
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En sikker og sund  
arbejdsplads! 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
   



Hvorfor denne folder? 
 

Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sik-
ker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter, at arbejdet omkring festivalen tilrettelæg-

ges hensigtsmæssigt. Dette betyder, at du som medarbejder skal handle med omtanke og bruge din 
sunde fornuft, for at forebygge arbejdsskader og for at undgå at udsætte dig selv - eller andre - for 

fare. 

 
Sølund Musik- Festival er i gang med at oparbejdet en god praksis omkring de mange arbejdsfunktio-
ner, der er ved etableringen, afviklingen og nedtagning af Sølund Musik- Festival. Dette gør vi for at 

give de mange medarbejdere en god forståelse for, hvorledes tingene gøres sikkert og rigtigt. 
 

Sølund Musik- Festival har et ønske om at fastholde og udvikle disse gode rutiner, og fortsat un-

derstøtte en kultur hvor ”vi hjælper og viser omsorg for hinanden” og hvor sikkerheden - og sundhed i 

arbejdet - er et vigtigt og naturligt element i en velfungerende festival, som hele tiden vil gøre 
tingene lidt bedre. 

 

Hvem? …. Mig? 
Denne folder henvender sig til alle medarbejdere på Sølund Musik- Festival, l som færdes eller har 
arbejdsfunktioner som ligner dem på en byggeplads - og hvor det derfor er nødvendigt at tænke 
over sikkerheden. Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring sikkerheden - og sundheden - 
på Sølund Musik- Festival og at signalere at Sølund Musik- Festival mener det alvorligt, når vi siger: 
”En arbejdsskade er én arbejdsskade for meget”. 

 
Du kan på de næste sider finde retningslinjer for og gode råd om, hvordan du skal forholde dig i 
situationer, som du eventuelt møder, når du arbejder på pladsen ved Sølund Musik- Festival. 
 
Sølund Musik- Festival kræver at alle medarbejdere, der deltager i bygge- og anlægsopgaver på fe-
stivalen, får læst disse retningslinjer og gode råd - inden man går i gang med arbejdet. Samtidig be-
des du opfordre dine kolleger til også at få dem læst - men vigtigst af alt er, at du og dine kolleger 
har dem i tankerne, når Festivalen etableres, afvikles og nedtages. Vi har et fælles ansvar for at Sø-
lund Musik- Festival er en sikker arbejdsplads. 

 

Hvor kan jeg henvende mig? 
Som led i styrkelsen af arbejdsmiljøet på Sølund Musik- Festival, er der udpeget personer som 

er ansvarlige for arbejdsmiljøet. De vil kunne hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvorledes du skal 

forholde dig til sikkerhed i din arbejdsopgave. 

 
Du kan henvende dig til følgende kontaktpersoner: 

• Annemette Dyremose Andersen. 

• Laila Madsen 

• John Diget Thomsen 

 
Du er forpligtiget til at rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra kontakt- 

personerne. Derudover skal eventuelle henstillinger fra Arbejdstilsynets repræsentanter på 
pladsen naturligvis efterkommes. 

 
Sølund Musik- Festival kontaktpersoner modtager også meget gerne nye input eller ideer til, hvor-
ledes arbejdet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Hvis du ønsker en mere detaljeret infor-
mation om forbedring af arbejdsmiljøet anbefaler vi sitet: www.bar-ba.dk hvor du kan finde ” 
Håndbogen 
- arbejdsmiljø i bygge og anlæg 

http://www.bar-ba.dk/


Sund fornuft og sikkerhed 
Sikkerhed handler langt hen af vejen om fornuft. Derfor er det vigtigt at du handler med omtanke når 

du arbejder. Mange arbejdsulykker opstår på grund af uforsigtighed og manglende omtanke. 
 

