspunkterne. 
 

BEREDSKABSPLAN FOR LÆGEVAGTEN 
Med denne beredskabsplan ønsker Tunø Festival og lægevagten at præcisere og beskrive 
de retningslinjer og procedurer, der skal anvendes for at afhjælpe akut opståede skader og 
sygdomme på Tunø Festival. 
 
Tilstedeværende personale 

Under festivalperioden er der følgende sundhedsfagligt personale på Tunø: 
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Ø-lægen, festival læge og festival sygeplejerske. 
 
Ø-læge tager sig af, hvad der måtte være af sundhedsfaglige problemer med øens faste 
beboere.  
Festivallæge og – sygeplejerske løser de tilsvarende problemer med festivalgæster. 
Imidlertid har de sundhedsfaglige personer forskellige kompetenceområder, hvorfor vi 
udnytter hinandens kompetencer.  
Kontakten mellem de to systemer foregår ved direkte kontakt eller telefonkontakt. Det er 
derfor ikke noget, festivalen bliver involveret direkte i. 
 
Tilkald af ø-læge 

Telefonnumre på ø-læge og sygeplejerske ses ved opslag rundt på øen og på Ø-
lykkecentret. Endvidere vil festivallæge/sygeplejerske/ Festivalinfo være i besiddelse af 
telefonnumrene. Det skal bemærkes, at det ikke blot er ø-læge men også 
festivallæge/sygeplejerske, der har adgang til ovennævnte udstyr. 
 
Procedure for rekvirering af patienttransport, herunder overflytning af patienter til 
fastlandet: 
 
Kort fortalt 

• 112 hastende: læge/sygeplejersken ringer til 112. 
• Knap så hastende og ikke hastende: læge/sygeplejerske kontakter AMK, 

der sørger for transporten. 
Se mere detaljeret herunder: 
Ved behov for akut hjælp alarmeres 112-alarmcentralen. 
112-alarmcentralen vil videresende de fornødne oplysninger til AMK-Vagtcentralen, som 
vil disponere den fornødne transport og assistance i form af helikoptertransport til 
fastlandet, videre transport med ambulance til modtagende hospital på fastlandet og 
eventuel ledsagende akutlægebil. 
 
Via Festivalinfo kontaktes 

• Politi 
• Brandvæsen. 

Politi og brandvæsen sørger for nødvendig afspærring i terrænet afhængig af 
omstændighederne. Brandvæsnet sørger gerne for transport af patienten i ø-
sygetransportbilen. 
Skal en person overflyttes pr. båd, vil der kun være færgemuligheden. Tunø Festival råder 
ikke over private både, der kan bruges til dette. 
Ved enhver form for nødvendig patienttransport, kontakter lægen eller sygeplejersken 
AMK, der sørger for transporten ud fra de givne forudsætninger. 
AMK-vagtcentralen kontaktes på telefon 70 236 257. 
Hvis der er transportproblemer, f ex fra et telt til en færge kan festivalinfo kontaktes, der 
sørger for transport via læge eller transportholdet. 
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Praktiske telefonnumre TF 2017, 
som AMK kan bruge til kontakt til 
beredskabspersonalet på festivalen 
Bestyrelsesvagt  5195 3646 
Festivals Info 8655 3155 
Ø-lægen 2167 6130 
Festival-lægen 2388 0139 
Festival-sygeplejersken 2388 0149 

 

Procedure for håndtering af farlige/store hændelser  

Ved større hændelser med behov for venteplads/behandlingsplads har vi børneteltet, der 
kan ryddes og bruges til behandlingsplads. Her ud over vil vi anvende de gængse 
retningslinjer, der også bruges i en katastrofesituation på fastlandet. 
Oversigt over festivalpladsen med angivelse af steder med relevans for det præhospitale 
beredskab er tilsendt dem i god tid før Tunø Festival. 
 
Der forefindes ikke et egentlig præhospitalt beredskab i lighed med det på fastlandet. Der 
er let tilgængelighed til lægefaglig assistance, men vi har ikke teknologiske muligheder 
svarende til en lægebil på fastlandet. 
Ved hændelser skal festivallægen begive sig til Ølykkecentret. Ø-ambulancen bringer 
eventuelle tilskadekomne/syge til Ølykkecentret.  
Ved større hændelser kan læge/sygeplejerske eventuelt blive afhentet af Ø-ambulancen 
eller vores transporthold på Ølykkecentret og kørt til det relevante sted. 
 
