Kørsel på Roskilde Festival
Vi anbefaler, at man kun bestiller kørselstilladelser efter reelt behov og ikke bestiller en udvidet tilladelse –
blot fordi det måske bliver nødvendigt.
Det er muligt at komme forbi kørselskontoret og få udleveret en Express Leverandør kørselstilladelse, hvis
behovet skulle opstå.
Kørselstilladelserne sidder IKKE fastklæbet i forruden – og derfor kan overføres fra en bil til en anden – så
du behøver ikke to tilladelser blot fordi du skifter bil undervejs.
Se de enkelte tilladelser på sidste side.

Kort om Kørselskontoret
•
•
•
•

Vi står for produktion og udlevering af kørselstilladelser på festivalen.
Vi har døgnåbent fra 28. juni kl. 12:00 frem til 7. juli kl. 16:00
Kørselskontoret befinder sig før, under og efter festivalen ved samkørsels-parkeringspladsen
(pendlerpladsen) på Darupvej.
Kontakt til kørselskontoret (under festivalen) på telefon 3078 7250.

Bestilling af kørselstilladelser
•
•
•
•
•
•

Bestillinger foretages via People, hvor alle tilladelser er oprettet som produkter.
Medarbejderne på kørselskontoret kan hverken bestille eller godkende kørselstilladelser. Dette
sker internt i hver division.
Der er stillet et antal tilladelser til rådighed for divisionen, som derefter sendes ned ad i
organisationen af de ansvarlige - helt ned til teamniveau.
Hvis dit team ikke har adgang til de nødvendige tilladelser, skal du derfor henvende dig til din
nærmeste leder.
Hvis du vurderer, at du har behov for en kørselstilladelse, skal du også henvende sig til din
nærmeste leder. Han/hun vil vurdere om det er relevant og vil i så fald tildele dig en
kørselstilladelse i People.
Kørselstilladelser tildeles den enkelte frivillige på samme måde som bånd. Du kan således se det
som produkt i People. En tilladelse skal altså altid tildeles den person, som skal bruge tilladelsen.
o I få tilfælde skal der bestilles til f.eks. lejet bil 1, lejet bil 2, lejet bil 3 etc. Her tildeles flere
tilladelser til samme person (den ansvarlige for opgaven), som herefter kan hente alle
tilladelser samlet.

Godkendelse af bestilte kørselstilladelser
•

•

Godkendelsen af bestillinger står de enkelte divisioner for. Dette er afhængigt af hvordan de
organiseret sig, og hvordan de er opstillet i People. Medlemmer af divisionsledelserne og personer
med deres godkendelse kan få adgang til at tildele produkter i People, og vil så virke som bestillere
for den enkelte division/team.
Det godkendte produkt tildeles den person, som skal have kørselstilladelsen.

•

•

Under afvikling af festivalen kan alle, ved fysisk henvendelse på Kørselskontoret, anmode om en
kørselstilladelse. Beslutningstagen ang. godkendelsen vil stadig være på chefniveau, eller hos
personer udpeget fra dette niveau. De vil i sådanne tilfælde blive kontaktet af en medarbejder fra
Kørselskontoret.
Akutte godkendelser kan under festivalen foretages af teamleder for kørselskontoret og i
koordination med sikkerhedskontoret - hvis ikke der opnås kontakt til den korrekte godkender.

Afhentning af godkendte kørselstilladelser
•
•

Forudbestilte kørselstilladelser vil blive udleveret ved check-in sammen med dit armbånd.
Alternativt er det fortsat muligt at afhente enkelte kørselstilladelser på kørselskontoret - hvis du
har fået bånd på. I så fald kan vi scanne dit bånd og nemt fremfinde din tilladelse.

Vigtig information
•
•
•

Kørselstilladelsen monteres løst i forruden, hvilket gør det muligt at overføre den mellem flere
forskellige biler efter behov.
Da kørselstilladelserne kan anvendes af flere biler på skift, forventes det, at de personer, som skal
benytte disse, sørger for at overlevere kørselstilladelsen til den næste, som skal benytte den.
Målet for Roskilde Festival er, at mængden af udstedte kørselstilladelser daler i forhold til tidligere
år, men ikke nødvendigvis mængden af biler.

Korridor
•
•
•

For at gøre systemet så fleksibelt som muligt fungerer Darupvej som ”korridor”.
Kørselstilladelsesmæssigt tæller det dermed som et lukket område, til trods for at det faktisk er et
publikumsaktivt område.
Alle kørselstilladelser gælder gennem korridoren 24 timer i døgnet under hele festivalen. Prøv dog
at begrænse din kørsel her, da det er et område med meget trafik hvor der kan opstå kø og
trafikprop.

Darupkorridoren: Går fra Port 17 til Port 20. Se kort.

