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ABSTRACT 

Along with the technical and technological evolution of today’s modern society, comes a new 

range of threats on critical infrastructure such as the malicious use of explosives, fire arms, 

ramming with vehicles, arson, electromagnetic threats, chemical and biological weapons, and 

espionage. To maintain social security, a need of enforcing critical infrastructure to withstand 

the damage on withheld values caused by antagonist strikes is developed. The need of 

establishing enforcing measures is utterly important regarding the critical infrastructures 

pursuing democratic activities such as government agencies, embassies and residences of the 

head of states, amongst others. Establishing an adequate protection to the intended critical 

infrastructure brings up an issue with managing to enforce the existing façade and its 

framework, cornices, doors, windows and vents to make them resistant to the current threats. 

This master degree project aims to compile existing knowledge and suggest enforcing 

solutions based on building technology that take the current design in consideration and 

provides a structural protection to withstand stated threats. The aim of the work is fulfilled 

through a literature study, several interviews, the compilation of a risk index analysis and 

three representative types of artificial buildings with democratic purposes. The work results 

in several enforcing façade solutions that confirm existing researches discussing fortification 

and structural protection, and which creates an adequate protection against antagonist 

strikes ability to cause damage on withheld values in the building. In general, a façade 

construction is to be enforced with major thickness, density, elastic strength and air 

tightness. The work also leads to the discovery of several, never before officially compiled and 

scientifically researched enforcing façade solutions. When establishing enforcing measures to 

the façade of critical, democratic infrastructure it’s essential to create a structural protection 

that withstands the current threats while also being reasonable on possible actions, the 

effects on the building activity and financial maintainability. The structural protection 

created needs to work as a unity of façade, joists and attachments to ensure the building 

doesn’t collapse due to local damage. Regardless of the enforcing measures taken, there’s 

always going to be a risk on new kinds of threats evolving or antagonist strikes summoning 

up major resources than expected when designing the protection. With public buildings in 

urban areas it’s not practically or financially reasonable to establish a structural protection to 

resist every possible threat since the building also needs to be appealing, retain 

conservational values and ensure accessibility.  

Keywords: critical infrastructure, democracy, enforcement, building technology, 

fortification, façade, structural protection, antagonist, threat 

  



 

FÖRORD 

I detta examensarbete redovisas den vetenskapligt grundade studie som leder till 

fullbordandet av de studier som bedrivs på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad. 

Arbetet genomförs vid Mälardalens högskola i Västerås, det omfattar 30 högskolepoäng 

vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier och skrivs inom ramen för ämnesområdet 

byggnadsteknik. Examensarbetet skrivs i samarbete med Research Institutes of Sweden 

(RISE) som är före detta Sveriges tekniska forskningsinstitut och utförs inom samverkans-

projektet Centrum för fortifikatorisk kompetens (CFORT). CFORT lanseras under år 2017 

och genomförs i samverkan mellan RISE och Fortifikationsverket, som är det svenska 

försvarets ägare och förvaltare av fastigheter. Detta examensarbete uppkom med anledning 

av att det berör några av de kompetensområden som CFORT omfattas av och som RISE 

uttryckte ett behov av att utveckla, det vill säga explosionslast och vapenverkan, 

fortifikatorisk design samt robust samhällsbyggnad. 

Härmed riktas ett stort tack till samtliga bidragsgivare och personer som har hjälpt till med 

granskning av innehåll och språkbruk i examensarbetet. Ett särskilt tack riktas till Rolf 

Dalenius, Kjell Ekström, Carl Elfving, Johan Magnusson och Magnus Uhlin hos 

Fortifikationsverket för oersättligt stöd och kunskapsöverföring. Ett extra tack riktas även till 

Trond Harald Hansen hos Oslos brand- och räddningsmyndighet och Sven Nyström hos 

Hidemark & Stintzing för deras ovärderliga gästvänlighet och generösa kunskapsbidrag. Ett 

stort tack riktas dessutom till Elinor Lindsten hos kriminalvårdsmyndigheten och Per Rohlén 

för att de avsatt tid och engagerat sig för att ge stöd till examensarbetet. Ytterligare ett 

särskilt tack riktas till Maria Kumm vid Mälardalens högskola för kontinuerlig och värdefull 

handledning samt till Lena Johansson Westholm för exceptionellt stöd kring språkbruk och 

referenshantering. Sist men inte minst riktas ett stort tack till Emelie Gruber, studiekamrat 

vid civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, för stöttning och rådgivning i både små och 

stora frågor, samt till familjemedlemmar, sambo och vänner som bidragit med sitt stöd, 

oändliga förståelse och hjälp med korrekturläsning.  

Västerås i juni 2017 

Sandra Sonesson 

  



 

SAMMANFATTNING 

Trots att samhällsviktiga verksamheter under stora delar av 1900-talet i Sverige riskerade att 

utsättas för antagonistiska angrepp, kan de moderna hot som uppkommit i samband med 

den tekniska utvecklingen i samhället påstås utgöra en helt ny typ av resurser. De hot som 

främst kan antas vara aktuella risker för civila, samhällsviktiga verksamheter är explosiva 

ämnen, beskjutning, forcering med fordon, anlagda bränder, elektromagnetiska hot, kemiska 

och biologiska vapen samt spionage. Den tekniska utvecklingens nya typer av hot medför att 

samhällsviktiga verksamheter behöver tillföras ett förstärkt skydd som motsvarar den 

förändrade hotbilden.  

För att säkerställa vidmakthållandet av samhällsviktig verksamhet vid ett antagonistiskt 

angrepp finns det ett behov av att upprätta förebyggande skyddsåtgärder hos byggnaderna. 

Några av de mest kritiska funktioner som bidrar till upprätthållandet av samhällssäkerhet är 

de lokala, regionala, nationella och internationella demokratiska verksamheter som utgörs av 

regeringsbyggnader, ambassader och statschefsbyggnader. Huvudproblematiken kring detta 

behov ligger i huruvida de befintliga fasaderna och dess stomme, takfötter, ytterdörrar, 

fönster samt genomföringar för installationer kan förstärkas så att de motsvarar den aktuella 

hotbilden. Trots den påvisade vikten av att utöka kunskapen inom detta aktuella område, 

både samhälleligt och säkerhetspolitiskt sett, råder en avsaknad av publika vetenskapliga 

studier som syftar till att stödja kunskapsuppbyggnaden kring byggnadsteknisk förstärkning 

av befintliga byggnader. Detta examensarbete avser att bidra till täckandet av kunskaps-

luckan genom att redogöra för byggnadstekniska lösningsförslag som, anpassat efter 

byggnadens befintliga utformning, förstärker fasaden hos samhällsviktig, demokratisk 

verksamhet.  

För att uppnå syftet utfördes en litteraturstudie kring tidigare utförda antagonistiska 

angrepp, närområdets arbete med samhällsskydd, relevant lagstiftning och reglering av 

byggnation samt tillgängliga vetenskapliga fakta kring fortifikatoriskt och fysiskt skydd. 

Fortsättningsvis utfördes en empirisk studie där aktuella hot, befintliga byggnaders aktuella 

skyddsnivå och utformning samt fackmässig kompetens kring förstärkning av fasader och 

sociala, ekonomiska samt ekologiska hållbarhetsaspekter studerades. Materialet inhämtades 

med hjälp av intervjuer, ett riskindexanalysunderlag och utformandet av representativa 

typfall av relevanta byggnader.  

Det kan konstateras att det fysiska skyddet hos samhällsviktiga, demokratiska verksamheter 

behöver reducera konsekvenserna av ett angrepp, men även förebygga och försvåra 

möjligheten till att initiera ett angrepp. För att på ett tillfredsställande vis förebygga angrepp 

behöver ett avstånd skapas mellan byggnadens fasad och de platser en angripare kan nå för 

att genomföra ett angrepp. Det kan uppnås genom att barriärer som hindrar obehöriga parter 

från att komma in på byggnadens perimeterområde uppförs. Skyddsavstånd är också 

effektivt ur aspekten att det försvårar för angripare att nå fram till byggnadens inrymmande 

värden med medhavda resurser. En annan, invändig åtgärd som kan försvåra för en 

angripare att lyckas påverka inrymmande värden är att flytta värdena till ett utrymme som 

ligger längre från byggnadens fasad eller som är lokaliserat högre upp från den omgivande 

marknivån.  



