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Sikkerhetsplan – Straume Stadion 
 

Sikkerhet - og beredskapsplan for 2. div. / NM-cup på Straume 

stadion hvor idrettslaget Sotra SK er arrangør. 

 

1.0 Hensikt 
 

Den overordnete hensikt med denne prosedyren er å skape et fullt 

forsvarlig idrettsarrangement uten at det oppstår uønskede hendelser som 

kan ramme publikum, arrangører, spillere, dommere eller øvrige 

tilstedeværende, samt bidra til  å sikre materiell og andre økonomiske 

verdier på vegne av eier av anlegget.  

Hensikten er også å definere roller og ansvar i f.h.t. den helse, miljø og 

sikkerhetsmessige gjennomføringen av arrangementet.  

 

2.0 Beredskap 
  

ANSVARSOMRÅDE NAVN MOBIL MAIL 

Arrangement Luis Betancor 99 15 64 29 luisb@live.no 

NK arrangement  41 55 65 42  

Sikkerhet Jonny Rufus 99 79 94 46 rrufus@online.no 

NK sikkerhet Vidar Sangolt 90 53 60 03  

Media Luis Betancor 99 15 64 29  

Bane- og anlegg Cato 

Martinussen 

47 64 76 43  

 

Ansvarsforhold er beskrevet i «Prosedyre for ordensstyrken ved 

hjemmekamper» og i egen sjekkliste. 

 

2.1 Politi 
Politidriftsenhet Sotra, Askøy cg øygarden er orienter om dette 

planverket, cg har fatt oversendt kopi av risikoanalyse, vaktinstruks, 

prosedyre ved uønsket hendelse, kontaktliste og kart over området.  

Terminliste med oversikt over arrangementer inneværende sesong (2019) 

er også gjennomgått og oversendt lokalt politi.  Lokalt politi er også 

invitert på befaring og vil få presentert sikkerhetskonseptet cg for 

signering av  Sikkerhets sertifikatet fra NFF. 
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Politiet vii etter en samlet vurdering normalt sett ikke være til stede under 

arrangementet med mindre konkrete forhold skulle tilsi eller kunne 

forvente politimessige oppgaver i tilknytning til arrangementet.  

Egen vaktinstruks er utarbeidet hvor varsling til politi fremgår dersom slikt 

behov skulle oppstå. Dersom Politiet finner det nødvendig å definere hele 

eller deler av arrangements området som et skade -eller innsatssted, stiller 

arrangementets sikkerhetsorganisasjon seg til politiets disposisjon.  

 

2.2 Brann 
Sotra Brannvern og Bergen Brannvesen er orienter! om dette planverket, 

og har fått oversendt kopi, risikoanalyse, vaktinstruks, prosedyre ved 

uønsket hendelse, kontaktliste og kart over området.  

Terminliste med oversikt over arrangementer inneværende sesong (2019) 

er også gjennomgått og oversendt.  Lokalt brannvern er også invitert på 

tilsyn på anlegget og for signering av sikkerhets sertifikatet fra NFF.  

 

Arrangør vii sørge for at det er utplassert håndslukkere på strategiske 

plasser under hele arrangementet. Ved branntilløp skal 

sikkerhetsorganisasjonen ivareta publikum, spillere, arrangørens 

representanter og and re aktører til stede, samtidig som tiltak iverksettes 

for å slukke eller begrense.  

 

2.3 Lege 
Behovet for lege under arrangementet vil bli vurdert til de største 

publikumsarrangementene.  

Legen vii bære gul vest merket med påskriften «LEGE».   

Det vii også være hjertestarter på anlegget under hele arrangementet. 

Egen vaktinstruks beskriver varslingsrutine av lege ved akutt behov for 

umiddelbar medisinsk bistand under arrangementet.  

 

2.4 Helikopterlandingsplass (HELP) 
Ved behov for lege/redningshelikopter er det pekt ut egnet HELP på 25 

m. X 25 m. ved idrettsanlegget, se vedlagt kart.  

Vakt vii kunne bistå som markør. 
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2.5 Vakter 
Det vil være stasjonert ut ordens vakter før, under og etter arrangementet 

under ledelse av en vaktleder.  

Ansvar, myndighet og utførelse er beskrevet i egen prosedyre (se 

vedlegg). Vaktoppgavene er fordelt på følgende områder:  

 

• Parkeringsveiledere 

• Personellsikring garderober  

• Adgangskontroll  

• Generelle ordens vakter tribune (hjemme/borte) 

• IT-operatør 

 

Størrelsen på den samlede vaktstyrken blir vurdert forut for hver enkel t 

kamp og ut fra en samlet vurdering og eventuelle innspill gitt fra lokalt 

politi, men skal ikke være mindre enn 8 personer, inkludert sikkerhetsleder 

og vaktleder.  Alle vakter skal være fylt 18 ar og ha gjennomgått en 

sikkerhetsgjennomgang med sikkerhetsansvarlig eller hans /hennes N.K., 

hvor det samlede sikkerhetskonseptet gjøres kjent. 

