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Veileder ved
terrorhandlinger
Veilederen gir deg nyttige råd om
handlemåte ved:

SÆRKJENNE VED MISTENKELIG
OBSERVASJON
•

Unaturlig opptreden på begrenset
eller offentlig sted

•

Viser merkbar interesse for:
innganger, utganger,
kameraovervåkning eller vektere tar bilder

•

Tildekket ansikt/skjult identitet

•

Stiller uvanlige eller
sikkerhetsrelaterte spørsmål

MELDE FRA OM MISTENKELIG
OBSERVASJON
•

Kontakt Politiet – 112

•

Informer om:
Når (dato og tid)
Hvem (kort beskrivelse)
Hva (beskriv kort situasjonen)
Hvor (sted/området)

Ikke vær redd for å rapportere – dine
observasjoner kan redde liv og motvirke
en alvorlig hendelse

•

Mistenkelige observasjoner

•

Unngår sikkerhetspersonell

•

Funn av mistenkelig gjenstand

•

•

Situasjon hvor kniv, skytevåpen eller
kjøretøy brukes som angrepsmiddel

Aktivitet som ikke samsvarer med
bygningens eller områdets natur

•

Biler som står parkert
ureglementert/unormalt

•

•

Biler som gjentar samme kjørerute

•

Informasjonen er hentet og basert på
åpne kilder tilgjengelig på internett, eget
nettverk og vår erfaring/kompetanse.
For nærmere informasjon, gå til:
•
•

PST - www.pst.no:
Vurdering av trusselbildet i Norge
Reiseinformasjon fra
utenriksdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikss
aker/reiseinformasjon/id2413163/

•

Veileder i terrorsikring:
https://www.nsm.stat.no/virksomhetssikkerhet
/veileder-i-terrorsikring/

Spørsmål til veilederen eller råd?
Ta kontakt med Sikkerhetsledelse,
tlf 66 10 99 40 - www.sikkerhetsledelse.no

Vær obs på vare- og lastebiler i
nærheten av folkemengder
Husk å fokusere på oppførsel, ikke
utseende

Tips Politiet:
https://politiet.no/tjenester/tipspolitiet/send-tips/
Tlf 02800

MISTENKELIGE GJENSTANDER
Skjult: Har det vært forsøkt å skjule
gjenstanden, eller plassere den et sted
den neppe vil bli oppdaget tilfeldig?
Uskyldige gjenstander blir oftest ikke
skjult med overlegg.
Tydelig: Er gjenstanden åpenbart
mistenkelig? Ser du ledninger eller
batterier? Er den teipet, inneholder den
væsker eller pulver? Er den funnet etter
at mistenkelig oppførsel er påvist?
Typisk: Er gjenstanden typisk for noe du
rimeligvis kan vente å finne på stedet,
også med hensyn til gjeldende trussel?
Spør – kjenner noen til gjenstanden?

TILTAK HVIS DU ANSER
GJENSTANDEN SOM MISTENKELIG
•

Ikke rør

•

Merk av stedet og sperr om mulig

•

Meld ifra til Politiet – 112

•

Evakuer – fortell til andre hva du har
funnet og be dem forlate stedet

TILTAK VED ALVORLIG HENDELSE

LØP VEKK
•

Trekk vekk fra trusselen/hendelsen
så fort som mulig

•

Varsle andre rundt deg

FINN SKJUL
•

Hvis du ikke kan løpe – finn skjul

•

Finn dekning mot skytevåpen

•

Lokaliser utganger

•

Lås deg inne i et rom hvis mulig

•

Vær stille, sett telefonen på lydløs

VARSLE
•

Ring Politiet når du er trygg

•

Oppgi din lokasjon

•

Beskriv angriperen

•

Vurder om du trygt kan hindre andre
fra å gå inn i området fra der du er