Det er derfor vigtigt at du føler dig tryg, ved det du laver, f.eks. ved hvorledes en maskine virker, 

eller ved hvem du skal henvende dig til, hvis du har brug for assistance. Derudover skal du vide 
hvilke personlige værnemidler (f.eks. hjelm, sikkerhedssko), du skal bruge, hvis du opholder dig i   

et område hvor dette er påbudt. Husk at værnemidler er den sidste løsning på et problem - prøv at 
planlægge så det ikke bliver nødvendigt. 
Du vil på de næste sider kunne finde konkret information om: 

 

• Byggepladsens indretning 

• Brug af hjelm, sikkerhedssko, 

øjen- og øreværn 

• Brug af stige og stillads 

• Belysning 

• Børn og unge på byggepladsen 

• El - installationer 

• Afspærring af arbejdsområde 

• Brug af personløfter (lift) og truck 

• Faldsikring 

• Brug af entreprenørmaskiner 

• Tunge løft 

 

 

Fornuftig adfærd er svær at sætte på formel - men på Sølund Musik- Festival gælder følgende regler: 
 

 

Orienter dig om forholdene 
• Sørg for at orientere dig på byggepladsen. Hvor er der f.eks. hjelmpåbud? Hvor kører 

der maskiner? 

Planlæg og gennemtænk arbejdsforløbet 
• Og tænk dig om, før du påtager dig en opgave du er usikker på, om du kan klare. 

Følg gældende instruktioner og husk: 
• Du skal være udhvilet, når du befinder dig - og arbejder på - byggepladsen. 

• Du skal møde ædru - og forblive ædru - så længe du opholder dig på byggepladsen. 

• Du skal sørge for orden og oprydning på byggepladsen. Materialer skal placeres så 
de ikke frembyder nogen fare. 

Brug de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed 
• Men anvend ikke udstyr eller køretøjer som du ikke kender - eller ikke har certifikat til. 

• Orienter dig altid i instruktionsbogen, førend du anvender et håndværktøj, du ikke er 
fortrolig med (få instruktionsbog udleveret i grejdepotet) eller spørg en af dine kolle- 
ger. 

Gør brug af erfaring fra erfarne medarbejdere 

 

Byggepladsens indretning 
Byggepladsens indretning er afgørende for en sikker afvikling af arbejdet. Det er en god ide ved 

ankomst til din byggeplads (f.eks. en scene eller ved opsætning af hegn), at du skaber dig et over-
blik over aktiviteterne. Her kan en oversigtsplan over pladsen (scenen) være en stor hjælp. Indret-

ningen af pladsen skal sikre at al færdsel, til fods - og i køretøjer - foregår adskilt og forsvarligt. Det 
er også vigtigt, at du orientere dig i forhold til de skiftende aktiviteter på pladsen - hvor flere arbejds-
hold kan overlappe hinandens arbejdsopgaver. Det er dit ansvar at påse og påtale over for den ar-

bejdsmiljøansvarlige, hvis andre aktiviteter er til fare for din sikkerhed. 

 
Du bedes ved oversigtsplanen – eller henvendelse til din arbejdsmiljøansvarlige person - 

orientere dig om: 

• Til- og frakørsels veje for biler, trucks, entreprenørmaskiner osv. (skal være markeret med skilte) 

• Afspærrede områder (f.eks. hvor personer uden hjelm/el. sikkerhedssko ikke må opholde sig). 

• Flugtveje. 

• Gangveje og adgangsveje imellem afspærrede områder. 

• Særligt personligt beskyttelsesudstyr knyttet til din opgave. Hvis du har dit eget udstyr håber 
Sølund Musik- Festival selvfølgelig, at du kan anvende dette. 

• Førstehjælpsudstyr. 



Om afspærring 
Du skal til enhver tid respektere den afskærmning eller afmærkning der kan være i for-
hold til maskiner, huller, eller til et specifikt område af byggepladsen. Hvis du ønsker 
adgang til et område som er afskærmet, f.eks. pga. hjelmpåbud, skal du naturligvis 
sørge for at bære hjelm FØR du begiver dig ind i området. Afspærringen vil være for-
synet med et piktogram som angiver hvilket påbud som gælder. Det er muligt at af-
spærringen i løbet af etableringen/ nedbrydningen vil blive annulleret, således at alle 
kan færdes på området. 