 

Studien resulterar i ett antal generella byggnadstekniska lösningsförslag som alla bekräftas 

av den studerade litteraturen och som syftar till att reducera åverkan på en byggnads värden 

vid händelse av ett angrepp. Ur resultaten rekommenderas att ytskikt täcks med obrännbara 

material eller ytbehandlas, att ventilerade fasader förses med brandstopp, luftläckage i 

omslutningsytorna bör tätas och lösa föremål förankras väl i fasaden, bytas ut mot varianter 

som väger mindre eller monteras ner. Mot insidan av en fasad bör fibervävar, robusta stål-

plattor, extra skikt av armerad betong, laminatskivor eller remsor av laminat fästas och 

förankras väl. För att förstärka stommen bör extra pelare monteras in, befintliga pelare kläs 

in i laminatfilm eller gjutas in med ett omgivande stålrör och bärverk av stål bör ytbehandlas. 

Samtliga pelare som förstärks bör förses med förstärkta infästningar. Ytterdörrar i fasaden 

bör kompletteras med, eller bytas ut mot säkerhetsklassade varianter med en karm som fästs 

in väl. Fönster bör kompletteras med en invändig skyddsfilm, robusta förankringar eller 

uppfångande anordningar, byggas igen, bytas ut mot, eller kompletteras med säkerhets-

klassade fönster som har mindre andel glasa yta och fler ingående glasrutor. Vindar behöver 

ses över så att de består av brandsektioner som är väl tätade hela vägen ut till takfoten.  

Utöver de redovisade lösningsförslagen upptäcktes även ett antal förstärkande åtgärder som 

tidigare inte har berörts inom ramen för utförd forskning vilket innebär att ny kunskap har 

kunnat belysas inom användningsområdet. Det huvudsakliga resultatet redovisar att person- 

och fordonshindrande barriärer bör medge fri sikt, en byggnad som saknar en grundsula med 

hög sockel bör förses med en omgivande betongklack, fasadkonstruktioner som innehåller 

hålrum kan fyllas med kulor av keramik, ytterväggar kan vid behov förstärkas med 

kontreforer av betong eller stål, dörrar som angränsar till okontrollerad verksamhet bör 

byggas igen, nya fönster kan monteras långt in i fasaden med infästningspartier av gummi, 

tak bör förses med en finmaskig stålnätspergola, och platsgjutning av förstärkande element 

är att föredra framför montering av prefabricerade element.  

När en fasad förstärks är det nödvändigt att beakta detaljerna genom att exempelvis förstärka 

infästningar, men det är även viktigt att se över det fysiska skyddets helhet. Det kan innebära 

att bjälklag förstärks, att byggnadens fasad inte görs så robust att omgivande bebyggelse får 

orimligt stora skador, att total byggnadskollaps inte uppstår trots lokala skador i 

kombination med att byggnaden fortfarande är tillgänglig, offentlig för allmänheten och 

estetiskt tilltalande. Enligt studiens erhållna resultat bör konstruktioner generellt sett 

förstärkas så att de blir tjocka, tunga, elastiska och lufttäta. Fasader ska motstå aktuella hot, 

men även vara rimligt utförda i förhållande till möjlig skyddsnivå, skyddets konsekvenser på 

verksamheten och dess ekonomiska rimlighet. Det konstateras att det alltid kommer finnas 

en risk för att aktuella hot förändras eller att en angripare medhar större resurser än 

förutsatt. Trots att studien påvisar att civila platser med koppling till demokrati har en 

benägenhet att utgöra mål för antagonistiska angrepp och därmed är i behov av ett förstärkt 

skydd, är det inte rimligt ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv att skydda en civil 

byggnad mot alla tänkbara hot.  

Nyckelord: samhällsviktig verksamhet, demokrati, förstärkning, byggnadsteknik, 

fortifikatorisk, fasad, fysiskt skydd, antagonist, hotbild 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Aerosol Finfördelade, fasta eller flytande partiklar i en gas. 

Antagonist Part som utför handlingar syftade till att allvarligt 
skada en stat eller internationell organisation genom 
att sprida fruktan, styra myndighetsbeslut och 
underminera kritiska, samhällsviktiga funktioner. 

Epoxi Två-komponentslim av härdplast. 

Fortifikatorisk 
design och analys 

Modell för skapande av förutsättning för hur ett 
lämpligt utformat och balanserat skydd hos en byggnad 
eller anläggning kan uppnås och upprätthållas. 

Fortskridande 
ras 

Bärande byggnadselement skadas eller bortfaller vilket 
leder till ett lokalt ras som fortplantas till ytterligare 
delar av byggnaden. 

Gassluss Trycksatt entré som utförs med två dörrar varav endast 
en dörr åt gången kan vara öppen. 

Höjd beredskap Förstärkt förmåga hos Sveriges försvar genom skärpt 
beredskap, krigföring eller omedelbar risk för krig. 

Kontrefor Tvärgående strukturellt element som stöder en vägg på 
motsatt sida från vilken lasten kommer. 

Kritisk 
infrastruktur 

Samhällets grundläggande basstruktur vars 
funktionalitet stödjer och säkrar vidmakthållande av 
viktiga funktioner och verksamheter. 

Perimeterområde Det område utanför en byggnad inom vilket åtgärder 
har genomförts för att skydda byggnaden. 

Polykarbonat Transparent termoplast med gedigen hållfasthet.  

Redundans Två eller flera, alternativa system eller komponenter 
som oberoende av varandra tjänar samma funktion. 

Risk Sannolikheten för att någonting sker i kombination 
med konsekvensen av det inträffade. 

Robusthet God uthållighet och förmåga att motstå störningar 
samt hög stabilitet. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Kritisk störning eller bortfall hos verksamhetens 
funktion skulle kunna orsaka ett överhängande hot mot 
människors hälsa och liv eller samhällets funktionalitet 
och vidmakthållande kapacitet. 

Totalförsvaret Sveriges försvarsförmåga bestående av militärt och 
civilt försvar. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under den senare halvan av 1900-talet förändrades hotbilden mot Sverige vilket resulterade i 

att försvaret utsattes för betydande ombildningar. Från att ha fört en jämförelsevis passiv 

säkerhetspolitik med en liten mängd resurser inom försvaret redogör Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (2015b) för hur andra världskriget innebar att Sverige 

rustade upp den militära beredskapen avsevärt. Under det kalla kriget upprätthölls det 

statliga stödet till försvaret och betydande resurser lades på att införskaffa stridsmedel och 

utöka kunskapen inom de nyligen introducerade krigsföringsmedlen kemiska, biologiska, 

radiologiska och nukleära (CBRN) vapen. Även inom den civila beredskapen påbörjades 

enligt MSB (2016b) en uppbyggnad med bland annat kunskapsspridning till de svenska 

hushållen, uppförande av skyddsrum åt befolkningen och anläggande av samhällsstödjande 

civila krisberedskapsanläggningar runt om i landet. I samband med att oroligheterna i 

närområdet upplöstes under slutet av 1900-talet och att stora fredsfrämjande organisationer 

som Europeiska Unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN) bildades, beslutades att en 

nedrustning av det svenska militära försvaret skulle påbörjas. 

Trots att risken för antagonistiska angrepp länge har existerat uppger MSB (2017b) att 

Sverige stadigvarande har bibehållit en alliansfrihet i omgivande stridigheter och att lands-

gränserna ständigt har bevakats för att eftersträva upprätthållandet av fred i landet. Under de 

senaste åren har det svenska tillvaratagandet av nationella intressen även inneburit att 

svenska styrkor mobiliserats till andra delar av världen för att försvara Sveriges intentioner. 

Sveriges säkerhetspolitik syftar enligt MSB huvudsakligen till att framkalla resurser som 

minskar svenska säkerhetsrisker där behov identifieras.  

Vid en jämförelse kan de hot som präglade samhället under den övervägande delen av 1900-

talet betraktas som primitiva och tekniskt outvecklade i ljuset av de hot dagens samhälle 

utsätts för. Den tekniska utveckling som inom de senaste årtiondena har ägt rum och som i 

dagens samhälle fortsätter att avancera i snabb takt innebär en helt annan magnitud av hot 

än någonsin tidigare upplevt. MSB (2016c) uppger att hot i form av samordnade attacker, 

välriktade antagonistattentat, elektromagnetiska hot, precisionsstyrda stridsmedel, virtuella 

intrång, massmedial manipulation, spionage och moderna CBRN-vapen har möjliggjorts i 

samband med den tekniska utvecklingen. Även företeelser som smittsamma epidemiutbrott 

och konsekvenser av pågående klimatförändringar utgör en konkret hotbild mot samhället. 