Udstyr i lægevagten: 

Kan ikke oplistes på nuværende tidspunkt. 
 
På baggrund i tidligere års erfaringer kan vi dog godt anføre, at vi er dækket relativt godt 
ind. 
Men vi må understrege, at forholdene på en ø ikke er de samme som på fastlandet. Man 
kan derfor ikke forvente samme muligheder, som kan tilbydes på fastlandet. 
 

INFORMATION AF PERSONEL 
Tunø Festival deler groft sagt hjælpere op i to hovedkategorier: 20-timers-hjælpere, der 
har status af ”menige hjælpere” der kun har en vagt og ”Mellemledere”/Formænd der har 
flere timer og ofte ledelsesmæssige funktioner. 
Alle får udleveret en kort guide, der fortæller om pligter og rettigheder samt om Festivalens 
organisation samt anden relevant oplysning der afvikles af Festivalen. Ved Festivalens 
start vil der foreligge Telefonliste. 
 
Kontrollørerne/Security personel 

Kontrollørerne referer under festivalen til kontrol og security koordinator og følger de 
retningslinjer de har etableret internt. Da det ikke er muligt at beskrive alle situationer, 
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forventes det, at man bruger almindelig sund fornuft for at løse et akut opstået problem, 
som man ikke umiddelbart har mulighed for at drøfte med den overordnede. I sådanne 
tilfælde orienteres den overordnede umiddelbart efter hændelsen. 
 
Kontrollørerne skal have indgående kendskab til specielt følgende områder: 

• Kendskab til de nærmere beskrevne procedurer for kontrolarbejdet herunder bl.a. 
procedurer om førstehjælp, rekvirering af ambulancer og politi. 

• Festivalens risikovurdering. 
• Hvordan man rekvirere pladsansvarlig, elektrikere, information m.v. 

 
Kontrollørerne skal være specielt opmærksomme på hvordan man kan medvirke til at 
festivalen forløber bedst muligt og uden fare for gæster, medhjælpere samt musikere, og 
dermed efter anvisning deltage i opgaver der umiddelbart ikke falder ind under 
kontrolområdet. I forbindelse med nattelukning af det store telt bar vagter have kontakt til 
vagthavende kontrollører for at man stille og roligt får lukket festivalen ned. 
 
Kontrollørerne skal have særlig opmærksomhed mod publikum i det store festtelt og mod 
indhold i tasker m.v. ved indgange til festivalpladsen. 
 
Sceneansvarlig: 

Festivalen har en professionel stagemaster på Store scene. De øvrige sceneansvarlige er 
uddelegeret i vagtplanen på Bluesscenen og Børneteltet.  
Sceneansvarlig fungerer direkte under festivalens musikansvarlige. Udover 
sceneansvarlige opgaver omkring koordinering af sceneskift, kontakt til teknikere, afvikling 
og planlægning af op og nedtagning af grej har sceneansvarlig også i samarbejde med 
den udpegede kontrollør/security ansvarlig for scenen, ansvaret for en sikker afvikling af 
koncerten. 
Sceneansvarlig har ansvaret for at der holdes orden på scenen og på bag scenen, således 
at området er et sikkert arbejdssted. Sceneansvarlig er i løbende dialog og kontakt med 
den ansvarlige kontrollør/security. 
 
I tilfælde at musikken skal stoppes er det den sceneansvarlig, der har kompetencen til det 
og derefter straks tilkalde bestyrelsesvagten og kontrollørerne. Kontrollørerne og 
medarbejdere sikre en tømning af teltet for publikum. 
Bestyrelsesvagt /Sceneansvarliges anmodninger i forbindelse med sikring og afviklingen 
af musikken skal efterkommes. 
 
BRIEFING /RISIKOVURDERING 
Bestyrelsen/bestyrelsesvagt, Security gruppen (kontrollører), udvalgsformænd, Evt. 
Brandvæsen, politi afholder hver formiddag kl. 11.00 i Ølykkecentret, briefing samt en 
evaluering af evt. hændelser, der måtte være sket i forbindelse med den foregående dags 
afvikling af Musikfestivalen. I briefingen diskuteres alle forhold, der måtte have indflydelse 
på afvikling og sikkerhed på og ved pladsen. 
Den professionelle stagemaster holder briefing med de øvrige sceneansvarlige hver dag 
inden programstart med gennemgang af program. Her vurderes risiko for hvor stort et pres 
der vil være foran scenerne mv. Til denne briefing deltager kontrollørerne/security samt 
festivalledelsens musikansvarlige. Her aftales konkrete foranstaltninger for de enkelte 
koncerters afvikling. 
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Andet 
Der vil på pladsen være en politivagt. Politiet vil være i løbende kontakt med Festivalens 
kontrollører (security beredskab) samt Bestyrelsesvagten. 
 
