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SCENARIO 11: ALVORLIG VOLDSHENDELSE I UTDANNINGSINSTITUSJON   
 

11.1 Forutsetninger  

Hendelsesforløp 

Uten forvarsel begynner en elev å skyte mot sine medelever og sin lærer inne i 
klasserommet. Våpenet som benyttes er et medbrakt håndvåpen. Læreren og seks 
elever blir drept, mens 13 elever blir alvorlig skadd. Det hele ender med at 
gjerningsmannen tar sitt eget liv.  

Intensjon  

I en film som gjerningsmannen hadde lastet opp på Youtube forklarer han i detalj 
hvorfor og hvordan han ønsker å ta hevn på grunn av langvarig mobbing.  

Kapasitet 

Etterforskningen viste at gjerningsmannen var en einstøing med interesse for våpen 
og våpentrening fra en skyteklubb. 

Lokalisering  

En videregående skole i Nordland. 

 

Sammenlignbare hendelser 

• 31. oktober 2018: Knivstikking på Vinstra med døden til følge. Gjort av medelev, 
utenfor skoletid.  

• 23. mars 2018: Elev ved Røyken vgs. knivstukket på buss utenfor skolen av 
jevnaldrende 

• 14. februar 2018: 17 drepte og 17 skadde når tidligere student angrep elever ved 
Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida 

• 14. desember 2017: Trussel om skoleskyting mot Steinkjer Videregående skole. 
En person pågrepet. 

• 11. november 2017: Trussel om skoleskyting mot Saltdal Videregående skole. En 
person pågrepet. 

• 9. november 2017: Trussel om skoleskyting rettet mot Bodø Videregående skole. 
3 personer pågrepet 

• 4. september ble jente knivstukket ved St. Hallvards vgs. av 19 år gammel mann. 
• 13. januar 2016: Trussel om skyting mot to skoler på Helgeland, førte til 

evakuering. En 15 åring ble senere pågrepet 
• 16.desember 2014: Taliban drepte 132 barn på en skole i Peshawar i Pakistan.  
• mai 2014: Tre personer ble skutt og drept, mens tre andre ble drept med kniv ved 

University of California, Santa Barbara. 
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• desember 2012: 26 mennesker, deriblant 20 skolebarn i alderen 6-7 år og seks 
ansatte ved Sandy Hook barneskole i Newtown ble drept. Gjerningsmannen tok 
til slutt sitt eget liv. 

• 28. april 2009: 9 år gammel elev avfyrte to skudd avfyrt med hagle ved 
Kanebogen barneskole, på bakgrunn av konflikt med eldre elev. Ingen skadde. 

• 11.mars 2009: Winnenden i Tyskland. 15 personer ble skutt og drept av en 
tidligere elev ved skolen.  

• 23.september 2008: Kauhajoki, Finland. En medelev drepte 9 medelever og en 
lærer. 

• 07.november 2007: Jokela, Finland. 8 medelever og lærere ble drept på en 
videregående skole.   

• april 2007: En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. 
Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv. 

• 02. oktober 2006: En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i 
Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv. 

• 20. april 1999: To studenter dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine 
High School. 

 

11.2 Sårbarhetsvurdering 
 

I denne ROS-analysen gjøres det sårbarhetsvurderinger ved å se på hvordan kritiske 
samfunnsfunksjoner påvirkes av den aktuelle hendelsen. Fargene grønt, gult og rødt 
brukes for å beskrive hvor sårbar den enkelte kritiske samfunnsfunksjon er. Grønt 
betyr liten sårbarhet, gult betyr middels sårbarhet og rødt betyr stor sårbarhet.  
 
Kritisk samfunnsfunksjon Sårbarhet 
Husly og varme  

 

Forsyning av mat og medisiner 
 

Forsyning av drivstoff, olje m.m. 
 

Strømforsyning 
 

Elektronisk kommunikasjon (EKOM) 
 

Fremkommelighet/transport av personer og gods 
 

Vannforsyning og avløp 
 

Helse- og omsorgstjenester 
 

Nød- og redningstjeneste 
 

Kriseledelse og krisehåndtering 
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Nød- og redningstjenesten  

Responstiden til særlig politi og ambulansetjeneste vil være avgjørende i en hendelse 
som dette. Også kapasitet og tilgang på nok personell og øvrige ressurser, vil være 
viktig. Dette gjelder særlig dersom angrepet varer over tid, innebærer forskansning, 
gisseltaking eller dersom gjerningsmennene er på frifot. 
 