I samband med de nya hot som det civila samhället ställs inför har skyddsfrågan växt i 

betydelse för Sverige. Regeringen har agerat utifrån det ökade intresset för samhällsskydd 

genom att ta fram en proposition (2014/15:109) för hur säkerhetspolitiken ska fokuseras 

fram till år 2020. Med grund i det förändrade säkerhetspolitiska läge som råder i omvärlden 

uttrycker regeringen att det är önskvärt att utveckla det svenska försvaret från dagslägets 

primära medverkan i insatser, till att koncentreras mot ett skydd av svenskt territorium och 

en pålitlig operativ försvarsförmåga.  
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Även olika typer av organisationer har sett behovet av att öka beredskapen och försvars-

förmågan inom totalförsvaret. Bland annat har Fortifikationsverket, ägare och förvaltare av 

svenska försvarsfastigheter i samverkan med Research Institutes of Sweden (RISE) startat ett 

projekt för att bygga upp kompetensplattformen Centrum för fortifikatorisk kompetens. 

Magnusson et al. (2016) beskriver att projektet syftar till att bygga upp den svenska 

nationella kompetensbanken för fortifikatoriskt skydd, både civilt och inom Försvarsmakten.  

Med den nya hotbild som inverkar på det civila samhället som grund uppkommer även 

vikten av att samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur vidmakthålls. En av de 

fundamentala funktioner som samhället vilar på är det demokratiska väsendet och dess 

förmedlingsorgan. Vikten av att upprätthålla demokratiska verksamheter i händelse av en 

samhällskris kan grundas i den betydelse demokratin historiskt sett har haft i Sverige. 

Demokratin har under lång tid byggt upp de politiska strukturer, värderingar och normer 

som existerar i det svenska samhället och den har för många människor inneburit en 

möjlighet till att påverka och styra över villkor, rättigheter, alla människors lika värde, 

jämställdhet och jämlikhet. Ett förödande angrepp mot den svenska demokratins 

verksamheter skulle innebära en avsevärd störning i samhället vilket medför att det är 

kritiskt att skydda det civila samhällets demokratiska verksamheter mot dagens aktuella hot. 

Några av de samhällsviktiga verksamheter som har en central demokratisk funktion inom det 

civila samhället och därmed är i behov av skydd är bland annat regeringsbyggnader, 

ambassader och statschefsbyggnader.  

1.1.1 Fysiskt skydd av befintliga byggnader 

Fortifikationsverkets L-E. Blomstrand (personlig kommunikation, 2016-10-27) beskriver att 

ett balanserat, fysiskt skydd kan konstrueras med hjälp av fortifikatorisk design och analys. 

Fortifikatorisk design och analys är en arbetsmodell som beaktar risken för, och 

konsekvenserna av ett funktionsbortfall. Vidare skapar modellen förutsättningar för att 

uppnå och upprätthålla ett lämpligt utformat skydd och funktionalitet hos en byggnad eller 

anläggning baserat på brukarens ställda krav. 

Utöver det grundläggande faktum att en uppdragsgivares byggnadstekniska behov, önskemål 

och krav ska uppfyllas förklarar L-E. Blomstrand (personlig kommunikation, 2016-10-27) att 

konceptet med fortifikatorisk design och analys innebär att även andra aspekter ska 

bearbetas och implementeras i de lösningar som tar form. Blomstrand menar att 

fortifikatoriskt designade lösningar medför att byggnaden i fråga ska utföras med objekts-

specifika, funktionsanpassade och robusta konstruktioner som ska skydda mot de 

påfrestningar brukaren specificerar. Utöver dessa förutsättningar innebär fortifikatorisk 

design och analys dessutom att det fysiska skyddet ska konstrueras med långsiktig hållbarhet 

i åtanke, vilket innebär att en framtida hotbild som skapar nya omständigheter för 

byggnaden och dess verksamhet inte ska kräva betydande modifieringar i det uppförda 

skyddet. 

Med grund i den komplexitet som utformning av fysiska skydd innebär finns det specifika 

förhållanden som ytterligare försvårar arbetet. De svårigheterna uppstår när förstärkande 

åtgärder ska appliceras på redan uppförda byggnader. Den verksamhet som utövas i en 
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byggnad kan med tiden riskera att bli mål för oförutsedda angripare med varierande 

angreppsmetoder vilket gör att en förändrad hotbild som skiljer sig från den som var aktuell 

vid uppförandet uppstår. Den tekniska utvecklingen i samhället innebär att byggnads-

material, dimensioneringslösningar och metoder för byggande påverkas av ett ständigt 

framåtskridande (Dalenius et al., 2016). Utvecklingen medför att de konstruktionsmetoder 

som användes vid uppförande av bärande element och fasader, samt den hotbild som 

beaktades vid dimensioneringen kan ha förlorat aktualitet (Johansson & Laine, 2012). 

Huvudproblematiken med detta faktum ligger i huruvida det befintliga fysiska skyddet kan 

förstärkas så att det uppnår en tillfredsställande och balanserad skyddsnivå som motsvarar 

den aktuella hotbilden. 

I den studie av publicerad forskning kring fysiskt skydd av samhällsviktig verksamhet som 

Hassel et al. (2014) har genomfört, konstateras att publikationer huvudsakligen beaktar 

objekt som är irrelevanta och avlägsna för Sverige vad gäller nationella avvikelser och 

samhällsstrukturer. Forskningen tenderar också att behandla kunskapsområdet på en 

övergripande nivå och undersöker främst de antagonistiska hotens betydelse för en 

verksamhet. I kontexten fastslår Hassel et al. att det finns ett behov av att studera och 

utforma faktiska metoder för skydd av samhällsviktig verksamhet med Sverige som utgångs-

punkt. Meyer och Janzon (2011) tar vid i resonemanget och påpekar att studier som har 

utförts kring skydd mot antagonistiska angrepp dessutom tenderar att fokusera på militära 

intressen vilket innebär att adekvat och omfattande forskning kring civila och allmänna 

platser saknas. 

I sammanhanget tydliggörs behovet av att analysera befintliga civila byggnader som 

inrymmer samhällsviktig verksamhet och tillföra dem ett tillfredsställande fysiskt skydd. 

Trots det samhälleliga och säkerhetspolitiskt centrala behovet av omfattande kunskap inom 

området finns det ett uppenbart bristande antal studier utförda som beaktar problematiken. I 

den studie Berggren (2015) har utfört konstateras vikten av att utforma ett robust fysiskt 

skydd hos verksamheter som löper risk för att utsättas för antagonistiska angrepp, sabotage, 

intrång eller spionage. Behovet av att rusta byggnader som innehåller samhällsviktig 

verksamhet med fortifikatoriska byggnadstekniska lösningar motiveras av att det generellt 

sett är enklare att vidta förebyggande åtgärder än vad det är att förhindra konsekvenser och 

minska risken för uppkomst av skador när dessa typer av angrepp väl har initierats.  

Berggren (2015) beskriver i studien att det finns olika sätt att utforma ett robust och 

funktionellt skalskydd på och ger förslag till hur ett erforderligt fysiskt skydd kan uppnås 

med hjälp av en kombination av mekaniska, elektroniska och organisatoriska åtgärder. Trots 

att Berggrens studie uppmärksammar vikten av att utforma fasader med motståndskraftig 

teknik diskuteras huvudsakligen de elektroniska och personella åtgärder som förstärker 

skalskyddet. Det innebär att de konstruktionsmässiga och beständiga lösningar som är 

förhållandevis oberoende av teknisk eller personell drift och har en förmåga att utgöra ett 

robust fysiskt skydd förbises. I en handbok som både översiktligt och ingående behandlar 

skydd av byggnader, poängterar Dalenius et al. (2016) att de mest kritiska elementen i en 

byggnads fysiska skydd består av bärande balkar, pelare och väggar som vid skador riskerar 

att orsaka lokala eller fortskridande ras. Dalenius et al. menar även att icke bärande väggar i 

en byggnads fasad är kritiska för upprätthållandet av ett fysiskt skydd.  
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Berggrens (2015) studie är en av många publikationer som fört vetenskapliga resonemang 

kring robusta skalskydd och som understryker relevansen av att hitta effektiva lösningar som 

ger ett motståndskraftigt och funktionellt skydd till byggnader som omsluter skyddsvärd 

verksamhet. De flesta studier av skalskyddsutformning som har utförts tenderar att fokusera 

på lösningar som kan appliceras vid nybyggnation av skyddade byggnader. Utförda studier 

baseras vanligen på regelverk och förutsättningar som inte är tillämpbara på svenska objekt 

och behandlar utformning av militära anläggningar under mark. Studierna behandlar 

huruvida modern teknik och elektronik kan tillämpas vid byggnation samt hur byggnader och 

anläggningar kan uppföras för att motstå olika typer av naturfenomen. Trots att forskning 

har bedrivits inom kunskapsområdet har allt för lite uppmärksamhet riktats mot 

ombyggnation av fasaden hos befintliga byggnader som är uppförda med civil samhällsviktig 

verksamhet som utgångspunkt, men som under sin livstid utsatts för en ny hotbild. Det 

innebär att det finns en avsaknad av studier som på en tillräckligt detaljerad nivå behandlar 

kunskapsområdet. 