 
Husk at holde dig i kanten af vejen, når du bevæger dig på et område, hvor der kører maskiner. 

 

Brug af hjelm 
Beskyttelseshjelm skal altid anvendes i områder som er afspærret og hvor hjelm 
samtidig er påbudt. Dette gælder specielt områder hvor værktøj, materialer eller 
andre genstande kan falde fra stor højde eller i områder, hvor hoved kan stødes 
imod udragende genstande. Hjelm udleveres efter særlig aftale med den arbejds-
miljøansvarlige. 

 

 
Brug af sikkerhedssko 

Sikkerhedssko (med beskyttelses-stålhætte, sål) skal bruges, hvor der er risiko for 

klemning (f.eks. ved ophold i nærheden af truck) eller hvor der er risiko for fod-

skade fra faldende genstande (f.eks. ved håndtering af tunge og uhåndterlige gen-
stande, som lys og højtalere). Sikkerhedssko skal også anvendes i områder hvor 
der er risiko for at træde spidse eller skarpe emner, f.eks. søm, op i foden. Ved 

arbejde på stiger, stilladser og klatring bør der anvendes sikkerhedssko med en 
smidig sål. Sikkerhedssko udleveres efter særlig aftale med den arbejdsmiljøan-

svarlige. 
 

 
Øjen- & øreværn 

Øjenværn skal anvendes ved arbejde eller ophold på steder, hvor der er risiko for at 

blive ramt af flyvende partikler eller sprøjt. Hvis man i forvejen bruger briller skal 
øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne. Øjenværnet skal være til-
strækkeligt stort og give et klart udsyn – og hvis øjenværnet bruges sammen med 
hoved- eller høreværn må den samlede beskyttelse ikke forringes. Ellers skal der 
benyttes et specielt kombiværn. 
Høreværn skal bruges så snart arbejde, der vurderes at være høreskadeligt, 

påbegyndes - eller man opholder sig i en område med meget støj, f.eks. under 
lydprøver. 

 
De gule ørepropper er meget anvendelige, og alle som opholder sig i forbindelse med 
scenerne (også under koncerter) bør være udstyret med en par af disse. 

 

Brug af personløfter (lift) og trucks 

Personløft med kran eller truck er ikke tilladt på Sølund Musik-Festival. Alle personløft 
skal afvikles i sikkerhedsgodkendte lifte, hvor der ikke er ændret i de oprindelige sik-
kerhedsanordninger, f.eks. sikkerhedsbøjler i ”kurven”. Det er strengt forbudt, at 

trucks betjenes af personer uden særligt truckførercertifikat. Lifte må ligeledes kun 
betjenes af folk, som har en speciel instruktion hertil. 



Brug af stiger og stilladser 
Stiger må kun anvendes til arbejde af kortere varighed. Du må ikke anvende stiger ved 
arbejde i mere end 5 meters højde - og metalstiger må ikke anvendes i nærheden af 
elektriske luftledninger. Stiger skal opstilles på vandret og fast underlag. Stiger der op-
stilles op ad en mast skal være forsynet med egnet støtteanordning. Hvis du skal højt 
op i en stige, så sørg for, at en anden holder stigen for dig. 

 
Opstilling af stilladser eller ændring af stilladser højere end tre meter (det samme gælder rullestillad-
ser), må kun udføres af personer, der har gennemført uddannelse inden for den relevante stillads-

type. Der skal i forbindelse med stilladset findes en brugsanvisning, som angiver den tilladte fladelast 
og punktlast. Stilladser skal stå på fast grund og evt. opklodsning skal være stabil og højst 20 cm 

høj. 

 
Stilladserne skal være forsynet med rækværk fra 2 meters højde - og adgangen til stilladset ved 

stige, trappe eller lignende skal også være forsynet med rækværk. 