Kriseledelse og krisehåndtering 

Nasjonal  
Hendelsen vil være en alvorlig nasjonal hendelse, hvor regjeringen raskt vil bli 
involvert – både på minister- og statsministernivå. Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), vil normalt ha ansvaret for å koordinere den sentrale 
krisehåndteringen, som i dette tilfelle først og fremst handler om mediehåndtering 
og koordinering av informasjon fra sentrale myndigheter til befolkning og 
underliggende etater. De mest berørte fagdepartementene vil være Barne- og 
likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Regional  
Akuttfasen, redningsaksjonen og all aktivitet på skadestedet vil bli ledet og 
koordinert av politiet. Parallelt med dette vil Fylkesmannen (FM) iverksette 
krisehåndtering som regional samordningsmyndighet. Det betyr at FM tar kontakt 
med berørte kommuner (vertskommunen og kommuner som har elever ved skolen) 
og Nordland fylkeskommune som skoleeier, for å skaffe oversikt over situasjonen og 
hjelpebehovet ut over det som ivaretas av politiet. Ved behov vil FM støtte opp om 
og samordne lokalt hjelpebehov. Samordning av informasjon og rapportering til 
sentrale myndigheter vil også være en viktig oppgave for FM, samt å legge til rette for 
oppfølging og besøk av myndighetspersoner fra regjering og kongehus. Hele eller 
deler av fylkesberedskapsrådet vil også bli innkalt for ei felles oppdatering om 
situasjonen og for å diskutere behovet for samordning og oppfølging. Hos FM vil 
fagavdelingene «helse- og omsorgsavdelingen», og «oppvekst- og 
utdanningsavdelingen» bli involvert i krisehåndteringen.  

Nordland fylkeskommune vil som skoleeier ha en særlig viktig rolle i 
krisehåndteringen, både i akuttfasen, men også i etterkant. Å skape trygghet og 
forhindre sosial uro i de ulike videregående skolene vil være en viktig oppgave for 
Fylkeskommunen i samarbeid med andre videregående skoler i fylket.  
 
Lokal 
God håndtering av hendelsen forutsetter et nært samarbeid mellom politiet, 
fylkeskommunen (skoleeier) og vertskommunen. For den kommunale kriseledelsen 
vil lokal samordning, formidlinga av informasjon og mediehåndtering være en 
krevende oppgave. Også primærhelsetjenesten og psykososial oppfølging og støtte 
er viktige kommunale oppgaver. 
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Helse- og omsorgstjenester  

Det store antallet alvorlige skadde og døde vil utløse katastrofealarm innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Akuttoppgavene vil overstige den daglige kapasiteten, og 
det vil være behov innkalling av ekstra personell. I akuttfasen vil avansert førstehjelp 
og transport av de skadde være viktige oppgaver, i tillegg vil sykehusene måtte 
behandle traumeskader. Avhengig av kapasiteten til det nærmeste sykehuset kan 
det være relevant å opprette kontakt med andre sykehus både innenfor og utenfor 
fylkets grenser for samarbeid. 

 Hendelsen vil medføre et stort behov for omsorg og psykososial støtte hos de som 
rammes direkte, men også hos pårørende og andre berørte. Dette gjelder både i 
akuttfasen og i etterkant. Kommunene har primæransvaret for denne oppfølgingen, 
men vil ha behov for hjelp til denne oppgaven fra blant annet fylkeskommunen 
(skoleeier) og det regionale helseforetak. Den norske kirke og andre trossamfunn vil 
også ha en viktig rolle ved denne type hendelse i forhold til omsorg, støtte og i annen 
oppfølging. 
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11.3 Risikovurdering  
 

Tabellen gir en skjematisk presentasjon (oppsummering) av resultatene fra 
risikovurderingene.  

Sannsynlighetsvurdering       

    
Svært  

lav Lav Middels Høy Svært  
høy Forklaring 

Sannsynligheten for at  
hendelsen skal inntreffe           

Dagens trusselbilde tilsier at 
sannsynligheten er lav.   

        
Konsekvensvurdering       

Verdi Konsekvenstype Svært  
små Små Middels Store Svært  

store Forklaring 

Liv og  
helse 

Dødsfall 
          

 
8 døde.  