Formændenes information til eget personale 

Alle formænd skal have beredskabsplan og arbejdsmiljøhåndbog liggende under festival 
og gennemgå dem med alt personale. 
 

Arbejdsmiljøet 

Tunø Festival skal være en sikker arbejdsplads og alle medhjælpere er underlagt 
arbejdsmiljølovens bestemmelser selvom. Festival er fritaget for at lave en APV.  
Instrukser vedrørende arbejdsmiljøet er samlet i vores ”arbejdsmiljøhåndbog”. 
 
Pengehåndtering 

Der er lavet en intern instruks for pengeafhentning og pengehåndtering. 
 
Praktisk risikovurdering 
Tunø Festival anvender Dansk Standard DS/ISO 3100, ”Risikoledelse – Principper og   
vejledning” som udgangspunkt i vores risikovurdering. 
 
Sandsynlighed for risikoens indtræden Konsekvens ved risikoens indtræden 

Betegnelse %              værdi Betegnelse Værdi 

Højst usandsynligt < 10%      1 Ingen behandling nødvendig 1 

Usandsynligt 11-25% 2 Førstehjælp nødvendig 2 

Måske 25 -74% 3 Sygehus/skadestuebehandling 3 

Sandsynligt 75-89% 4 Livredende førstehjælp 4 

Højst sandsynligt >90% 5 Dødsfald 5 
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Risikovurdering slagsmål 

Slagsmål kan selvfølgelig forekomme som ved alle andre arrangementer, hvor mange 
mennesker er samlet og der foregår indtagelse af alkohol. Tunø Festivals udgangspunkt 
er, at vores gæster skal have rum til at opleve og fred til at nyde koncerterne. Vores 
frivillige medarbejdere vil lægge sig i selen for at sikre, at alle gæster får en god og 
hjertelig behandling, og vores gæster skal opleve os som serviceminded og professionelle. 
 

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISI

K
O 
 

 Konsekvens RISI
K
O 
 

RISI
KO- 
FAKT

 1 Højest 
usandsynligt 

< 10 %  1 Ingen behandling nødvendig   
 
 
 

12 

2 Usandsynligt 11–25 
% 

 2 Førstehjælp nødvendig  
3 Måske 25–74 

% 
 3 Sygehus /skadestuebehandling 3 

4 Sandsynligt 75–89 
% 

4 4 Livreddende førstehjælp  
5 Højest sandsynligt > 90 %  5 Dødsfald  

 

Risikoreducerende foranstaltninger 
Tunø Festival er et familiearrangement, som tiltrækker børn, unge og voksne i alle 
aldersgrupper. Der vil altid være grupperinger, som har brug for lidt højere til loftet, hvad vi 
sagtens kan imødekomme, så længe det ikke går ud over vores øvrige gæsters oplevelse. 
Der foretages visitation ved indgangen når vagterne finde det nødvendigt. 
Der er bemandede opsynsposter på udvalgte områder. 
Vagtholdet har arrangørens fulde opbakning til at bortvise en gæst, som ikke vil indordne 
sig under ordensreglementet. Bortvisning betyder, at gæsten eskorteres til udgangen og 
ikke får adgang til koncertarealet igen. Tilspidses situationen, tilkaldes politiet. 
Der er nul-tolerance overfor euforiserende stoffer. 
Der er nul-tolerance overfor utryghedsskabende personer, som bortvises. 
Der foretages indhegning af koncertpladsen, så uautoriseret adgang hindres. 
 

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISI

K
O 
 

 Konsekvens RISI
K
O 
 

RISI
KO- 
FAKT

 1 Højest 
usandsynligt 

< 10 %  1 Ingen behandling nødvendig   
 
 
 

9 

2 Usandsynligt 11–25 
% 

 2 Førstehjælp nødvendig  
3 Måske 25–74 

% 
3 3 Sygehus / skadestuebehandling 3 

4 Sandsynligt 75–89 
% 

 4 Livreddende førstehjælp  
5 Højest sandsynligt > 90 %  5 Dødsfald   
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Risikovurdering vind 

