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Innledning 

Etter terrorangrepet 25.juni 2022 har PST vurdert terrortrusselnivået til 4-HØY.   
 

PST endrer nå terrortrusselnivået fra 4-HØY til 3-MODERAT på PSTs terrortrusselskala. 
Dette betyr at én eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.  

Terrortrusselskalaen uttrykker den samlede trusselen for all type ideologisk, politisk og 

religiøst motivert vold i Norge.  
 

PST vil her gi en kort oppdatering av hvordan vi vurderer terrortrusselbildet per 28. 
september 2022.  

 

Våre trusselvurderinger er basert på den informasjonen PST til enhver tid besitter, og vil 
alltid være beheftet med en viss grad av usikkerhet. 

 

Vurdering 

Den 29. juni endret PST terrortrusselnivået til 4-HØY. Trusselnivå 4-HØY betyr at flere 

aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.  
 

Grunnlaget for at PST i slutten av juni gikk til trusselnivå 4-HØY var bekymringen for 
planlagte følgehandlinger direkte knyttet til det allerede gjennomførte terrorangrepet 

25.juni, samt den potensielle inspirasjonseffekten et gjennomført angrep kan ha på andre 

trusselaktører. 
 

Situasjonen etter angrepet i Oslo den 25.juni er nå ytterligere avklart og en rekke tiltak er 

iverksatt.  
  

PST har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet 25.juni fra både ekstreme 
islamister og høyreekstremister. Den potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid. 

Dette utelukker imidlertid ikke at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister 

mange år etter at de ble utført. At terrorister blir inspirert av og forsøker å gjenskape 
aspekter av andres terrorangrep hører imidlertid til normalbildet i et moderat 

terrortrusselnivå. Vedvarende, moderat inspirasjonseffekt tilsier ikke at man forblir på 
trusselnivå HØY.  

 

Som en følge av at situasjonen etter angrepet 25.juni er ytterligere avklart, og den 
potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid, justeres terrortrusselnivået ned til 3-

MODERAT.  
 

Trusselen fra ekstremister er imidlertid fortsatt tilstede. PST vurderer det som mulig at både 

høyreekstremister og ekstreme islamistiske aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre 
terror i Norge. Det er til enhver tid flere personer i Norge som inngår i både digitale og 

fysiske nettverk som fremmer ekstreme holdninger. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha eller 

utrykke ekstreme holdninger.  
 

Det er en vedvarende utfordring for samtlige vestlige sikkerhets- og etterretningstjenester å 
identifisere hvem som kan gå fra å utrykke ekstreme holdninger til å faktisk utøve terror. 

Det pågår et kontinuerlig forebyggende arbeid rettet mot potensielle trusselaktører.  
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Konklusjon 

PST endrer nå terrortrusselnivået fra 4-HØY til 3-MODERAT på PSTs terrortrusselskala. 

Dette betyr at én eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.  

Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter angrepet 25.juni er ytterligere avklart og 

en rekke tiltak er iverksatt. 

Terrortrusselnivået er dynamisk og vurderes fortløpende. PST arbeider kontinuerlig med å 

avklare bekymringer innen alle ekstremismeformer. 

 

 

PSTs terrortrusselskala   

PSTs terrortrusselskala har til hensikt å gi et samlet uttrykk for terrortrusselsituasjonen.  

Det opereres med en skala på fem trinn, fra nivå 1 som betyr ingen kjent terrortrussel til 

nivå fem som betyr en ekstraordinær trusselsituasjon.  

I arbeidet med å fastsette et trusselnivå legger PST blant annet gjeldende trusselvurdering 
til grunn, sammen med en vurdering av (i) alvorlighetsgrad/skadepotensial ved en eventuell 

terrorhandling, (ii) usikkerhet og omfang av mangler i etterretningen knyttet til aktuelle 

trusselaktører, og (iii) vår/myndighetenes evne til å iverksette mottiltak før eventuelle 

trusler iverksettes. 

 

Nivå Begrep Forklaring  

5 Ekstraordinær 

trusselsituasjon 

Det er gjennomført en terroraksjon eller det foreligger en uavklart 

situasjon 

4 Høy terrortrussel Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 

3 Moderat terrortrussel En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 

2 Lav terrortrussel Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror i Norge, men mangler 

evne til å gjennomføre planene 

1 Ingen kjent 

terrortrussel 

Ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge 
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