Skader og 
sykdom 

          

En del alvorlig skader, men 
også omfattende psykiske 
helseplager.  

Stabilitet 

Sosiale og  
psykologiske  
påkjenninger           

Hendelsen vil føre til sterke 
reaksjoner som uro, angst og 
sinne.  

Påkjenninger i  
hverdagen           

Stengte skoler i en periode.  

Natur og  
kultur 

Skader på 
naturmiljø           

Ikke relevant.  

Skader på 
kulturminner og 

 -miljø           

Ikke relevant.  

Økonomi Materielle skader           5 - 20 millioner kr.  

Samlet vurdering av  
konsekvenser 

          

Totalt sett svært store 
konsekvenser 

 
 

        
Usikkerhet Liten  Moderat  Stor  

 

Sannsynlighet  

Trusselvurderinger sier noe om hvor sannsynlig det er at en tilsiktet uønsket 
hendelse skal inntreffe. Så lenge vi ikke har kunnskaper om at aktuelle personer har 
intensjon og kapasitet til å gjennomføre en slik alvorlig hendelse, vil sannsynligheten 
være lav. DSB skriver i sin scenarioanalyse «Skoleskyting i Nordland» at 
forutsetningene for hendelsen er tilstede i Norge, samtidig som det også eksisterer 
forebyggende barrierer. Det betyr at sannsynligheten for at det skisserte scenarioet 
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skal skje i Norge eller Nordland, er å anse som lav1. Scenarioet er likevel ikke 
utenkelig eller urealistisk, og er derfor tatt med i det regionale risikobildet. Det vises 
her til politiets trusselvurderinger2, liknende hendelser fra andre og sammenlignbare 
land, mye våpenbruk i dataspill, at våpentettheten i Norge er relativt stor osv. 
Bakgrunnen for slike tilsiktede hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner er 
ofte hevn, men hendelsen kan også komme som en konsekvens av andre konflikter 
(eks. barnefordelingssak, barnevernssak) eller terror. 

 

Liv og helse   

Hendelsen får store og alvorlige konsekvenser for liv og helse. Åtte personer mister 
livet mens 13 personer blir skadd. I tillegg antas det at hendelsen vil føre til psykiske 
reaksjoner som posttraumatiske stressreaksjoner, angst, traumer og depresjon. De 
psykiske senskadene vil ikke bare berøre de som er direkte berørt, men også 
medelever, andre ansatte på skolen, samt pårørende og innsatspersonell. 

 

Stabilitet  

Denne hendelsen inneholder fire av de seks definerte kjennetegnene som kan 
indikere «sosiale og psykologiske reaksjoner» for innbyggerne. Konkret gjelder dette 
at krisen er en «tilsiktet hendelse», «den rammer sårbare grupper», «gir manglende 
muligheter for å unnslippe» og kan medfører «forventningsbrudd til myndighetene»:  

• Den skisserte hendelsen er en brutal og planlagt hendelse. Det faktum at 
hendelsen er gjort med vilje antas å føre til sterke reaksjoner som frykt og sinne. I 
tillegg kan hendelsen føre til frykt for «copycat-effekten»3 eller smitteeffekt, og 
utløse redsel for at tilsvarende hendelser skal skje på andre skoler.  

• Hendelsen vil oppleves som urettferdig og krenkende fordi den er rettet mot 
ungdom som sårbar gruppe. Dette vil kunne føre til store følelsesmessige 
reaksjoner.   

• Det faktum at skytingen pågår inne i klasserommet medfører begrenset mulighet 
for å unnslippe eller flykte fra hendelsen eller konsekvensene. Dette vil kunne 
skape redsel og avmakt i etterkant.  

• At intensjonen med hendelsen viser seg å komme som en konsekvens av 
langvarig mobbing reiser raskt spørsmålet om hendelsen kunne ha vært 
forhindret. Spørsmålet om ansvar vil bli et tema. Det er i utgangspunktet politiet 
som har hovedansvaret for å forebygge og bekjempe slik kriminalitet, men i dette 
tilfelle vil først og fremst oppvekst- og skolemyndighetene bli utpekt som de 

                                                        
1 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skole
skyting_i_nordland.pdf 
2 Politidirektoratet (2014): «Forebyggingsprogram for alvorlige hendelser i skolen».  
3 «Copycat effekten» refererer til en kriminell handling som er inspirert av en tidligere handling.  
 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
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ansvarlige. At hendelsen er utført med våpen vil også kunne føre til fokus på 
våpentilgang og våpenoppbevaring. 