1.2 Problemformulering 

De vetenskapliga studier som nämns och refereras till i kapitel 1.1 har hittills inte haft som 

uttalat syfte att undersöka hur fasaden hos en befintlig byggnad med hjälp av byggnads-

tekniska åtgärder kan tillföras en tillfredsställande skyddsnivå utifrån rådande hotbild. Med 

utgångspunkt i bristen på utförda studier och vetenskapligt grundade resonemang inom 

detta samhälleligt viktiga område uppstår en problematik vid arbete som kräver väl under-

byggda resonemang, samt vid genomförandet av analyser och redogörelser för generella 

rekommendationer med tillförlitliga källor som grund. Detta examensarbete undersöker och 

ger lösningsförslag till hur samhällsviktiga verksamheter med fokus på demokratisk verk-

samhet i efterhand kan tillföras ett tillfredsställande fysiskt skydd med hjälp av förstärkande 

åtgärder hos fasaden. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra till att fylla den kunskapslucka som existerar inom 

det vetenskapligt aktuella området och medverka till att lösa problematiken som denna 

avsaknad innebär. Examensarbetet redogör för hur befintliga byggnader vars samhälls-

viktiga, demokratiska verksamhet har fått en förändrad hotbild efter byggnadens uppförande 

kan tillföras ett fysiskt skydd med hjälp av byggnadstekniska lösningar. De lösningsförslag 

som studien resulterar i fokuserar på ombyggnation som är anpassad efter byggnadens 

befintliga utformning och förstärker fasaden med dess stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster 

och genomföringar. Förstärkningen innebär att fasaden uppnår en motståndsförmåga som 

reducerar åverkan på inrymmande värden vid händelse av ett angrepp med extrema resurser. 

Lösningsförslag på andra typer av åtgärder som bidrar till en fasads skyddsförmåga genom 

att förebygga och försvåra ett angrepp redovisas även översiktligt.  
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1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i studien. 

 Vilken hotbild är aktuell för samhällsviktig, demokratisk verksamhet i dagsläget? 

 Hur kan befintliga fasader hos samhällsviktig, demokratisk verksamhet vara 

utformade? 

 Hur kan befintliga fasader förstärkas för att reducera åverkan på inrymmande värden 

vid ett angrepp som motsvarar den aktuella hotbilden? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet behandlar samtid och de tidsramar som bedöms motsvara uppförandet av 

de befintliga exempelbyggnader som behandlas. Arbetet berör även kortfattat ett framtida 

perspektiv i samband med att en aktuell hotbild på sikt kan komma att förändras. En 

undersökning av vilka risker som är mest relevanta för de avsedda byggnaderna identifierar 

de hot som bedöms vara aktuella för studien. Hoten syftar till att spegla dagens samhälle och 

de verkar dimensionerande för de förslag till byggnadstekniska lösningar som utformas i 

studien. De hot som utgör en risk för samhällsviktig verksamhet kan hastigt förändras och bli 

inaktuella på grund av den tekniska utveckling som sker i samhället vilket innebär att de 

aktuella hoten i studien fastställs utan någon djupare riskanalys. Examensarbetet behandlar 

enbart uppsåtliga angrepp som initieras från en byggnads utsida utan något bidragande 

skydd från eventuella perimeterskydd. De antagonistiska hot som behandlas i studien är 

explosion, beskjutning med finkalibriga eldhandvapen, forcering med fordon, anlagd brand, 

elektromagnetiska hot, kemiska och biologiska vapen samt spionage.  

I studien utformas underlaget till en möjlig riskindexanalys. Underlaget innehåller en 

identifiering av examensarbetets huvudmålsättning som främst bedöms syfta till att reducera 

åverkan på de värden som inryms hos samhällsviktig, demokratisk verksamhet. Det medför 

att arbetet behandlar en situation där det antagonistiska angreppet redan har motiverats och 

initierats mot byggnaden. För att uppnå huvudmålsättningen väljs fasadens ytterväggar 

inklusive bärande stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster och genomföringar för 

installationer ut som bidragande komponenter.  

Med anledning av att examensarbetet är en offentlig publikation, och att det ligger i sakens 

natur att inte kunna identifiera olika skyddslösningar hos identifierbara, befintliga byggnader 

är de presenterade lösningsförslagen generellt utformade och syftar enbart till att vara 

vägledande i fortifikatoriskt skyddsarbete. Lokaliseringen hos de beskrivna exempel-

byggnaderna i arbetet är avsiktligt odefinierad och byggnaderna ska därmed betraktas som 

nationalitetslösa men uppförda enligt nordiska normer. Fortsättningsvis behandlar arbetet 

enbart civil demokratisk verksamhet och den typ av regeringsform som gäller i Sverige. Det 

innebär att arbetet riktas till Sverige i synnerhet men det kan till viss del även appliceras på 

de nordiska länder som styrs enligt likartade politiska strukturer. Med anledning av att de 

verksamheter som behandlas i arbetet huvudsakligen avser utgöra skyddsobjekt enligt 4§ i 

skyddslagen (SFS 2010:305) redogör arbetet för de demokratiska verksamheterna i form av 
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tre olika typexempel varav samtliga dessa typexempel bygger på generalisering, antaganden 

och spekulationer. De tre olika typexemplen som behandlas i arbetet är regeringsbyggnader, 

ambassader och statschefsbyggnader.  

Resultatet av studien utgörs huvudsakligen av byggnadstekniska lösningsförslag med fokus 

på åtgärder hos fasaden och dess bärande stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster och genom-

föringar för installationer men berör kortfattat även andra aspekter som elektroniska, 

tekniska och organisatoriska skydd, skydd av perimeterområde och invändig utformning av 

byggnader. De byggnadstekniska skyddslösningar som studien utmynnar i ger befintliga 

fasader en förmåga att minska skador på inrymmande värden som riskerar att uppstå vid 

händelse av ett angrepp mot byggnaden. De lösningar som arbetet resulterar i är baserade på 

svenska regelverk och normer. Arbetet är utforskande och problemlösande och omfattar 

således varken några beräkningar eller simuleringar av studiens resultat (Höst, Regnell & 

Runeson, 2006).  
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2 METOD 

Examensarbetet underbyggdes med tillämpliga studier och undersökningar. Detta för att 

uppnå syftet, besvara de angivna frågeställningarna och bidra till att fylla avsaknaden av 

omfattande och ämnesspecifika studier inom det berörda området.  

2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie som syftade till att kartlägga den teoretiska 

referensramen. Denna referensram gynnade arbetet genom att den utgjorde en vetenskaplig 

grund inom kunskapsområdet, befäste att en avsaknad av kunskap existerade och 

säkerställde att det slutförda arbetet kunde ha en användbarhet inom forskningsområdet.  

Litteraturstudien inleddes med en undersökning av medialt uppmärksammade 

antagonistiska handlingar som under de senaste decennierna har utförts i omvärlden och 

som på olika sätt har bidragit till förändrade synsätt och säkerhetspolicys, samt resulterat i 

ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i samhället. Undersökningen av uppmärksammade 

händelser utgjorde en kartläggning över vilka metoder som är vanliga vid antagonistiska 

angrepp, vilka värden som ofta utgör mål för dessa typer av angrepp och vilka konsekvenser 

ett angrepp kan leda till. Studien lade grunden för de aktuella hot och lämpliga exempel-

byggnader examensarbetet kom att behandla.  

Därefter sammanställdes en grundläggande redogörelse för hur olika samhällsskydd 

upprättas genom en undersökning av det säkerhetspolitiska försvarsarbetets planläggning 

och verkställande i Sverige samt vilken roll samhällsviktiga, demokratiska verksamheter och 

dess kritiska sambandsfunktioner utgör i samhället. Redogörelsen gav ett mervärde till 

studien genom att tillföra en fördjupad kunskap inom området och verka som en bas att 

bygga upp examensarbetet på. Den grundläggande redogörelsen utgjorde ett underlag för de 

faktorer och parametrar som bidrog till formgivningen av examensarbetets tre typfall 

regeringsbyggnader, ambassader och statschefsbyggnader.  