Identificerede risici i relation til vind 
 

Vindstyrke 
 

Risikoens placering 
 

Risikoens art og omfang 

Højest 8 m/s Lukket område / Festivalplads Løse ting kan vælte 
Vej gennem området er ambulancevej 

12 m/s Lukket område / Festivalplads 
Camping 

Løse ting kan ”flyve rundt” 
Camping: småtelte kan kollapse 

Vej gennem området er ambulancevej 

19 m/s Lukket område / Festivalplads 
Camping 

Camping: store telte kan kollapse 
Vej gennem området er ambulancevej 

Risikofaktor  før  forebyggende  foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISI

K
O 
 

 Konsekvens RISI
K
O 
 

RISI
KO- 
FAKT

 1 Højest 
usandsynligt 

< 10 %  1 1. Ingen behandling nødvendig   
 
 
 

16 

2 Usandsynligt 11–25 
% 

 2 2. Førstehjælp nødvendig  
3 Måske 25–74 

% 
 3 3. Sygehus / 

skadestuebehandling 
 

4 Sandsynligt 75–89 
% 

4 4 4. Livreddende førstehjælp 4 

5 Højest sandsynligt > 90 %  5 5. Dødsfald  
 

Forebyggende foranstaltninger 
Der er oprettet lokal vejrstation, og der abonneres på varsling fra DMI 
Der foretages løbende opdatering på vejrsituationen på stabsmøder hver 8. time 
Vagthold og lægehold sættes i alarmberedskab, som kan aktiveres med øjeblikkelig 
varsel. 
Ved 8 m/s sikres skilte og stativer mod væltning. 
Ved 12 m/s skal telte og konstruktioner sikres eller fjernes. 
Ved 19 m/s skal hegn, telte, konstruktioner sikres eller fjernes. Pavilloner på 
campingområder skal fjernes. Teltpasser posteres ved større telte og pløkker/barduner 
efterses. Standby til evakuering af telte. 
 

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISI

K
O 
 

 Konsekvens RISI
K
O 
 

RISI
KO- 
FAKT

 1 Højest 
usandsynligt 

< 10 %  1 1. Ingen behandling nødvendig   
 
 
 

9 

2 Usandsynligt 11–25 
% 

 2 2. Førstehjælp nødvendig  
3 Måske 25–74 

% 
3 3 3. Sygehus / 

skadestuebehandling 
3 

4 Sandsynligt 75–89 
% 

 4 4. Livreddende førstehjælp  
5 Højest sandsynligt > 90 %  5 5. Dødsfald  
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Risikovurdering nedbør 

Identificerede risici i relation til  temperatur 
 

Temperatur 
 

Risikoens placering 
 

Risikoens art og omfang 

 
Lunt vejr 18-25 

grader 

 
Campingområder 

 
Ingen risici 

 
Køligt vejr Under 18 

grader 

 
Campingområder 

Afkøling. Servicevagterne skal være op- 
mærksomme på gæster, der sover uden- 

dørs. Væk dem og sørg for at de får ordent- 
ligt tøj på eller kommer ind i deres telte. 

Hedebølge Over 
25 grader 

 
Campingområder 

Hedeslag. Vagter opfordrer til, at der drikkes 
rigeligt med vand. Servicevagterne er ekstra 

opmærksomme på brandfaren. 

Risikofaktor før  forebyggende  foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISIKO 1  Konsekvens RISIKO 1 RISIKO- 

FAKTOR 

1 Højest usandsynligt < 10 %  1 1. Ingen behandling nødvendig   
 

12 2 Usandsynligt 11–25 %  2 2. Førstehjælp nødvendig  

3 Måske 25–74 %  3 3. Sygehus / skadestuebehandling 3 

4 Sandsynligt 75–89 % 4 4 4. Livreddende førstehjælp  

5 Højest sandsynligt > 90 %  5 5. Dødsfald  

 
Forebyggende foranstaltninger 
Der er oprettet lokal vejrstation, og der abonneres på varsling fra DMI 
Der foretages løbende opdatering på vejrsituationen på stabsmøder hver 8. time 
Transporthold, vagthold og lægehold er alarmeret og kan aktiveres med øjeblikkelig 
varsel. 
Ved temperatur under 18 grader er vagterne opmærksomme på, om folk er ordentligt 
pakket ind, så afkøling kan undgås. 
Ved temperaturer over 25 grader sørges for ekstra vandposter og der udleveres 
drikkevand på pladsen. 
 

