
Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-06 

Terror 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du i en (mulig) terrorsituasjon?  

 

Terrortrussel:  

1. Få kontakt med vedkommende som har mottatt trusselen – skaff informasjon om 

selve trusselen. 

2. Ring politiet på 112 – orienter dem om situasjonen. 

3. Ta i bruk varslingsplan.  

4. Beredskapsleder og politiet foretar en vurdering av om arrangementet skal 

evakueres (bruk tiltakskort 3-06 Evakuering) eller eventuelt avsluttes.  

5. Ta hånd om andre deltakere/medlemmer på stedet. 

6. Kontakt pårørende.  

 

Terrorhandling (inkludert bombe/skyting):  

 

Når evakuering ikke er mulig  

1. Ring politiet på 112. Oppgi hvem, hva og hvor. Følg instrukser fra politiet.  

2. Hvis det ikke er opplagt at terrorhandling pågår - varsle deltakere om mulig.  

3. Om mulig – gå innendørs og lås dører. 

Innendørs: Unngå å bli sett i vindu/ dører – ligg på gulvet.  

Utendørs: Ligg ned på bakken bak gjenstander/trær. 

4. Ro ned de som er tilstede. Ikke tiltrekk dere oppmerksomhet. 

5. Vurder fortløpende om evakuering er mulig. 

6. Når mulig – ta i bruk varslingsplan.  

7. Samarbeid med politiet om videre håndtering, informasjonsdeling og kontakt med 

pårørende.   

 

Når evakuering er mulig 

Ved hastverk bør punkt 1 og 2 skje samtidig.  

1. Ring politiet på 112. Oppgi hvem, hva og hvor. Følg instrukser fra politiet.  

2. Samle deltakere/medlemmer og ledere – gi instrukser om evakuering. Bruk 

tiltakskort 3-06 Evakuering.  

3. Når mulig – ta i bruk varslingsplan.  

4. Samarbeid med politiet om videre håndtering, informasjonsdeling og kontakt med 

pårørende.  
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FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

Det anbefales å:  

• Bruke synlige deltagerbevis. 

• Sørge for tilstrekkelig vakthold. 

• Sperre av arrangementsområder. 

 

Ved store arrangement som landsleir / nordisk leir kan man rådføre seg med politi.  

 

 