Litteraturstudien utforskade fortsättningsvis de författningar och regelverk som styr Sveriges 

säkerhetsarbete och försvar, och som reglerar utformningen av robusta fasader. Då varje 

enskilt regelverk har ett avsett syfte och föreskrivet användningsområde kan det medföra 

motstridigheter och situationer som kräver kvalificerad bedömning och avvägning vid 

tolkning och tillämpning. Att tolka och tillämpa lagtext och allmänna råd är ett omfattande 

och komplext kunskapsområde som kräver betydande erfarenhet och fackmässig kompetens 

inom det område som avses i varje enskilt uppdrag. Mot bakgrund av områdets mång-

facettering syftade detta arbete inte till att tolka eller tillämpa den lagtext som beskrivs. Den 

presenterade lagtexten syftade enbart till att utgöra ett ramverk av förutsättningar, en 

kunskapsgrund att basera slutsatser på samt att befästa resultat och lösningar i.  

Följaktligen undersöktes vilken kunskapsåtergivning som finns tillgänglig kring upprättande 

av fysiskt skydd hos befintliga byggnader. Det utfördes i form av en studie kring den modell 

för fortifikatorisk design och analys som används inom branschen. En jämförande 
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redogörelse för två olika varianter av modelltillämpningen presenterades. Slutligen 

undersöktes utförda studier, rapporter, handböcker och publikationer för att sammanfatta 

relevanta delar av det rådande vetenskapliga läget. Undersökningen medförde att det 

aktuella kunskapsläget kring fysiskt skydd kunde fastslås. 

För att möjliggöra upprättandet av den aktuella studiens underlag till en riskindexanalys 

studerades även tidigare rapporter och publikationer som bearbetar och redogör för olika 

slags riskanalyser. Studien beskrivs närmre i kapitel 2.2.2 och resulterade i det underlag som 

presenteras i bilaga 1. 

Fakta och data inhämtades från elektroniska dokument som studier, rapporter och från 

hemsidor tillhörande organisationer, myndigheter och liknande instanser som exempelvis 

MSB, Boverket, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. Vid elektronisk dokument-

inhämtning användes huvudsakligen söktjänsten Google och databaserna LIBRIS uppsök, 

SwePub och Scopus där sökord som exempelvis fortifikatorisk, förstärkning, byggnad, 

ombyggnation, robust, fysiskt skydd, antagonist, skalskydd, fasad, säkerhet och samhälls-

viktig verksamhet användes, antingen fristående eller i olika typer av kombinationer. 

Dokumentinhämtningen genomfördes dessutom med specifika författare som grund. En lista 

över potentiellt användbara författare sammanställdes i samarbete med handledare Kumm 

för att vidare användas som sökord, antingen för sig eller i kombination med övriga sökord. 

Även fysiska källor som handböcker och andra publikationer utgjorde hjälpmedel för 

datainsamling.  

Hos samtliga insamlade dokument studerades bifogad litteraturreferenslista i syfte att hitta 

ytterligare dokument som kunde vara av intresse för arbetet. All data som insamlades käll-

kritiserades objektivt och urvalet av de data som redovisas i arbetet gjordes baserat på 

källornas tillförlitlighet. Publikationer inkluderades bara i arbetet om de bedömdes ha en 

tillfredsställande andel tillförlitlighet eller vetenskaplig grund.  

2.2 Aktuell studie 

Undersökningarna i arbetet utgjordes även av en aktuell studie. Denna studie bestod av en 

smalare utredning än den inledande litteraturstudiens efterforskningar. I den aktuella 

studien fokuserades undersökningarna till examensarbetets avsedda syfte och därmed 

inhämtades fakta och data beträffande aktuella hot samt utformning av de avsedda 

byggnadernas fysiska skydd. Efterforskningarna bidrog till arbetets resultat genom att tillföra 

nödvändig kunskap inom aktuella kompetensramar samt specificera rimliga förutsättningar 

och omständigheter för exempelbyggnaderna. Enligt tillvägagångssättet i kapitel 2.2.1 

utfördes den aktuella studien även med hjälp av intervjuer med spetskompetenta personer 

inom kunskapsområdet. 

Arbetets aktuella studie inleddes med en redogörelse för de hot som bedömdes vara aktuella 

för de berörda samhällsviktiga verksamheterna och som ansågs spegla det samtida samhället. 

De hot som valdes ut var explosion, beskjutning, forcering, anlagd brand, elektromagnetiska 

hot, kemiska och biologiska ämnen samt spionage. Bedömningen av aktuella hot 
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genomfördes med den utförda litteraturstudien och intervjuerna som grund. Följaktligen 

beskrevs de tre exempelbyggnaderna regeringsbyggnad, ambassad och statschefsbyggnad och 

dess förmodade, övergripande byggnadstekniska utformning. Avslutningsvis undersöktes 

beaktandet av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet vid ombyggnationer av samhälls-

viktig verksamhet. 

Erforderliga fakta och data erhölls från elektroniska handlingar som vetenskapliga 

publikationer och dokument. De sökord som användes vid informationsinhämtningen bestod 

huvudsakligen av samma ord som nyttjades i examensarbetets litteraturstudie enligt kapitel 

2.1. Studien genomfördes även med hjälp av fysiska publikationer som handböcker och 

rapporter. All insamlad data analyserades objektivt och källkritiskt när urvalet gjordes. 

Enbart fakta som bedömdes vara vetenskapligt tillämplig i studien och som hade ursprung i 

tillförlitliga källor valdes ut som underlag till studien.  

2.2.1 Intervjuer 

För att erhålla empiriskt material och kunskap från relevanta delar av branschen 

genomfördes intervjuer med spetskompetenta personer. De tillfrågade personerna valdes ut 

med deras kännedom kring viktiga frågor inom det studerade ämnet som bakgrund. För att 

efterfölja de etiskt grundläggande värderingar som detta examensarbete baserades på gavs 

möjlighet för samtliga intervjuade personer att vara anonyma och eventuellt stryka frågor 

som inte ansågs lämpliga att svara på. 

De personer som valdes ut var Trond Harald Hansen, brigadchef hos Oslos brand- och 

räddningsmyndighet, Sven Nyström, arkitekt hos Hidemark & Stintzing samt Per Rohlén och 

Elinor Lindsten som båda är brandingenjörer med erfarenhet av byggnader som har ett 

utökat skalskydd. Utöver dessa personer intervjuades Rolf Dalenius, Kjell Ekström, Carl 

Elfving, Johan Magnusson och Magnus Uhlin hos Fortifikationsverket. Efter begäran om 

anonymitet från ett antal personer hos Fortifikationsverket behandlades de erhållna 

intervjusvaren separerade från information som möjliggjorde identifiering av specifika 

personer. I den aktuella studien och resultatet benämns dessa personer som specialist A, 

specialist B, specialist C, specialist D och specialist E utan någon ytterligare identifierande 

information. Benämningen valdes utan någon inbördes koppling till de olika personerna, 

vilket innebär att specifika intervjusvar inte kan anknytas till enskilda personer hos 

Fortifikationsverket.  

För att lyckas inhämta så mycket användbart underlag som möjligt från intervjuerna 

förbereddes intervjufrågor inför varje enskild sammankomst med de utvalda personerna. 

Intervjufrågornas utformning baserades på den insamlade teoretiska referensramen och på 

den aktuella studien, se intervjufrågorna i bilaga 2. För att omöjliggöra identifiering av 

enskilda svar från de intervjuade personerna hos Fortifikationsverket presenteras hela 

frågebatteriet till samtliga intervjuade personer hos Fortifikationsverket i bilaga 2, varav 

vissa frågor enbart ställdes till utvalda personer. Intervjufrågorna till samtliga intervjuade 

personer i studien formulerades icke ledande och syftade till att möjliggöra en bedömning av 

ifall insamlad information i studien kunde styrkas, och för att hämta in material som bidrog 

till att täcka kunskapsluckor i studien. Utformningen av intervjufrågorna gav de intervjuade 
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personerna goda möjligheter att tala fritt kring ämnet och tillföra kunskap som de bedömde 

var relevant för arbetet.  

De individuella intervjuerna genomfördes parallellt med litteraturstudiens slutfas och bestod 

av fysiska möten, telefonkontakt och mailkonversationer. Totalt utfördes fem fysiska 

intervjuer, tre telefonintervjuer och en intervju över mail. Två av de fysiska intervjuerna 

spelades in för att underlätta efterarbete och bearbetning av intervjusvaren. Samtliga 

intervjuer utfördes enligt ett halv-strukturerat upplägg vilket medförde att utrymme gavs till 

borttagning eller tillägg av frågor utefter behov och för vidareutveckling av intresseväckande 

frågor (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Inledningsvis gavs de intervjuade personerna en 

kort beskrivning av examensarbetets syfte och innehåll och möjlighet gavs för de intervjuade 

personerna att ställa frågor och lämna generell återkoppling kring det valda ämnet i studien. 

