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Når du oppdaterer/ endrer status så lagrer du 

dokumentet i en ny versjon og tar vare på den gamle 

Kommentar : Justert risiko og tiltak 

 

Nummer Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Tiltak

Beskriv hva du frykter kan skje? Beskriv hvor sannsynlig det er at dette kan skje Beskriv hva konsekvensen av dette kan være Beskriv hvilke tiltak som kan gjøres for unngå at dette skjer 

eller redusere konsekvensen av at det skjer.

1

Stagediving Uten barrikader, sannsynlig Skade på en/flere publikummere Barrikader om mulig, vakter ved scenen, informere musikere 

om at de ikke skal invitere publikum på scenen

2

Skader                                                                                          

Noen besvimer / får et illebefinnende

Mindre sannsynlig  (Skolekonsert som foregår på dagtid, 

varighet 40 minutter)

Elever må følges ut av vakt og event. lærer. Om 

situasjonen ikke bedres må ambulanse tilkalles. I 

verste tilfelle; avlyse konsert

Sørge for at det ikke blir press blant publikum: Rullerende 

vakter. Legge konsert tidlig høst eller vår slik at elever ikke 

kommer med tjukke jakker. Ha nok vakter til å kunne avse 

noen ved en eventuell situasjon. God kommunikasjon og rask 

respons. Samband og førstehjelpskrin. 

3

Slossing i publikum Mindre sannsynlig (Elever pleier å reagere på tydelige 

beskjed fra lærere og vakter, så det går sjelden så langt 

som slosskamp)

Skader på en/flere publikum Rullerende vakter, samband, tydelige beskjeder. Godt 

informerte vakter om den potensielle situasjon og avklare 

tiltak. 

4

For høyt lydnivå på konserter Sannsynlig                                                                                    

(det vil alltid være noen som synes det er for høyt)

Tinnitus                                                                                       

/ Dårlig steming. Publikum fokuserer bare på 

lydnivå og ikke musikk og opplevelse

Ha ørepropper tilgjengelig til de som ønsker (Å dele ut ved 

inngang kan gi feil signal). Være obs på lydnivå på hver 

konsert og ha dialog med lydmann slik at volumet kan 

nedjusteres ved behov. Skal aldri være uforsvarlig høyt

5

Elever går under konserten Noe sannsynlig Lærere mister oversikt over sine elever når de skal 

gå. Kan skape synergieffekt som gjør at flere tror de 

kan gå

Lage et heildundranes show som du aldri i livet vil gå glipp 

av. Ha vakter i utgangsdøren som spør hvor folk skal og 

vurderer om de kan gå eller ikke. Generelt sett trenger man 

eksempelvis ikke være 5 stk for å gå på toalettet.

6

Brann Lite sannsynlig Panikk i publikum, press, fall, trengsel ved 

utgangene.

Før konsert skal alle vakter være informert om alle 

nødutganger og rutiner. Ved konsertstart kan man også gi 

instrukser om nødutganger fra scenen. Ved alarm har man 

avklart en person som går opp på scenen og tar kontroll og 

informerer publikum om hvilke nødutgang de skal gå mot.

7

Skoler dukker ikke til konsert Lite sannsynlig Enten svært lite publikum -> redusert opplevelse / 

Ingen skoler til konsert -> avlyse

Ha god kontakt med skolene i forkant, få bekreftelse på at 

skoler skal delta i form av skjema / samtale eller lignende.

8

Skoler avlyser besøk i dagene før start Noe sannsynlig Skaper behov for endring i konsertplan. Slå 

sammen / avlyse. Kan være vanskelig å endre 

tidspunkt om andre skoler er satt opp på samme 

konsert. De er ikke så fleksible. 

Gi beskjed om at dette er et 'fast tilbud' man ikke kan si fra 

seg. Ha god oppfølging til skoler. Ring gjerne i forkant.

9

Skoler møter opp til feil tidspunkt Lite sannsynlig Ikke stor nok kapasitet til alle. Skolen må gå Pass på å ikke gjøre store endringer i plan tett opp til konsert, 

i såfall både muntlig og skriftlig avklaring med skolene det 

berører

10

Vakter blir syke Noe sannsynlig Ikke nok vakter = uforsvarlig å gjennomføre konsert Vær alltid obs på hvem du kan bruke som reserve i tilfelle 

sykdom

Marker linjen i Grønt om risikoen er håndtert og avklart

Marker linjen i gult om det ikke er avklart.

Makrker linjen i rødt om det er behov for umiddelbar håndtering av risikoen.


