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FORORD 
 

Det er Tunøfestivalens intention at kunne afvikle festivalen uden at blive ramt 
af ulykker og uheld.  
Vi er helt klar over (vores erfaring i samarbejdet med formændene), at der er 
en god og stor fokus på sikkerheden og arbejdsmiljøet. 
Det vil vi gerne fortsætte med og har derfor lavet denne vejledning til jer. 
Alle, der har en formands eller arbejdslederfunktion, skal sætte sig ind i de re-
gelsæt, der omhandler hans/hendes ansvarsområde og instruerer medhjæl-
perne så, at de kan udføre deres arbejde trygt og sikkert.

Hjælp os med at få en god og sikker festival igen i år. 

Derfor må alle medhjælpere og formænd være vidende om, at det ikke vil 
være muligt at tage alle ansvarsområder med i dette kompendium men til-
stræbe, at det bliver en rettesnor for brugerne af det - men stadig vidende 
om, at en portion sund fornuft er lige så vigtig som at forsøge at bøje reg-
lerne, hvilket sjældent har ført til et bedre resultat. 

Glem ikke, at alle regelsæt er lavet for at beskytte og ikke for at genere. Vi 
ønsker derfor ansvarlighed til dit og andres bedste. 

Go’ Festival 
 
Sikkerhedsansvarlig  
Ulrik Hauger i samarbejde med bestyrelsen v. Peter N. Jørgensen 
 
Har du spørgsmål, kommentarer, konstruktive forslag til at forbedre håndbogen, så 
kontakt Ulrik på ulrik@hauger.dk. Akut på tlf. 61 30 13 27 

mailto:ulrik@hauger.dk
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Akut tilskadekomst 
 
Situation 
Skadelidte har behov for akut hjælp. (hjertestop, vejrtrækningsstop, bevidstløshed.) 

 
Du gør følgende 

1. Kontakt Festivalinfo på 
• tlf. 86 55 31 55 eller 
• mobil 22 37 65 13 

2. Beskriv kort og roligt 
• hvad problemet er og 
• præcist hvor I befinder jer. 

3. • Forlad aldrig stedet 
• Sørg for, at der dannes kæde, så festivallæge, bårehold og am-

bulance hurtigt kan finde stedet. 

VIGTIGT!! 
Tilkald aldrig selv ambulance 

Det gør Festivalinfo. 
Festivalinfo rekvirerer læge og bårehold til ulykkesstedet,  

så snart du har ringet efter hjælp 

 
 

 
Lettere tilskadekomst 
Situation 
Skadelidte er ikke selv i stand til at komme til Ølykkecentret. (lettere skader, smerter eller 
beruselse.) 

 
Du gør følgende 

 
1. 

Kontakt Festivalinfo på 
• tlf. 86 55 31 55 eller 
• mobil 22 37 65 13 

2. Giv altid detaljeret beskrivelse af præcis hvor I befinder jer. 

3. Sørg for der altid er en medhjælper eller vagt ved tilskadekomne, indtil 
hjælpen kommer frem 
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Brand 
Du gør følgende 

1. Giv altid detaljeret beskrivelse af præcis hvor I befinder jer. 

2. 
Kontakt Festivalinfo på 

• tlf. 86 55 31 55 eller 
• mobil 22 37 65 13 

3. 
• Fortæl roligt hvem du er. 
• Give en kort beskrivelse af situationen. 
• Angiv hvis der er behov ambulance. 

 

 
 
 

 
Brandbekæmpelse 
Opgaver i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller 
begrænse den, til brandvæsenet når frem. Tag ingen chancer, og med mindre du føler 
at have situationen under kontrol, skal du give op og trække dig tilbage. Slukning af 
mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materiellets egnethed overfor ty-
pen af brand. 

Der er sat rigtig meget brandslukningsudstyr op – vær sikker på hvor det nærmeste 
er. 

 
På efterfølgende sider er der mere dybdegående information. 

 

 

  

Festivalinfo vil herefter rekvirere brandslukning og orientere relevante vagter. 
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Brandklasser 
Klasse A brand 
Brand i faste organiske materialer som træ, papir, tekstiler og lignende. 
Branden slukkes bedst med vand, som fordeles over gløderne, ikke på flammerne. 

Klasse B brand 
Brand i væsker eller faste materialer, der kan antage væskeform. Det vil sige benzin, 
sprit, alkohol, maling, plastik, etc. 
B- brande må aldrig forsøges slukket med vand på grund af faren for eksplosion. I 
stedet skal an- vendes kulsyresne eller brandtæppe (eller andet ”låg”), som i øvrigt 
ikke ødelægger fintfølende måleudstyr. 