 

Materielle verdier  

Hendelsen vil ikke føre til nevneverdige tap av materielle verdier, men det indirekte 
tapet som følge av hendelsen kan komme opp i flere titalls millioner. Det 
økonomiske tapet anslås til mellom 5 – 20 millioner kr. 

 

11.4 Usikkerhet  
  

Kunnskapsgrunnlaget 
 

Merknad 

Tilgang på relevante data og 
erfaringer  

Hendelsen bygger på en rekke tilsvarende 
hendelser i utlandet. 

Forståelse av hendelsen som 
analyseres (hvor kjent og utforsket er 
fenomenet) 

Alvorlig voldshendelse i utdanningsinstitusjoner er 
et kjent fenomen. 

Enighet i arbeidsgruppen  Ingen stor uenighet. 
 
Samlet vurdering av usikkerhet 

Usikkerheten knyttet til anslagene for sannsynlighet 
og konsekvenser vurderes som stor til moderat. 

 

11.5 Endringer siden forrige ROS-analyse 

I perioden 2015-2019 har det vært flere situasjoner med trusler mot eller i 
forbindelse med skoler i Nordland. Ingen av situasjonene har endt i faktiske 
voldshendelser, og håndtert av politiet med etterforskning og arrestasjon av 
trusselutøverne.  

DSB publiserte «Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland» som en del av Nasjonalt 
risikobilde for 20154. Her konkluderes det med at sannsynligheten for at scenarioet 
inntreffer er lav, men ikke utenkelig. 

11.6 Overførbarhet  
 

Det skisserte scenarioet skjer i en videregående skole, men hendelsen kan også skje i 
universiteter og høyskoler, grunnskolen, barneverninstitusjoner m fl. Erfaringene fra 
utlandet viser at gjerningsmannen normalt er alene om udåden, ofte har 
psykologiske problemer og mangler sosial erfaring og et sosialt nettverk.  Dette gjør 
det utfordrende å fange og få iverksatt forbyggende tiltak. 

                                                        
4 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skole
skyting_i_nordland.pdf 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/nrb_2015_delrapport_risikoanalyse_av_skoleskyting_i_nordland.pdf
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Risiko- og sårbarhetsbildet er i endring, og vi ser tendenser til en økning i alvorlige 
voldshendelser i samfunnet. Drapene på Valdresekspressen5 og flykapringen Narvik 
– Bodø6 er eksempler alvorlige voldshandlinger de senere år.  

11.7 Oppfølging 
 

Veilederen «Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i 
beredskapsplanlegging» fremhever viktigheten av å ha gode beredskapsplaner og å 
bygge opp en robust beredskap i forhold til denne typen hendelser. Den påpeker 
også viktigheten av det forebyggende arbeidet for å hindre at slike alvorlige 
hendelser skjer.  

Nasjonal prosedyre7 «Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)» 
påpeker behovet for samarbeid og felles øvelser mellom innsatspersonell innen 
politi, brann- og redning og helsetjenesten.  

Oppfølging siden forrige ROS-analyse 

Ny PLIVO prosedyre for nødetatene ble innført i 2017, denne er unntatt offentlighet 
av sikkerhetsårsaker.  

Arbeidsgruppen foreslår følgende tiltak: 
 
• Det foretas ei enkel kartlegging av hva som er gjort av forebyggende og 

beredskapsmessig tiltak innenfor dette risikoområdet i Nordland.  
Ansvarlig for kartlegging innen grunnskolen er Fylkesmannen og innen den 
videregående skole er Nordland fylkeskommune.   

 
Arbeidsgruppens forslag er innspill til oppfølgingsplanen for FylkesROS.  

 

                                                        
5 Tre personer ble drept på Valdresekspressen av en asylsøker, 4.november 2013.  
6 Flykapring Narvik-Bodø, piloten angrepet med øks, 2004. 
7 Prosedyren PLIVO er utviklet i et samarbeid mellom Politidirektoratet, Helsedirektoratet og DSB. Ny 
PLIVO prosedyre (2017) er unntatt offentlighet 
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