Sikkerhetsgjennomgangen skal dokumenteres.  

Alle vakter skal bære gule jakker eller vester med synlig påskrift «VAKT».  

 

2.6 Samband og operasjonsrom 
Alle vakter er utstyrt med eget samband.  

Foaje i Danielsen skole vil fungere som OBS rom ved eventuell hendelse, 

og all kommunikasjon på samband ledes mot OBS rommet.  
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3.0 Generelle bestemmelser 
 

3.1 Adgang til området /Akkreditering 
Adgang til området tillates kun med akkreditering eller med gyldig billett i 

hht Norges fotballforbunds retningslinjer.  Uniformert/legitimert Politi, 

helsepersonell eller brannvesen med oppgaver relatert til arrangementet 

er unntatt fra denne regelen. Tilskuere som forlater arena før kampens 

slutt kan ikke returnere til arena. 

 

Alkoholholdige drikkevarer og/eller skarpe/farlige gjenstander tillates ikke 

medbrakt inn på arrangementsområdet.  

Stadionreglement er gjort synlig og tilgjengelig for alle på anlegget (se 

vedlegg 5) 

 

3.2 Parkering 
Arrangør tilrettelegger for parkering i den grad det er mulig på anviste 

plasser ved Danielsen skole og Sotra Arena. 

All parkering skjer på eget ansvar og etter bestemmelsene i Lov om 

Vegtrafikk.  

Det er avsatt egne plasser for spillere og arrangør.   

Det samme gjelder utrykningskjøretøy. Bortesupportere som ankommer 

samlet i felles transport led es til eget avstigningspunkt hvis ikke annet blir 

bestemt av politiet, sikkerhetsleder eller arrangementsleder.  

 

3.3 Røyking forbudt 
D eter ikke tillatt a røyke inne på anlegget. Personer som ikke 

etterkommer forbudet vii bli bortvist fra arrangementet.  

 

3.4 Personer med funksjonsnedsetting 
Det er tilrettelagt plass for Personer med funksjonsnedsetting. Plassene 

henvises av vakt. Ved en nødsituasjon skal vakter særlig bistå disse og 

personer med særskilte behov 
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4.0 Forebyggende sikkerhetstiltak 
 

4.1 Risikoanalyse 
Overordnet risikoanalyse med definerte risikoreduserende tiltak er 

utarbeidet for gjennomføring av idrettsarrangementet, se vedlegg. 

 

4.2 Sikkerhetsrunde 
Egen sikkerhetsrunde gjennomføres forut for kampen hvor forhold knyttet 

til Helse og sikkerhet, h.u. brannforebyggende tiltak, blir særlig kontrollert. 

Avvik meldes sikkerhetsleder og rettes umiddelbart. 

 

4.3 Vakter og sikkerhetsinformasjon 
Alle vakter skal gjøres kjent med sikkerhetskonseptet og tildelte oppgaver 

på informasjonssamling forut for arrangementet. Alle vakter gjøres der 

kjent med alle sikkerhetsrutiner, inkludert rutiner ved uønskede hende lser 

som brann, evakuering, akutt sykdom m.m.  

 

4.5 Handtering av supportere 
Til noen særskilte kamper kan det bli vurdert å fysisk adskille h jemme -og 

bortesupportere. 

Alle supportere kan visiteres mot samtykke for å avdekke alkoholholdig 

drikke og/eller skarpe / farlige gjenstander. Supportere som ikke 

samtykker til visitasjon eller inndragning av alkohol og /   eller skarpe / 

farlige gjenstander bortvises. Inndratt alkoholholdig drikk destrueres.  

Egne retningslinjer for handtering av bortesupportere i regi av NFF er 

implementert og følges. Egen vaktinstruks beskriver gjennomføring og 

disponering av vaktressursen, se vaktinstruks, vedlegg 3 

 

4.6 Stadion reglement 
Eget Stadion reglement er utarbeidet i trad med infrastrukturkrav Ira NFF 

(1-37, 20139, se vedlegg 

Stadion reglementet er slått opp ved innslipp og på tribune. 