Klasse C brand 
Brand i gasser. 
Slukkes nemmest ved at lukke gassen. Kan det ikke lade sig gøre, kan branden be-
kæmpes med kulsyresne. 

Klasse E brand 
Brand i elektriske installationer. 
Slukkes med kulsyresne. Hvis det er muligt, afbrydes strømmen først. 

Personbrand 
Personbrande slukkes bedst med vand. 
Brandtæppe kan være et alternativ, hvis man ikke kan få personen anbragt i nærheden af vand. 

 

Brandbekæmpelsesudstyr 
Kulsyresneslukker – brugsanvisning: 
• Anvendes ved brand i Klasse B: Benzin, sprit, alkohol, olie, maling, plastik etc. 
• Anvendes ved brand i Klasse C: Metan, propan, butan, acetylen, bygas etc. 
• OBS: Kulsyreslukkeren må ikke bruges mod mennesker. 

Brandtæppe – brugsanvisning: 
• Anvendes ved: mindre klasse B brande eller personbrande. 
• OBS: Det er vigtigt, at tæppet fjernes så hurtigt som muligt, efter at ilden er sluk-

ket. I modsat fald øges forbrændingsgraden. Skyl herefter med rigeligt vand. 
• Anvendelse ved mindre klasse B brand. 
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Arbejdsulykker - anmeldelser 
Det er Tunø Festivals ansvar at anmelde en ulykke. Der findes helt specifikke regler for, 
hvordan f.eks. en alvorlig forgiftning skal anmeldes. De regler kender festivalens sikker-
hedsansvarlige. Derfor skal alle tilfælde af ulykker, store som små, straks meddeles til Fe-
stivalinfo, der samler dem sammen. Du vil blive kontaktet af vores sikkerheds ansvarlige 
efter festivalen. 
Når/hvis ulykken er sket, foretager Tunø Festival anmeldelserne til vores forsikringsselskab. 
 
Der er flere årsager til, at det er vigtigt, at alle former for ulykker og arbejdsskader anmel-
des straks efter, at de er sket. 

For det første skal den tilskadekomne have muligheden for senere at få erstatning. For 
det andet kan vi lære af ulykken, der aldrig burde være sket. 
 
 
 
 
KUN FOR FESTIVALLENS FRIVILLIGE MEDARBEJDERE 
Blanket til intern anmeldelse af arbejdsulykker. Hvis du har været forbi lægeholdet afleverer du 
blanketten der ellers i festivalinfo. Du vil blive kontaktet af sikkerhedsansvarlig efter festivalen.  
Dit 
navn: 

  Cpr.nr:   tlf.nr.:   

Privat-
adresse: 

  
 
 
 
 
 
 

Postnr.   By:   

Din email 

Ulykkes-
tids-
punkt: 

Dag Mdr. År Klokken: Dit vagthold   
        

Beskriv hændelsesforløbet så udførligt som muligt: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet fravær: (Sæt kun ét kryds) 
Under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14-20 dage 
21-29 dage 1-3 måneder 3-6 måneder 6 måneder  
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Arbejdspladsvurdering 
Tunø Festival skal, som enhver anden virksomhed, overholde gældende regler om-
kring arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Det er derfor utrolig vigtigt, at du også er indforstået og hjælper til med at overholde 
gængse regler, så vi undgår ulykker og arbejdsskader. 

 

De yngste - hvad må de? 
Når du er under 18 år, må du ikke arbejde med farlige ting, fx store maskiner og gif-
tige stoffer. Giftige stoffer kan fx være kraftige rengøringsmidler. Du kan kende dem 
på de orange advarselsmærker – eller de nye med rød streg rundt om. Hvis midlerne 
ikke er så kraftige, må du gerne arbejde med dem, men husk at undersøge, om du skal 
bruge handsker og husk, at din formand grundigt skal forklare dig, hvordan du skal 
bruge midlet. 

 
Husk, at du altid har ret til at få: 

• En grundig oplæring i dit arbejde 
• Arbejdstøj, - handsker  

……..hvis det er nødvendigt. 

Uanset hvor du arbejder på festivalen, hvor der kommer gæster, skal der altid 
være en kollega over 18 år sammen med dig eller i nærheden af dig på de her 
tidspunkter: Mellem kl. 18.00 og 06.00  
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Regelsæt for unge arbejdere 
 

Unge mellem 15 år – og til udgangen af 9. klasse 

 
 

15 år - udgangen af 9. kl. må ikke betjene farligt værktøj eller maski-
ner Unge mellem 16 og 18 år: 

(16 årige tilhører først den gruppe 1 måned efter udgangen af 9. klasse) 
 

 

  

 må maksimalt løfte 9,9 kg. ad gangen = svarer til en kasse med tomme ølflasker. 
 må under opsyn hjælpe til i køkken og i opvasken. 
 må varetage simple salgsopgaver i madboderne. 
 må varetage simple praktiske opgaver under opsyn af en voksen. 

