
 

 

Innledning: sikkerhetsarbeid 

Rikskonsertene har de senere årene økt fokuset på sikkerhet på skolekonsertene. Bakgrunnen for 

dette, er blant annet økningen i antall konserter som gjøres på andre arenaer enn skolens egne. Disse 

konsertene krever andre rutiner for sikkerhetsmessig planlegging og vurdering. Vi har innledet et 

samarbeid med Norsk Rockforbund som gjennomfører kurs for de ansatte som jobber med 

skolekonsertplanlegging og avvikling i Rikskonsertene og fylkene.  

 

I tillegg til økt kompetanseheving gjennom kurs, har vi gjennomført enkelte tiltak: 

 

• Egen paragraf i utøverkontraktene om sikkerhet: Utøveren bør ivareta egen og publikums 

sikkerhet ved å plassere og montere utstyr på en forsvarlig måte. Plassering av lydkilder og 

konsertens generelle lydnivå skal ta hensyn til publikumet. I de tilfeller hvor elever deltar i 

opprigg og nedrigg, er det skolens ansvar, men i samarbeid med utøver, å se til at elever ikke 

utsettes for farlige situasjoner eller overbelastes. Ved brannalarm eller ved opptakter til 

farlige situasjoner skal konserten avbrytes. 

• Innkjøp/leie av lasteramper for enkelte produksjoner med mye utstyr. 

• Det sendes med arbeidshansker til alle produksjoner med teknisk utstyr  

 

 
Songs and sweet potatoes med nye arbeidshansker.   

 

 

• Det skal utarbeides risikoanalyse for alle større arrangementer <dokumentet Sikkerhet for 

skolekonserter, stående publikum.docx kommer her> 

• Vi har utarbeidet en egen veileder for sikkerhet på skolekonserter med stående publikum 

<dokumentet ”Risikoanalyse eksempel Dualist Inquiry.xls kommer her> 

 

 

Aktuell litteratur: 

 

Sikkerhetshåndboken 

Norsk Rockforbund har utarbeidet en sikkerhetshåndbok for konserter, første gang utgitt i 2006. 

Boken tar for seg forløpet før, under og etter arrangement. Den inneholder informasjon om blant 

annet tillatelser, brannsikkerhet, pyroteknikk, risikovurdering og konflikthåndtering. 

http://www.norskrockforbund.no/nettbutikk/fagboeker/sikkerhetshaandboka.aspx  

 

 



Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med bransje og aktuelle 

etater utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer, utgitt i 2010. Veilederen er 

primært myntet på arrangementer på arenaer og festivaler. Den dekker sikkerhetsmessig 

planlegging, gjennomføring og evaluering av store arrangementer. Veilederen er på 136 sider og 

inneholder alt fra oversikt over aktuelt regelverk, til problemstillinger knyttet til scener og 

midlertidige konstruksjoner, tillatt lydnivå, bruk av røyk, publikumskapasitet og håndtering av 

nødssituasjoner. 

 

http://www.dsb.no 
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