De intervjuade personerna informerades om att det insamlade materialet skulle offentlig-

göras och att intervjuerna därmed endast syftade till att resultera i material som kunde 

generaliseras och publiceras.  

Efter att intervjuerna hade genomförts bearbetades resultaten från de tillfrågade personernas 

respons. Innan intervjusvaren publicerades i studien fick de personer som utfört muntliga 

intervjuer, antingen via fysiska möten eller telefonkontakt, en sammanställning av intervjun 

för att godkänna svaren eller korrigera eventuella missförstånd. De erhållna svaren skrevs 

rent och sorterades baserat på informationens relevans i olika avsnitt av arbetet. För att 

kunna föra in det inhämtade materialet i studien analyserades de tillfrågade personernas 

intervjusvar och sammanställdes med hänsyn till eventuella subjektiva infallsvinklar.  

2.2.2 Underlag till riskindexanalys 

I syfte att utgöra en grund för den aktuella studien identifierades demokratiska, 

samhällsviktiga verksamheters aktuella hotbild och vilka komponenter hos en fasad som är 

viktiga att förstärka. Det möjliggjordes genom att ett underlag till en riskindexanalys och 

tillhörande checklista upprättades enligt bilaga 1. Eftersom de hot som är relevanta kan skilja 

sig åt mellan olika verksamheter redovisades inget graderande riskindex för studiens hot. 

Med anledning av att ett stort antal väl underbyggda och utformade checklistor för 

identifiering av en byggnads skyddsnivå redan existerar, samt att upprättande av checklistor 

kräver gedigen erfarenhet (Nystedt, 2000), bedömdes det inte rimligt att utforma någon 

checklista i detta examensarbete.  

Underlaget utarbetades med utgångspunkt i den indexmetod som Kumm et al. (2015) 

beskriver i sin arbetsrapport om brandsäkerhetsvärdering i skyddade undermarks-

anläggningar. Indexmetoden bygger på Frantzich (2000) brandskyddsvärdering av 

vårdanläggningar som innebär att en anläggnings nivå av brandskydd kan fastställas och 

värderas. Identifieringen och viktningen av skyddet utförs genom att anläggningens 

kvalitativa och kvantitativa egenskaper uppskattas med hjälp av ett antal frågeställningar 

som besvaras av personer som har en grundläggande insikt i det aktuella objektet.  

Indexmetoden som Frantzich (2000) och Kumm et al. (2015) redovisar analyserades och 

utgjorde stöd vid undersökningen av möjligheten till att kunna ta fram ett underlag till en 
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metod för tillämpning på befintliga husfasader. Enligt indexmetoden identifierades 

inledningsvis en övergripande målsättning utifrån examensarbetets syfte. För att bidra till att 

uppfylla målsättningen valdes lämpliga strategier ut till att reducera den åverkan som 

riskerar att uppstå från ett angrepp med någon av studiens sju aktuella hot. För att 

möjliggöra verkställande av de sju strategierna valdes fortsättningsvis fem relevanta 

fasadkomponenter ut som bedömdes kunna bidra till att skydda mot hoten. Avslutningsvis 

utfördes en bedömning av de valda komponenternas betydelse för verkställandet av varje 

enskild strategi i syfte att ge stöd till den aktuella studien. 

Det sammanställda underlaget kan med fördel utarbetas vidare av en verksamhets egen 

organisation i samarbete med erfarna rådgivare för att utmynna i en riskindexvärdering av 

hot som bedöms vara aktuella och tillhörande checklista för identifiering av en fasads 

befintliga skyddsnivå. 

2.2.3 Typfall byggnader 

Tre representativa exempelbyggnader valdes ut i syfte att rikta examensarbetets fokus från 

civila samhällsviktiga verksamheter i allmänhet till att istället koncentreras mot 

samhällsviktig verksamhet av demokratisk karaktär. De tre typfallen möjliggjorde även för 

tillämpning av de förstärkande skyddsåtgärderna på olika typer av befintliga demokratiska 

verksamheter utan att behöva ange några specifika, identifierbara byggnader. Med grund i 

litteraturstudiens undersökningar av sannolika tillslagsmål vid antagonistiska angrepp, 

strategier för upprättande av samhällsskydd samt relevant rättslig reglering av säkerhets-

politik, beredskap och byggnaders bidragande skyddsförmåga bedömdes regerings-

byggnader, ambassader och statschefsbyggnader utgöra lämpliga typexempel för denna 

studie.  

Inledningsvis sammanställdes översiktliga beskrivningar av de olika typfallens förmodade 

byggnadstekniska utformning enligt kapitel 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.4. Det utfördes baserat på 

kunskap som genererats från studier vid civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 

kvalificerade antaganden, generaliseringar, den sannolika tidsperioden för byggnadernas 

uppförande samt paralleller som kunde observeras med hjälp av allmänt känd kunskap om 

utformningen hos olika civila byggnader med tillämplig verksamhet uppförda på olika platser 

i Sverige med omnejd. Därpå kompletterades studiens generella förstärkningsåtgärder för en 

fasad med ytterligare alternativ till byggnadstekniska lösningar som utgjorde lämpliga och 

specifika åtgärder för de utvalda exempelbyggnaderna och dess demokratiska verksamheter 

enligt kapitel 7.3.2.  

Detta sätt att redogöra för examensarbetets aktuella studie på kan liknas vid genomförandet 

av en fallstudie. Skillnaden mot utförandet av en fallstudie var att examensarbetet istället 

tillämpade de förstärkande fasadåtgärderna baserat på empiriskt material. Med anledning av 

detta faktum, samt det faktum att examensarbetet inte behandlade beräkningar eller 

simuleringar som kunde styrka resultaten innebar det att försiktighet beaktades när 

slutsatser upprättades.   
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3 TIDIGARE HÄNDELSER 

Examensarbetets undersökningar inleds med en redogörelse för ett urval av antagonistiska 

angrepp som utförts på olika typer av byggnader och verksamheter runt om i världen under 

de senaste decennierna. De utvalda händelserna har lett till stora samhällskonsekvenser av 

varierande slag och de representerar olika typer av angreppsmetoder och tillslagsmål som 

kan påstås reflektera bakgrunden till det säkerhetspolitiskt förändrade läget i omvärlden. 

3.1 Oklahoma city 1995  

Den 19 april 1995 utsattes den federala kontorsbyggnaden Alfred P. Murrah Building i 

Oklahoma City för ett fortskridande ras som omfattade ungefär halva byggnaden till följd av 

en bilburen bomb som detonerade utanför byggnaden. Federal Emergency Management 

Agency (FEMA, 1996) rapporterar om att raset framkallades till följd av att byggnadens 

konstruktion enbart hade dimensionerats för att tåla lokala skador på bärverket vilket inte 

var erforderligt för att lyckas motstå kraften från bilbomben.  

3.2 Amerikas östkust 2001 

Melin och Norlander (2002) hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapporterar om hur 

fem brev kontaminerade med biologiska ämnen i form av Antrax-sporer skickades till fem 

personer positionerade i olika städer längs med den amerikanska östkusten under hösten 

2001. Breven skickades till mottagare hos två olika mediaföretag i New York, ett media-

företag i Florida och två politiker stationerade vid Capitol Hill i Washington D.C. Antrax-

sporerna orsakade mjältbrandssmitta hos totalt 22 personer varav fem personer avled till 

följd av sjukdomen.  

3.3 New York 2001 

Den 11 september 2001 kapades fyra kommersiella flygplan längs med deras planerade rutter 

utefter den amerikanska östkusten. Kumm (2005) redogör för att två av de kapade flygplanen 

styrdes mot World Trade Center i Manhattan, New York där de flögs in de två skyskraporna, 

the Twin Towers. Det tredje och fjärde flygplanet manövrerades mot Washington D.C. med 

huvudförsvarshögkvarteret Pentagon och presidentresidensen Vita huset i sikte. Båda World 

Trade Centers skyskrapor utsattes för fortskridande ras och kollapsade fullständigt till följd 

av flygplanskrascherna. Flygplanet som tog kurs mot Pentagon kraschade in i byggnaden och 

orsakade begränsad förstörelse och bränder medan det fjärde flygplanet som styrts mot Vita 

huset störtade i Pennsylvania, innan det hann nå sitt mål.  
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3.4 Kuta Beach 2002 

Brolén et al. (2006) rapporterar via Socialstyrelsen om hur turistorten Kuta Beach på Bali, 

den 12 oktober 2002, drabbades av ett politiskt motiverat terrorattentat. Två spräng-

laddningar, en mindre personburen bomb och en kraftig bilburen bomb briserade vid två 

barer som var fullsatta med huvudsakligen turister, varav båda byggnaderna kollapsade och 

fattade eld. Även andra byggnader och fordon som befann sig inom 200 meters avstånd från 

explosionerna utsattes för skador och bränder. Elförsörjningen slogs dessutom ut i området 

till följd av att fyra transformatorstationer i närheten sprängdes när bomberna detonerade. 