  



 
7 Sikkerhetsplan – Straume Stadion 

Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 – Sikkerhetsanalyse 
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1  Brann Menneskelig 

feilhandling 

Teknisk svikt 

Pyroman 

Lynnedslag 

Lite 
sannsynlig 

En 

viss 

fare 

Svært lite    

brennbart 

materiale 

Vakthold med 

tilstrekkelig 

opplæring  

Ekstra 

slukkeapparater 

utplassert 

2 Trengsel/ 

opphoping 

av folk 

Ukontrollert 

mengde folk 

Lite 

sannsynlig 

En 

viss 

fare 

Max 250 personer 

på tribunen og lite 

høydeforskjell 

3 Panikk Mye folk 

Trange 

passasjer 

Lite 

sannsynlig 

En 

viss 

fare 

- Informasjon til 

publikum (fra 

speaker) 

-oversiktlige 

rømningsveier 

- Vakthold med 

tilstrekkelig 

opplæring 

4 Blokkering 

av 

rømnings-

vei  

Ansamling av 

folk 

 

 

 

Mindre 

sannsynlig 

En 

viss 

fare 

Om nødutganger 

fra tribune er 

sperret så er det 

enkelt å komme 

over gjerde. 

5 Vold/ 

Ordensfor

styrrelser 

Fyll 

Slåsskamp 

Lite 

sannsynlig 

En 

viss 

fare 

Begrenset med 

bortesupportere. 

Mye familier og 

godt voksent 

publikum 
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6 Sabotasje 

/ terror  

Uklare og 

forskjellige 

motiver 

Psykisk 

ustabile 

personer 

Lite 

sannsynlig 

Katast

rofalt 

Vakthold med 

tilstrekkelig 

opplæring. 

 

8 Tyveri  Tilgang på 

verdier 

Lite sann- 

synlig 

En 

viss 

fare 

Vakthold med god 

opplæring  

10 Akutt 

alvorlig 

sykdom 

blant 

publikum 

Mange og 

ukjente årsaker 

 Mindre 

sannsynlig 

Farlig Vakter med 

førstehjelpskurs 

Hjertestarter på 

stedet 

11 Trafikkaos 

 

Ankomst 

publikum 

Publikum 

forlater 

området etter 

arrangement 

Lite 

sannsynlig 

Ufarlig  

 

Lite biler i forhold 

til områdets 

kapasitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPPIGHET 

Meget 

Sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Mindre  

Sannsynlig 

 4  10  

Lite  

Sannsynlig 

9,11 1,2,3,5,8  3, 7 6 

 Ufarlig En viss 

fare 

Kritisk Farlig Katastrofalt 
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Vedlegg 3 – VAKTINSTRUKS 
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Vedlegg 4 – PROSEDYRE VED UØNSKET HENDELSE 
 

Generelt er alle ansatte og frivillige pålagt å være ekstra oppmerksomme 

under arrangementet. Sikkerhetsgruppen skal følge opp forstyrrende 

hendelser og straks melde fra til sikkerhetsleder.  

 

5.1 Sikkerhetsmessig håndtering av meldingen  
 

5.1.1 Type A: Sykdom og skade – enkeltperson 

Ansvarlig sikkerhetspersonell under arrangementet iverksetter tiltak for å 

ta kontroll over situasjonen. Skadet personell fraktes om nødvendig til 

sykehus. 

 

5.1.2 Type B: Uønsket oppførsel blant publikum 

Situasjoner og uønsket oppførsel blant publikum skal tas hånd om på 

tidligst mulig tidspunkt. Første tiltak er tilsnakk. I første instans skal vaktene 

foreta bortvisning.  Dersom nødvendig kontakter sikkerhetsleder politiet. 

Ved behov tilkaller soneleder politiet direkte.  

 

5.1.3 Type C: Brann 

Branninstruksen for Stadion fremgår som vedlegg av sikkerhetsplanen.  

Ansvarshavende Brannvesen iverksetter nødvendige tiltak for å bringe 

situasjonen under kontroll. Mannskapene i Sikkerhetsorganisasjonen skal 

iht instruks umiddelbart iverksette tiltak ved synlige branntilløp.  

Dersom alvorlighetsgraden av branntilløpet/brannen kan utgjøre en 

sikkerhetsrisiko skal nødvendig evakuering gjennomføres.  

 

Når branntilløpet vurderes til å kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko defineres 

hele publikumsområdet som skadested. Dette innebærer at 

Ansvarshavende Brannvesen på faglig grunnlag fatter, sammen med 

politiet nødvendige beslutninger om evakuering av stadion 

 

Politiet med støtte av sikkerhetsorganisasjonen iverksetter evakuering 

etter de retningslinjer som ansvarshavende brannvesen gir.  
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5.2.4 Type E: Bombetrussel 

En slik trussel skal meldes til Sikkerhetsleder uten opphold. Sikkerhetsleder 

varsler Politiet. Vurderingen av trusselen er politiets ansvar.  

