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Hva er egenberedskap?

Vær forberedt på at du og din familie kan 
klare dere selv i minst tre dager.

Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og 
hvordan du kan bidra.

Prat med de rundt deg hva som kan skje, 
hvordan dere kan bli rammet, og 
hvordan dere kan håndtere det.
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Hjelp til de som trenger det

En krise i Oslo kan raskt ramme svært 
mange og vi som kommune vil ikke ha 
mulighet til å nå personlig ut til hver 
enkelt.

Dersom flere kan ta vare på seg selv i en 
periode så vil det bidra til at: 

• de som trenger det mest får hjelp først 

• flere kommer seg trygt gjennom krisen 

• både kommunen og den enkelte 
innbygger får tid til å planlegge og sette 
i verk tiltak i den aktuelle krisen 
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Hvordan vil en krise påvirke meg?
Du vil være bedre forberedt om du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en slik hendelse vil 
påvirke deg, familien din og de som er rundt deg.

Du bør tenke gjennom:

Hvilke kriser kan ramme deg?

Hvordan vil slike kriser påvirke deg?

Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du 
skaffe deg informasjon om det som skjer?

Hvordan kan du klare deg selv et par dager?

Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (f.eks. medisiner, 
hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?

Er noen avhengig av din hjelp? For eksempel familien, 
foreldre, naboer, venner eller kjæledyr.

Hvordan kan du hjelpe andre?

Hva gjør du dersom du må evakuere?
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Gjør enkle forberedelser hjemme

Det skal ikke mye til for at du og din familie skal kunne klare dere selv i minst tre dager. Mye av det du trenger 
har du kanskje allerede.

De grunnleggende behovene som må 
dekkes de første tre døgnene av en 
krise:
 Varme

 Drikke

 Mat

 Legemidler

 Hygiene og sanitær

 Informasjon ved en krise
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Økt sikkerhet og et minimum av komfort

Lys i mørket

Hodelykt, lommelykt, campinglykt på batteri, stearinlys eller 
parafinlampe.

Nødstrøm

Ekstra batterier, en lader med manuell sveiv eller solceller.

Er du kritisk avhengig av strømforsyning? Med et 
nødaggregat er du mindre sårbar.

Alternativer til matlaging

Grill eller et kokeapparat som går på gass eller rødsprit.

Kontanter

Litt kontanter til å kjøpe nødvendige varer i noen dager.
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Hva må du vite på forhånd?
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I en krise som truer liv og helse vil kommunen eller politiet 
sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som 
oppholder seg i det relevante området. Meldingen sendes 
ut på norsk og engelsk. Følg instruksjonene som blir gitt i 
tekstmeldingen. Du kan ikke svare på tekstmeldingen.

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å 
varsle om akutt fare. Når alarmen går, kan du søke 
informasjon på NRK P1

Selv om kommunen og politiet har gode rutiner og 
systemer for å varsle befolkningen er det likevel en fare 
for at ikke alle blir informert.

Det kan være at mobiltelefonen er avslått, at personen 
ikke forstår norsk eller engelsk, eller at personen ikke har 
hørt flyalarmen. Dersom du blir varslet om en krise er det 
viktig at du varsler videre til menneskene rundt deg.
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• Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, 
nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt 
ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene.

• På Twitter er Oslo politidistrikt og Brann- og redningsetaten 
raskt ute med å legge ut viktig informasjon.

• Kommunen vil legge ut informasjon på kommunens nettsider 
om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få 
hjelp.

• Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha 
egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra 
oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder
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Ved akutt fare for liv og helse ringer du 

nødnumrene 110, 112 og 113. Vær 

oppmerksom på at det ved store kriser kan 

være manglende kapasitet og det kan ta 
lenger tid enn vanlig å få hjelp.

Kommunen vil fortelle deg på tekstmelding 

eller på nettsidene hvordan du kan 

kontakte kommunen i den aktuelle krisen.
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I en krise vil mange ha behov for ekstra støtte og 

hjelp. Tenk gjennom hvem du kjenner som kan 
trenge en hjelpende hånd.

Vær spesielt oppmerksom på at personer med 

nedsatt syn, hørsel og bevegelsesevne, personer 

med nedsatt helse og personer som ikke forstår 

norsk eller engelsk kan ha behov for hjelp i en 

krise.

Ta kontakt med venner og kjente, eller bank på 

hos naboen. Spør om de har fått informasjon om 

hva som skjer og om de trenger hjelp.

Kanskje kan du tilby å hjelpe til med praktiske ting 

som å handle, hente vann, lage mat, tilby husly 

hos deg eller hjelpe personen med å kontakte 

kommunen.
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Hva skjer dersom vi må evakuere?

• Får du varsel om å evakuere må du alltid følge 
politiets instruksjoner. Forlat huset umiddelbart 
dersom du blir bedt om det. Skru av komfyren og 
har du tid så lukk vinduer og lås døren.

• I en evakuering er du ansvarlig for å ta vare på deg 
selv så langt som mulig. Det betyr at alle som kan 
selv må sørge for transport, husly og mat. 
Kommunen vil prioritere å hjelpe innbyggere som 
får hjemmetjenester, institusjonstjenester eller 
som ikke har mulighet til å evakuere selv.

• Tenk gjennom hvor du og din familie kan evakuere 
til. Det kan for eksempel være familie eller 
bekjente som bor i eller utenfor byen

• Ved behov oppretter kommunen et evakuert- og 
pårørendesenter. Et slikt senter er et kortsiktig 
hjelpetiltak i en akuttfase for de som er evakuert 
og deres pårørende.
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Hvordan fungerer beredskapen på arbeidsplassen min?

Hvilke oppgaver har min arbeidsgiver i:
 en krise som rammer arbeidsplassen direkte

 en krise som rammer samfunnet og indirekte berører 
arbeidsplassen?

Hvordan blir jeg varslet om en uønsket hendelse på 
jobben i og utenfor arbeidstid?

Hvor finner jeg informasjon om hva som skjer og 
hvilke tiltak som settes inn?

Hva er forventet av meg som ansatt i en krise?
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Tilfluktsrom i Oslo

Tilfluktsrom reguleres av DSB og Sivilforsvaret. Kommunen forvalter offentlige t-rom i fredstid.

Oslo kommune har 36 T-rom som kan benyttes av offentligheten

Disse er ment å kunne benyttes primært for innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et 
varsel om å søke tilflukt skulle komme

For den store majoriteten av innbyggere vil det derfor være mere relevant å benytte private t-rom

Private t-rom er tilfluktsrom som ble bygget i større bygninger (over 1000kvm, både bolig- og 
nyttebygg) frem til slutten av 90-tallet. Dette er typisk bygg som skoler, kirker, kinoer, 
forsamlingshus og blokker bygd før 1995

Begge typer t-rom skal KUN benyttes i krig og på ordre fra DSB

Maksimalt opphold i t-rom er planlagt å være 6 timer
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