Det hastiga brandförlopp som startade, i kombination med belysningsbortfallet och 

otillräckliga utrymningsvägar ut från barerna ledde till att ett stort antal personer omkom i 

attentatet. I samband med bombattentatet detonerades även en mindre sprängladdning, utan 

anmärkningsvärda konsekvenser i anslutning till de amerikanska och australienska 

konsulaten i en närliggande stad på Bali. 

3.5 Mumbai 2008 

Mellan den 26 och 29 november 2008 rapporterar Brändström et al. (2011) via Social-

styrelsen om hur centrala Mumbai utsattes för omfattande och samordnade terrorattacker 

som utfördes på fem olika besökstäta platser i staden. Angreppen genomfördes i samband 

med varandra mot två hotell, en tågstation, en populär restaurang och en judisk samlings-

punkt. De samordnade grupperna av angripare använde sig av skjutvapen, handgranater och 

sprängmedel, och skapade fullständigt kaos för turister, invånare, myndigheter och 

räddningsaktörer i staden.  

3.6 Oslo 2011 

Norges regering beskriver i sin Rapport från 22 juli-kommissionen (2012) hur en kraftig 

bilbomb briserade direkt utanför entrén till en kontorsbyggnad tillhörande justitie-

departementet och statsrådets kansli i regeringskvarteren i Oslo den 22 juli 2011. Samtliga 

omkringliggande byggnader inom 500 meter från explosionsplatsen, inrymmande både 

politisk verksamhet, räddningstjänst, mindre företag, handel, caféer och bostäder fick 

omfattande skador på fasad, fönster, installationer och till viss del även på inredning.  

3.7 Det amerikanska presidentvalet 2016 

I samband med den amerikanska presidentvalskampanjen som pågick inför valet i november 

2016 redogjorde Homeland Security, den amerikanska myndigheten för nationell säkerhet, 

för ett antal cyberattacker som vid olika tillfällen utförts mot det amerikanska valsystemet 

samt de politiska partierna och organen (Lund, 2016). De amerikanska myndigheterna 

spekulerade kring vilka som stod ansvariga för de olika hackerangreppen som syftat till att 
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påverka valrörelsen men några fastställda förövare offentliggjordes inte i frågan. 

Amerikanska nyhetsbyråer rapporterade följaktligen att amerikanska militära hackare utfört 

förberedande åtgärder inför inledandet av ett cyberkrig om ansvarig nation lyckades 

identifieras eller om nya cyberattacker mot presidentvalet initierades (Dilanian et al., 2016).  

I samband med det amerikanska presidentvalet 2016 spekulerades det även kring att 

resultatet av valet kunde ha påverkats av den okontrollerade spridningen av falska och 

politiskt vinklade nyheter som den civila befolkningen dagligen exponerades för på stora 

plattformar för sociala media (Sundell, 2016). 

3.8 Förändrat säkerhetspolitiskt läge 

Det svenska civila samhället exponeras allt mer för dessa säkerhetspolitiska fluktuationer i 

samband med att det geografiska närområdet har utsatts för omfattande och politiskt 

motiverade antagonistiska angrepp mot civila mål under de närmst gångna åren.  

Några av de våldsdåd runt om i Europa som enligt Fagerström (2016) var mest omtalade i 

svensk medierapportering under 2016 var terrorattackerna i Paris, Bryssel, Nice och Berlin. 

Paris utsattes den 13 november 2015 för samordnade attacker med sprängladdningar och 

eldhandvapen som riktades mot ett konserthus, två restauranger och i anslutning till en 

fotbollsarena. Även Bryssel utsattes för bombdåd då två kraftiga bomber på en flygplats och 

en bomb på en tunnelbanestation detonerades den 22 mars 2016. På en strandpromenad i 

Nice överrumplades en stor folksamling av en skenande lastbil den 14 juli 2016. Även den 19 

december 2016 rammade en lastbil avsiktligt en folktät allmän plats, denna gång på en 

julmarknad i Berlin.  

Den 7 april 2017 exponerades Sverige för det dödligaste och polisiärt sett mest resursinsatta 

antagonistiska dåd som fullbordats i modern tid då landet utsattes för en nationellt särskild 

händelse (Polisen, 2017). Nyhetsbyråer som SVT, TV4, Dagens Nyheter och Aftonbladet 

(Ohlin, 2017; Hultman-Boye, 2017; Lindwall, 2017; Furusjö & Ek, 2017) rapporterar om att 

en medelstor lastbil kapades vid attentatet och framfördes sedan i hög fart längs med 

Drottninggatan i Stockholm, som vid tillfället var fylld med gångtrafikanter, för att slutligen 

störta in i fasaden till ett varuhus. Händelsen ledde enligt rapporter till att samhällsviktiga 

demokratiska verksamheter skyddades temporärt genom att försvaret kring Sveriges riksdag, 

Regeringskansliet och slottet förstärktes samt att stadsråd och kungahus sattes i säkerhet. 

Våldsdådet utfördes av en ensam gärningsman och resulterade i dödsfall och allvarliga 

personskador hos gångtrafikanter som vistades på platsen samt omfattande brand- och 

mekaniska skador på varuhusets fasad.  

Mot bakgrund av några av de kraftfullaste och mest omvälvande antagonistiska handlingar 

som Sverige och omvärlden har utsatts för under de senaste decennierna ser det säkerhets-

politiska läget annorlunda ut i nutidens samhälle jämfört med hur det har sett ut på lång tid 

(Prop. 2007/08:92). De nationslösa, jämförelsevis oförutsägbara och politiskt motiverade 

terrorhandlingar som utförs runt om i världen visar att det finns ett tydligt identifierbart 

behov av att skydda det civila samhället från dessa hot (Prop. 2007/08:92). De samtida 
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hoten utgörs allt oftare av angrepp som utförs av ensamma angripare i jämförelse med hur 

antagonistiska attacker vanligen utfördes i form av organiserade och samordnade 

operationer under stora delar av 1900-talet. Angrepp utförda av ensamma gärningsmän är 

problematiska att upptäcka och avbryta innan tillslaget initieras vilket innebär att det är av 

yttersta vikt att utföra förebyggande åtgärder för att minska risken för att dessa typer av 

angrepp genomförs.  

3.9 Massmedial inverkan 

I takt med den tekniska utveckling som har ägt rum i det moderna samhället har inte bara 

hotbilden förändrats. Statens medieråd (2016) rapporterar om att även tillgängligheten för 

nyhetsinhämtning och mediespridning inom samhället har utsatts för en banbrytande 

utveckling. Till skillnad från den begränsade mängd nyhetsrapportering och omvärlds-

bevakning som media kunde förmedla till hushållen under större delen av 1900-talet ser de 

nuvarande möjligheterna helt annorlunda ut för nyhetsredaktioner och mediaföretag. Dagens 

teknik möjliggör för det civila samhället att motta massmedial information via en mängd 

olika slags kanaler som är tillgängliga under dygnets alla timmar.  

Samtidens teknologiska förutsättningar möjliggör för en jämförelsevis obegränsad 

spridningsförmåga av både fördelaktig och skadlig information för mottagaren, vilket enligt 

Statens medieråd (2016) innebär att aktörer med varierande avsikter har möjlighet att 

förmedla olika slags budskap både lokalt och globalt. Information som behandlar exempelvis 

framåtsträvande forskning och vetenskapliga upptäckter, ekologiskt hållbara innovationer, 

tillväxt i outvecklade samhällen och en allt mer jämlik och rättvis värld kan spridas till 

omvärlden. Det innebär även att uppgifter som genomsyras av extremistisk propaganda, 

politiskt vinklade eller falska nyheter, modifierade sanningar och statistik samt stötande eller 

kränkande material kan få omfattande spridning. All den information som når ut i samhället 

har en benägenhet att riktas mot olika typer av målgrupper och bidrar till att påverka olika 

individers politiska ställningstagande, värderingar och åsikter (Statens medieråd, 2016). 