 

Faldsikring 
Der SKAL bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlæg-
ges, tilrettelægges og udføres således, så der ikke er farer for nedstyrtning. Du må kun 
bruge faldsikring efter særlig aftale med den arbejdsmiljøansvarlige. Brug af faldsikrings-
udstyr er en nødløsning. Fare for nedstyrtning skal normalt være sikret ved rækværk, 
stillads eller lift (personløfter). 

 
Ved brug af faldsikringsudstyr, skal der anvendes sele og line med justeringsanordning og støddæmp-

ning. Før brug af faldsikringsudstyret foretage en grundigt kontrol af materiellet, herunder er det vigtigt, 
at selen passerperfekt. 

 
Belysning 
Ved arbejde i mørke skal det sikres, at det er muligt at orientere sig, og at der derfor er det fornødne 

lys til arbejdets udførelse. 

 

Brug af entreprenørmaskiner 
Brug af entreprenørmaskiner må kun foregå med gyldigt tilladelse, og føreren skal 

være fortrolig med maskinen og dens anvendelse. Du skal være opmærksom på, at 

færdselsloven også gælder på alle Sølund Musik-Festivals områder. Maskiner må 
ikke efterlades med motoren i gang, og må ikke anvendes til persontransport, hvis 
ikke de er indrettet hertil. 

 
Det er førerens ansvar at sikre, at maskinen er i forsvarlig stand (effektive bremser, spejle, lygter, 

horn, afviser, blink osv.). Hvis maskinen ikke er udstyret med hørligt signalapparat, som går i gang 
straks, at maskinen kører i en retning med begrænset udsyn (f.eks. baglæns), skal føreren sikre sig 

- gerne ved hjælp af en kollega - at området er frit til manøvren. I det hele taget, er det en god ide, 
at få en af dine kolleger til at holde et område frit, hvis du anvender entreprenørmaskiner. 

 
Sæt farten ned over alt på pladsen og husk at færdselsloven også gælder på Sølund Mu-

sik- Festival. 

 

Børn og unges færdsel ved byggepladsen 
Som udgangspunkt kan børn og unge under 18 år ikke færdes på byggepladsen. Det er medarbej-
dernes ansvar, at børn og unge holdes væk fra alle farlige områder og maskiner. Unge kan efter sær-
lig aftale med den arbejdsmiljøansvarlige person (arbejdsleder) udføre specielle og afgrænsede opga-
ver. 



 

Tunge løft 
 

 
Er du i tvivl om du kan magte en ting, så løft den ikke! Risikoen for belastninger af 
ryggen mindskes ved anvendelse af rigtige løfte- og bæreteknik - sørg for at benene 
arbejder, i stedet for ryggen. Det er også vigtigt, at du har et godt greb i det du vil 
løfte - og at underlaget du bevæger dig på, er jævnt og stabilt. Sørg for at din trans-
portvej er belyst, fri for ting du kan snuble over - og der må ikke være glat. 

 
Sørg i det hele taget for at passe på dig selv når du løfter – og spørg om hjælp, hvis du 

behøver det! 
 

 

El - installationer 
Kabler, der er strømførende, skal naturligvis være tilstrækkeligt isoleret. Men det er også vigtigt, at de 

placeres således, at de ikke beskadiges under arbejdet. Dette kan imødekommes ved enten at   

grave kablerne ned (min 35 cm.) - hvis der køres med køretøjer - eller hænge dem op. Det er også 
vigtigt, at kabler ikke ligger således, at dine kolleger falder i dem. Betragt et hvert kabel som strømfø-

rende - indtil det modsatte er bevist! 

 

 
 
Ha’ en rigtig god og sikker festival! 

 
Sølund Musik- Festival 

 
 
 

Hvis uheldet er ude! 

Ved alvorlig arbejdsulykke 

• Ring 112 

• Under opstilling / nedtagning kontaktes den arbejdsmiljø ansvarlige. 

• Under festivalen kontaktes skadestuen 
 

Ved mindre arbejdsskade 

• Under opstilling / nedtagning kontaktes den arbejdsmiljø ansvarlige. 

• Under festivalen kontaktes skadestuen 

 