 

5.2.6 Type F: Katastrofe 

Med katastrofe menes i denne sammenheng en sikkerhetsmessig situasjon 

som helt er ute av kontroll. Eksempler kan være at deler av konstruksjonen 

faller sammen. Dette innebærer at politiet overtar kontrollen ved å 

erklære et område for skadested. 

 

5.2 Evakueringsplan 

Evakueringsansvarlig:  

- Sikkerhetsansvarlig under arrangementet  

Prosedyre:  

Ved brann og utløst brannalarm skal følgende ivaretas:  

 

• Evakueringsansvarlig avklarer hvor brann/røykutvikling kommer fra. 

Evakueringsveier bestemmes. 

• Brannvakter følger sin oppsatte evakueringsprosedyre for sitt 

område. 

• Alle varsles om hvilke fluktveier som skal velges.  

• Personer med bevegelseshemming assisteres spesielt.  

• Dersom det er mulig skal brannen prøves slukket.  

• Brannvernleder varsler brannvesenet på tlf.:110.  
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Vedlegg 5 – STADIONREGLEMENT 
 

Stadionreglementets formål er å sikre et godt og sikkert arrangement med 

god stemning. Uansett utseende, religion og kulturell bakgrunn skal alle 

føle seg velkommen og trygg. Brudd på stadionreglementet kan medføre 

bortvisning fra arenaen, utestengelse og/eller politianmeldelse.  

 

Ved ankomst 

Gyldig adgangstegn/billett er påkrevd, og skal fremvises ved 

inngangskontroll. Det er kun adgang til å oppholde seg på de 

områder/seksjoner eller plasser som er beskrevet på billett eller 

akkreditering. Det er ikke tillatt å flytte seg fra en tribune til en annen uten 

tillatelse. 

Personlig visitasjon kan forekomme ved adgang til stadion. Ved å 

motsette seg dette vil det kunne nektes adgang til arrangementet.  

 

Følgende effekter er strengt forbudt å ta med inn på stadion:  

 

• Kniver, våpen eller effekter som arrangør anser å inneha en 

sikkerhetsrisiko 

• Pyroeffekter, fyrverkeri, røykgranater, kinaputter og lignende 

• Flasker av glass eller plast 

• Alkohol eller andre rusmidler 

• Videokamera og fotoapparat med linse over 15 cm 

• Dyr (med unntak av førerhund) 

• Selfiestang 

• Paraplyer 

• Bannere, flagg eller klær med rasistiske, pornografiske, politiske, 

kommersielle eller religiøst budskap 

• Laserpenner, fløyter, gassblåse etc. 

• Balaklava, finlandshetter eller lignende former for maskering 

• Gjenstander som arrangør mener er til fare for arrangementet. 

Personer som blir tatt med effekter nevnt over kan bli bortvist fra stadion.  

Under arrangement 

Opphold i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc er strengt forbudt, 

og ingen forsering/klatring på gjerder og stengsler er tillatt. Brudd på 

dette vil medføre bortvisning fra arena. 
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Voldsom, aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan 

medføre bortvisning fra stadion. 

Å ta seg inn på indre bane og/eller gressmatten er strengt forbudt og vil 

medføre bortvisning fra stadion, utestengelse og politianmeldelse. 

Å kaste gjenstander på gressmatten eller på annen måte sette andre eller 

seg selv i fare er strengt forbudt og vil medføre bortvisning fra stadion, 

utestengelse og politianmeldelse. 

Den som er synlig beruset og/eller ruset kan bli bortvist fra stadion. 

 

Stadion er en røykfri stadion og det er derfor ikke tillatt å røyke. Egne 

røykesluser vil være tilgjengelig i pauser. 

 

Opptak av levende bilder og lyd og videresending av dette fra 

arrangement til kommersielt bruk, er ikke tillatt uten t illatelse fra 

rettighetshaver. Dette gjelder aktiviteter på banen, på tribuner og øvrige 

stadionområder. 

 

Tildekking av skilt og reklameflater med bannere etc. er ikke tillatt uten at 

dette er avtalt på forhånd. 

 

Forlater man stadionområdet før arrangementet er over vil man ikke ha 

adgang inn igjen. 

 

Generelle bestemmelser 

Bortviste personer har ikke krav på å få refundert billetten.  

 

Arrangør har ikke ansvar for: 

 

Konsekvenser knyttet til forsinkelser, utsettelser eller avlyst arrangement.  

Publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå 

under arrangementet. 

Eiendeler som ikke er tillatt på stadion, og som hensettes utenfor under 

arrangementet. 

 