Risikofaktor  efter  forebyggende  foranstaltninger implementeres 
Sandsynlighed % RISI

K
O 
 

 Konsekvens RISI
K
O 
 

RISI
KO- 
FAKT

 1 Højest 
usandsynligt 

< 10 %  1 1. Ingen behandling nødvendig   
 
 
 

9 

2 Usandsynligt 11–25 
% 

 2 2. Førstehjælp nødvendig  
3 Måske 25–74 

% 
3 3 3. Sygehus / 

skadestuebehandling 
3 

 
4 
 

 
Sandsynligt 
 

 
75–89 

 
 

 4 5. Livreddende 
førstehjælp/alvorlig 

 

5 Højest sandsynligt > 90 %   
5 

6. Dødsfald  
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DRIFTJOURNAL FOR TUNØ FESTIVAL 2016 

 
 
 

Arrangement: Tunø festival 2017 samlet festivalplads og campingområde 
Sikkerhedsansvarlig: Ulrik Hauger – formand for festival Peter Jørgensen 

- Følgende brandsikringsforanstaltninger skal kontrolleres overholdt før publikum lukkes ind hver morgen 
 

Denne driftsjournal skal udfyldes hver morgen efter en sikkerhedsrundering af festivals sikkerhedsansvarlige i 
samarbejde med brandvæsnet. 
Journalerne skal opbevares i mindst 3 måneder – under festival i festivalinfo og efter festival af den sikkerhedsansvarlige 
og skal på forlangende fremvises til Brandvæsenet, politiet og andre myndigheder. 

 
o Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri. 
o Udvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde frem til gade, vej og frie åbne 

arealer. 
o Flugtvejsdøre, -porte, -låger helt til det fri o.lign. kan passeres i flugtvejsretningen uden 

brug af nøgle eller særligt værktøj.  
o Hegn kan stripset og afstripses af vagthold 
o Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte er synlige. 
o Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, herunder at dørene lukker 

tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb. 
o Opslag med angivelse af det maksimale tilladte personantal er anbragt på et for publikum 

synligt og let læseligt sted. Evt. angives dette på flugtvejs/ pladsfordelingsplan. 
o En af brandmyndigheden godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan, i overensstemmelse 

med lokalets aktuelle indretning, skal være ophængt synligt og iøjnefaldende ved adgangen 
til lokalet. 

o Alle nødbelysningslamper (UD-lamper) incl. udgangs- og henvisningslamper / skilte er 
tændt. 

o Alle lamper, der hører til panikbelysningen, tænder ved svigt i strømforsyningen til den 
normale belysning på gulv i lokalet og i flugtveje (inde som ude). 

o Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at 
håndsprøjtebatterier er vandfyldte, og vandfyldte slangevinder og øvrigt 
håndslukningsmateriel er vedligeholdt og efterset iht. gældende regler (1 års interval) 
Personalet er inden for det seneste år instrueret i Brand- og evakueringsinstruksen, hvor en 
sådan er krævet. 

o Personalet er instrueret om det maksimale personantal der må gives adgang til lokalet, om 
ordensreglerne og brugen og placering af brandslukningsmateriellet samt flugtveje 

 
 
Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for ovenstående nævnte punkter 
er kontrolleret 
Dato og klokkeslæt:                              
Navn: Underskrift      

Underskriften afgives under strafansvar på tro og love 

TUNØ FESTIVAL 2017 - SIKKERHEDSANSVARLIG ULRIK HAUGER 
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TELEFONLISTE 
 
Formand og 
Sikkerhedstilforordnet fra 
bestyrelsen 
 

Peter N. Jørgensen Tlf. 40 86 25 35 

Festivalinfo Fastnetnummer 
Kathrine 
Gitte 

Tlf. 86 55 31 55 
Tlf. 51 21 67 80 
Tlf. 22 37 65 13 

   
   
Bestyrelsesvagt 
 

 Tlf. 51 95 36 46 

Sikkerhedsansvarlig 
 

Ulrik Hauger Tlf. 61 30 13 27 

Festivallægen 
 

 Tlf. 23 88 01 39 

Festivalsygeplejersken 
 

 Tlf. 23 88 01 49 

Ø-lægen 
 

 Tlf. 21 67 61 30 

Vagthold (Formand) 
 

Tom Tlf. 24 60 04 50 

BILAG: TEGNINGER 
 
Hjertestarterkort med placering af 7 hjertestartere på Tunø 

Campingområde 

Festivalplads med havneområde 

Mågen (tidligere Teepee) 

Hovedtelt 

Indretning festivaltelt 

Musikertelt 

Tuma 
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