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British anti-terror expert warns Norway 

over security against vehicle attacks

Aldworth said that he “shuddered” when taking a walk along the Oslo thoroughfare 

when visiting the city for a security conference in September.









Terror angrep 2017, konsentrasjon og intensitet
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17 000 angrep – 45 000 drepte 

10 900 angrep – 26 400 drepte 
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Bevisstgjøring

• Hva skal vi beskytte?

• Hva skal vi beskytte mot?

• Hvor godt skal vi beskytte?

• Hvordan skal vi få til det?

• Hvem skal gjøre det?

- Verdivalg - Policy



Gjensidig avhengighet og samspill
Dette er våre verdivalg, ambisjonsnivå og 
sikkerhetspolitikk !!!



Fra idé til realisering…



Fra idé til rasering…?



Definisjon av trussel

• Anslag ved bruk av kjøretøy i fart, med risiko/fare for å forvolde omfattende 

skade mot befolkningen. Med omfattende menes flere titalls drepte og/eller 

skadde.

• Security by design + Designing out crime



Mål

1. Samordne kommunens arbeid med sikring av gater og byrom

a. Utarbeide oversikt over aktører med rolle og ansvar i arbeidet med sikring av byrom og gater

b. Kartlegge eksisterende sikringstiltak

2. Foreslå nye konkrete sikringstiltak 

a. Definere hvilken type trussel som skal ligge til grunn for vurderingen av område og sikringstiltak 

b. Definere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at det skal vurderes sikringstiltak for en gate eller et byrom

c. Definere hvilke typer sikringstiltak (midlertidige eller permanente) som er aktuelle å benytte for ulike områder

d. Kartlegge aktuelle områder og mulige tiltak i områdene

e. Utarbeide en prioritert liste over områder og sikringstiltak på kort og lang sikt

3. Legge fram forslag til hvordan kommunen skal arbeide systematisk med sikring av gater og byrom 

fremover. 

a. Utarbeide utkast til plan for kommunens arbeid med sikring av gater og byrom 



Avgrensninger

• Ansvaret for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen ikke er endret med opprettelse 
av prosjektgruppen.

• Ansvaret for beredskap, herunder risikovurderinger og iverksettelse av nødvendige 
sikringstiltak ligger fremdeles i den enkelte virksomhet som en del av deres fagansvar. 

• Sektoransvaret vil tilsvarende fortsatt ligge i den enkelte sektor. 

• Strakstiltak som i dag iverksettes ved planlagte arrangementer mv og endret trusselnivå 
skal ikke behandles av prosjektgruppen, men utføres som vanlig etter allerede etablerte 
rutiner.



Kriteria for gater/steder som må sikres

Kriteria Kommunal 
grunn

Samfunnsverdi Publikumstetthet Symbolverdi Skadepotensiale

Sted/Gate

Gate X

Gate Y

Plass Z



Aktuelle sikringsmidler

Stoppeevne Kostnad Merverdi Flyttbarhet Fremkommelighet

Sikringsmiddel

X

Y

Z

• Avgrense hvilke sikringstiltak prosjektgruppen vurderer videre



Spørsmål?

Kontaktinfo: fredrik.froland@ber.oslo.kommune.no