 Save eller sømpistoler o.lign. 
 Betjene golfvogne og andre køretøjer. 
 Personer med gyldigt traktorførerbevis er undtaget ovenstående regler. 

 må varetage løfteopgaver som voksen. 
 må betjene værktøj og maskiner under opsyn af en voksen. 
 må benytte knive 
 må benytte save, sømpistoler o. lign. 
 må betjene golfvogne og andre køretøjer. 
 må arbejde med grill, friturer eller andre madlavningsmaskiner. 
 må betjene opvaskemaskiner. 
 må varetage salgsopgaver i madboder. 
 må arbejde i køkken og opvaskeområder selvstændigt. 

VIGTIGT!! 
Det indskærpes, at unge under 18 år ikke må arbejde som afryddere i barområderne, 

men kun have funktioner i bagområderne. 
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Festivalpladsen under opsætning og nedtagelse 
 
Festivalpladsen er under opsætning og nedtagelse et område hvor der arbejdes med store og far-
lige maskiner, arbejdes med store ting, der kan vælte osv. 
Festivalpladsen er en byggeplads – KUN med adgang for personale, der har et ærinde på den. Alle 
andre har først adgang til pladsen, når den bliver omdannet fra byggeplads til festivalplads. 
 
Der er kun 1 indgang – ved festivalinfo. Alle andre indgange bliver spærret så snart hegnet er fær-
digt. Nødudgange i hegnet vil fortsat kunne bruges som udgange. 
 
Gående færdsel skal holde sig langt væk fra kørende maskiner. 
 
Alle formænd, der har medarbejdere på byggepladsen skal risikovurdere arbejdet. Alle hjælpere, 
der arbejder i risikozoner opfordres til selv at medbringe personlige værnemidler i fornødent om-
fang. Det kunne fx være: 
 
 Sikkerhedsfodtøj ved risiko for at få tunge ting nedover fødderne 

 
 Hjelme i områder, hvor der arbejdes med tunge ting over hovedhøjde og hvor der fx kan 

falde stilladser og andet ned, eller hvor hovedet kan stødes imod fx indenfor 5 meters ra-
dius af maskiner der kan hæves op i hovedhøjde. Sceneholdet og pladsholdet får udleveret 
hjelme. 

 
 Sikkerhedsbriller ved arbejde med fx kemi, der kan sprøjte op i øjet fx ved omhældning fra 

beholder til spand 
Der er øjenskyl i poser i alle køkkener, ved ovne og i rengøringsvognen. I poserne er der en 

instruktion i korrekt brug. Hvis kemikaliet er faremærket med  eller  skal flasken 
med blåt låg bruges først og den grønne bagefter – begge flasker skal bruges helt. Derefter 
skal den skadeslidte direkte til lægetjeck. 

Er der mærket med andre faresymboler fx eller  skal du kun bruge den grønne 
flaske. 
Bruger du af flaskerne er der reservelager i rengøringsvognen. 
 

 Handsker hvis der er risiko for at splinter eller andet i hænderne – eller hvis du arbejder 
med kemikalier og andre rengøringsmidler 

 
Musikformand, pladsformand og vagtformand aftaler med festivalens sikkerhedsansvarlige om 
hvornår pladsen kan frigives til almindelig færdsel. 
Det vil være synligt ved, at alle indgange åbnes. 
 
På festivalpladsen er det under opstilling og nedtagning ikke Ok at indtage øl og spiritus. 
Gå i Personale teltet eller udenfor pladsen hvis du er tørstig. 
Det er ikke tilladt som medhjælper at være synligt beruset på vagt. 
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Rygning og alkohol 

 
 

Brug af kemikalier og rengøringsmidler 
 

 

 
 

 
 
Kemikalier findes overalt. 

Undgå skader! Følg brugsanvisning og in-
struktionen, du har fået, inden brug. 

 

 
 
I rengøringsdepoter og i alle køkkener er der op-
hængt øjeskyllemiddel med brugsanvisninger 
 

Alle faremærkede produkter skal opbevares 
i forsvarligt. 

I skabet skal der være en produktseddel, så 
alle der bruger produktet, er klar over fare-
momenter. 

Brugere af faremærkede produkter skal in-
strueres i brugen af dem – læs brugsanvis-
ningerne godt igennem. 

Datablade og brugsanvisninger skal opbeva-
res der hvor produkterne opbevares. 