Kørselsforbud
Kørselsforbud, som går udover de restriktioner, der er for kørselstilladelserne.
Kørselsforbud Campingområder.
29. juni 08:00-14:00: Alle kørselstilladelser kan benyttes på campingområdet. Alle køretøjer vil blive
visiteret for campingudstyr.
29. juni 15:45 til 17:00: Kraftigt begrænset kørsel grundet åbningen til pladsen. Passage forbi
publikumsindgangene skal forventes meget begrænset eller lukket i perioder. Tidsrammen kan ændres på
foranledning af Beredskabskontoret.
3. juli kl. 17:00 - 6. juni kl. 12:00: Det vil kun være tilladt at køre på publikumsområder ml. 04:00-12:00.
Undtaget er køretøjer, der har et absolut behov og en udstedt Udvidet Kørselstilladelse (se nederst i
dokumentet).

7. juli: Vi kan lukke midlertidigt for kørsel grundet lukningen af pladsen. OBS: man ikke må påbegynde
nedtagning før gæsterne har forladt området – kørsels bedes begrænset til et absolut minimum i denne
periode.
Kørselsforbud Indre plads
Følgende kørselsforbud vil være gældende under Roskilde Festival 2019:
4. juli kl. 15.00 - lørdag den 7. juli kl. 21.00: Kun tilladt at køre på publikumsområder mellem. 04.00-10.00.
Undtaget er køretøjer med et absolut behov og en udstedt Udvidet Kørselstilladelse (se nederst i
dokumentet).

Produktbeskrivelse
Kørselstilladelser inddeles i 4 forskellige typer. Herudover findes der en Express-Leverandørkørselstilladelse
(engangstilladelse). Den kan godt lyde kompliceret at få udleveret – men vi øver os på, at det skal være
nemt – så det samlede behov for udleverede permanente kørselstilladelser kan reduceres. Kontakt os
gerne for at få vejledning til om denne tilladelse kan være hjælpsom for dig.
Typer
Standard
kørselstilladelse

Før-/efter
kørselstilladelse

Leverandør
kørselstilladelse

Egnet til
Mest brugte

Køretøjer der kun
anvendes under
opbygning og/eller
nedtagning

Primært tiltænkt
leverandører, som ikke
skal have yderligere
adgang til RF, og som ikke
har armbånd

Armbånd
Påkrævet af
chauffør og
alle
passagerer

Påkrævet af
chauffør og
alle
passagerer

Kræver ikke
armbånd for
chauffør og 1
medhjælper

Adgang
Ubegrænset
adgang til
lukket område
og til
servicecentren
e (via
tilkørselsveje).
Begrænset
adgang (04:0012:00) til
Publikumsaktiv
e områder.
Ubegrænset
adgang til
lukket område
og til
servicecentren
e (via
tilkørselsveje).
Begrænset
adgang (04:0012:00) til
Publikumsaktiv
e områder.
Ubegrænset
adgang til
lukket område
og til
servicecentren
e (via
tilkørselsveje).

Tildeling
Bestil produkt i
People
”Driving permit
standard”

Gyldighed
Hele festivalen

Bestil produkt i
People ”Driving
Permit
before/after”

Før onsdag 5/7
kl. 15 og efter
søndag 9/7 kl.
06.
IKKE gyldig i
musikdagene

Bestil produkt i
People ”Driving
Permit Supplier”

Hele festivalen

Udvidet
kørselstilladelse

ExpressLeverandør
Kørselstilladelse

Køretøjer med et
ekstraordinært behov for
kørsel på publikumsaktive
områder - også uden for
den begrænsede periode
mellem 04:00 og 10:00.
Tildeles med stor omtanke
og instruktion
Primært
leverandører/reparatører,
der kun en enkelt gang og
kortvarigt skal have
adgang til Roskilde
Festival.
Udleveres med
tidsbegrænsning, og
chaufføren skal aflevere
kørekort-nr. og kunne
kontaktes på mobiltelefon.

Påkrævet af
chauffør og
alle
passagerer.

Kræver ikke
armbånd for
chauffør og 1
medhjælper

Begrænset
adgang (04:0010:00) til
Publikumsaktiv
e områder
Ubegrænset
adgang til alle
de områder,
hvor
chaufførens
bånd giver
adgang
Ubegrænset
adgang til
lukket område
og til
servicecentren
e (via
tilkørselsveje).
I
ekstraordinære
tilfælde:
Adgang til
publikumsaktiv
e områder, hvis
udenfor
perioden
04:00-10.00
kun med guide.

Bestil produkt i
People ”Driving
Permit Extended”

Hele festivalen

Udleveres fra
kørselskontoret,
men
kørselsbehovet
skal godkendes af
sikkerhedskontoret
, Arealkontoret,
Indholdskontoret
eller Salg og
Partner kontoret.
Kørselskontoret
hjælper gerne med
indhentning af
godkendelse.

En gangs
tilladelse:
Tidsbegrænset
til opgaveudførsel