  
 

Der er rygeforbud  
overalt indendørs 

 

Det er ikke tilladt at være synligt 
påvirket af alkohol/rusmidler 

under arbejde for Tunø Festival 
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Tunge løft 
Du må kun udføre det, man kalder "let arbejde", så du må altså ikke løfte meget tunge ting. Faktisk 
må du kun løfte det, der svarer til en kasse tomme øl (ca. 12 kg.). Hvis du ikke skal løfte under hof-
tehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte det dobbelte - der ca. svarer til en kasse med fyldte øl 

 

 

 

 

 

 

 

Løfteteknik til kasser 

• Vip kassen, så den står på den ene kant.

 

• Gå helt tæt på kassen. 
• Ret ryggen og grib fat om hjørnerne. 
• Brug lårmusklerne til at løfte med. 
• Bær kassen tæt på og midt for kroppen. 
• Vrid ikke – næse og sko-næser skal pege i samme retning. 

Når du skal flytte noget tungt 
VIDSTE DU, at gennemsnitligt 12.000 danskere rammes af en arbejdsulykke i forbin-
delse med manuel håndtering? Hvert år. 

Så pas godt på dig selv. 
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Undgå tunge løft 
• Se arbejdstilsynets instruks om vurdering af tunge løft. 
• Få hjul under det, der skal flyttes. 
• Brug et løftehjælpemiddel. 
• Del byrden op, hvis det er muligt, så hver ting vejer mindre. 
• Hvis det er muligt – så træk kasser over på en vogn, 

hvor bunden kan justeres i højden. 
 

Skub frem for at trække 
• Skub tunge emner på hjul. Det er bedre end at 

trække – især når du ændrer retning. 
• Skub uden at vride i kroppen. Hold næsen i samme retning som dine fødder. 
• To-mands løft er risikabelt og bør så vidt muligt undgås. 

Generelt om arbejdsteknik og løfteteknik 
På www.arbejdsmiljøweb.dk kan du se en video om neutralstillingen, som er et 
godt udgangspunkt for løft og andet manuelt arbejde. 
På www.bevarryggen.dk kan du få konkrete råd om arbejdsteknik ved løft. 

 

Når to løfter sammen 
To-personers-løft øger risikoen for uforudsete og farlige 
belastninger. Det skal så vidt muligt undgås. Kan det ikke 
undgås, så husk: 

• To, der løfter sammen, bør have samme højde og styrke. 
• Aftal løftet, så I kan få godt fat om byrden. 
• Tal sammen, løft på samme tid og med ret ryg. 

Tips når du bruger sækkevogn 
Brug sækkevogn, når du flytter noget tungt og uhåndterligt. 

• Vip emnet og skub ladet ind under. 
• Tag fat i emnet og vip kasse og sække-

vogn ind mod dig, mens du bremser 
hjulene med den ene fod. 

• Få god balance i sækkevognen. 
• Skub er bedre end træk – undtagen op ad en rampe. 
• En elektrisk sækkevogn er god, hvis 

man ofte kører på ramper og andre 
stigninger. 

 
 
 

http://www.arbejdsmilj%C3%B8web.dk/
http://www.bevarryggen.dk/


14 

    Arbejdsmiljø Tunø Festival 2017  

Håndtér de uhåndterlige ting 

Brug fantasien 
Når du skal flytte møbler og andre uhåndterlige ting, så spørg dig selv: 

• Kan du få brugerne til selv at flytte dem? 
• Kan du få hjul under – evt. bare i den ene ende? 
• Kan bordet komme op på skulderen? 
• Kan du bruge løftestangsprincippet eller etablere et hejs? 

Husk løfterådene: 
• Undgå så vidt muligt at løfte. 
• Undgå at vride i kroppen, når du løfter. 
• Hold ryggen ret og brug lårmusklerne. 
• Brug tyngdekraften og vægtstangsprincippet 

 

Reducering af faldulykker 
Husk, at alle hele tiden rydder op efter sig, så der hele tiden tænkes i reducering af 
risikoen for faldulykker. 

 
Kørsel i festivalens køretøjer 

For at du må føre et af festivalens køretøjer, skal du have reglementeret førerbevis til de en-
kelte køretøjer: 

  Der gælder særlige regler til de forskellige enheder.  

Se skemaet vedr. de typer certifikater der skal anvendes. 
Festivalens golfvogn(e) må kun føres af personer over 16 år. 

Det er krav, at du som fører og bruger af festivalens køretøjer, overholder festivalens 
alkoholpolitik, der i dette tilfælde svarer til færdselslovens regler. 

 

 
 

   

VIGTIGT!! 
Det er formandens ansvar, at de, der arbejder med køretøjer, er bekendte med festiva-
lens reglement og har det rigtige førerbevis. 
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