Med den lättåtkomlighet och spridningsförmåga som massmedia har tillgång till förklarar 

Statens medieråd (2016) att samhälleligt påfrestande situationer riskerar att uppkomma. 

Beroende på vilken typ av information massmedia väljer att överföra har de makt att förse 

det civila samhället med en bild av det aktuella säkerhetsläget, tryggheten i samhället och 

vilka hot som präglar närområdet och omvärlden. Massmedias val av infallsvinkel till olika 

händelser i samhället som exempelvis politiska beslut, våldsdåd och stridigheter påverkar 

befolkningens sammantagna syn på det rådande läget. I kombination med att den utsända 

informationen når fram till olika målgrupper och att dessa målgrupper kan inneha olika grad 

av benägenhet att granska källan till de förmedlade uppgifterna beskriver Statens medieråd 

att olika, och vanligen ofullständiga bilder av verkligheten tar form. 
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4 SAMHÄLLSSKYDD 

Den säkerhet som ställs för samhället och dess funktioner är bland annat beroende av det 

svenska totalförsvarets arbetssätt, upprätthållande av samhällsviktig verksamhet och kritisk 

infrastruktur samt en obehindrad demokratisk ledning så väl i fredstid som vid höjd 

beredskap (Prop. 2005/06:133). Följande kapitel redogör för några av de centrala faktorer 

som medverkar till att skapa ett tillfredsställande samhällsskydd. 

4.1 Svenskt försvar 

I en proposition (2005/06:133) har regeringen utformat mål som ska eftersträvas för att 

säkerställa svensk säkerhet. Målen innebär att hälsa och liv hos befolkningen, samhällets 

funktionalitet och kapacitet att vidmakthålla samhällets grundläggande värden i form av 

demokrati, rättssystem, mänskliga rättigheter och friheter ska skyddas. Följaktligen har 

målen för svensk säkerhet utmynnat i att regeringen har formulerat en skrivelse 

(2009/10:124) som beskriver att krisberedskapen i samhället och förmågan hos svensk 

militär ska fokuseras till att reducera följderna av, och risken för att kritiska störningar, 

olyckor och andra kriser uppstår. Försvarsmakten ska även säkra befolkningens hälsa och 

säkerhet samt motverka eller minska ekonomisk och ekologisk skadegörelse.  

Sveriges krigsförsvarsförmåga och krisberedskap bygger på det svenska totalförsvaret som 

består av både ett militärt och ett civilt försvar. Totalförsvaret innebär i enlighet med MSB 

(2017c) att om Sverige skulle utsättas för hot som leder till att krisberedskapen beslutas höjas 

kan alla civila svenska invånare som är mellan 16 och 70 år gamla komma att kallas in för att 

bistå försvarsberedskapen med bästa möjliga förmåga. Till den militära beredskapen kan 

värnpliktiga arbetsstyrkor inropas för att genomgå repetitionsövningar, och den allmänna 

skyldigheten till värnpliktsmönstring inom armén, flygvärnet eller marinen kan återtas i 

bruk.  

Försvaret kompletteras och effektiviseras också med stöd av en kompetensuppbyggnad inom 

relevanta forskningsområden. Omfattande forskning samt utbildning och utveckling av 

metodik, teknik och produkter bedrivs främst på FOI, Försvarshögskolan och på Försvarets 

materielverk (MSB, 2015a).  

4.1.1 Militärt försvar och Försvarsmakten 

MSB (2017a) redogör för att det svenska militära försvaret utgörs av Försvarsmakten som 

består av styrkor med en omgående beredskap att bistå vid både nationella och 

internationella stridigheter eller vid övriga krislägen som påverkar svenska intressen, 

nationell säkerhet och fredsbevarande i omvärlden. Detta är ett så kallat insatsförsvar. 

Personal inom Försvarsmakten är utbildade i, och förberedda på att utföra insatser som 

främst syftar till understöd vid extrema naturfenomen och skydd av det svenska territoriet 

både på land, i luftrummet och till sjöss.  
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4.1.2 Civilt försvar 

Det civila försvaret administreras enligt MSB (2016a) av statliga myndigheter, kommuner, 

landsting, privatägda företag och olika organisationer. Försvarsförmågan har sin grund i att 

den civila befolkningen och samhällsviktiga verksamheter ska skyddas samt att möjlighet till 

understöd av det militära försvaret ska finnas inom det civila samhället vid höjd beredskap 

eller krigföring. Den civila krisberedskapen bygger på att samhällets förmåga att handskas 

med fredstida kriser även ska ge väsentliga kunskaper i hur ett potentiellt krigsläge bör 

hanteras.  

Det civila försvaret innefattar också den psykologiska försvarsförmågan hos befolkningen. 

För att undvika spridning av vilseledande rykten, falsk information som försvagar Sveriges 

position i omvärlden och liknande typer av psykologisk krigföring ansvarar MSB (2015d) för 

att analysera situationer och mediespridning, sammanställa upplysningar till samhället och 

kommunicera med allmänheten i händelse av en kris. Syftet med det psykologiska försvaret 

är att bidra till en källkritisk, och säkerhetspolitiskt upplyst civil befolkning som har kunskap 

om krishantering och säkerhetsrisker. Det syftar även till att bygga upp en kultur som strävar 

mot att försvara och skydda nationella intressen och som skapar en vilja att motstå 

angripare. 

4.1.3 Internationellt försvar 

Sveriges insatsförsvar och medlemskap i EU och FN medför att de svenska militära försvars-

styrkorna deltar i internationella insatser för att främja fred, bibehålla ekonomisk, 

kommunikativ, politisk och militär integration samt skydda civilbefolkning och motverka 

stridigheter i omvärlden. Det främsta syftet med Sveriges närvaro i dessa insatser ligger i att 

medverka till ökad internationell säkerhet och minskad hotbild gentemot Sverige (MSB, 

2015c). Förutom deltagande i internationella insatser innebär samarbetet inom främst EU, 

men även med andra nordiska länder och USA, att Sverige tar del av nationsöverskridande 

utveckling av bland annat krigsföringsmateriel (MSB, 2015a). Sverige har även ett visst 

samarbete med North Atlantic Treaty Organization (NATO) i form av medlemskap i den 

väletablerade organisationen Partnerskap för fred som sammankopplar medlemsländer i 

NATO med icke-medlemsländer för att främja fred och global hantering i krissituationer 

(MSB, 2015c).  

4.1.3.1. Nordiskt samarbete 

Ett av de största regionala samverkansarbeten som bedrivs i världen är det officiella nordiska 

samarbetet som omfattar Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och 

Åland (Hoydal, u.å.a). En mängd olika instanser som det Nordiska rådet, de nordiska 

regeringarna samt regionala organisationer och föreningar (Hoydal, u.å.b) verkar för att 

upprätthålla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan länderna och för att 

stärka Nordens ställning i omvärlden (Hoydal, u.å.a).  
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4.2 Samhällsviktig verksamhet 

MSB (2011a) förklarar begreppet samhällsviktig verksamhet som funktioner som skulle 

kunna orsaka ett överhängande hot mot befolkningens hälsa och liv, samhällets 

funktionalitet eller kapacitet att vidmakthålla samhällets grundläggande värden om verk-

samheten utsätts för en kritisk störning eller ett bortfall. Begreppet innefattar även verksam-

heter som avser behandla inträffade kriser eller kritiska händelser genom att minska de 

skadeverkningar som riskerar att uppstå. 

För att skydda samhällsviktig verksamhet mot störningar och bortfall samt möjliggöra för 

återhämtning från ett angrepp krävs åtgärder som försäkrar att verksamheternas funktioner 

förblir oavbrutna, både i fredstid och vid höjd beredskap (MSB, 2011a). Enligt MSB (2013) är 

det även viktigt att beakta vilka angränsande verksamheter med svagare motståndskraft och 

avsaknad i redundans som den samhällsviktiga verksamheten är beroende av för att fungera. 

Ett bortfall eller avvikelser i funktionaliteten hos en samhällsviktig verksamhets beroende-

funktioner kan resultera i svikt och allvarliga följdsituationer för den samhällsviktiga 

verksamheten.  

4.2.1 Kritisk infrastruktur 

Upprätthållande av samhällsviktig verksamhet är beroende av att även den kritiska infra-

strukturen i samhället fungerar. MSB (2011a) beskriver begreppet kritisk infrastruktur som 

den funktionalitet hos samhällets grundläggande basstrukturer som stödjer och säkrar att 

viktiga samhällsfunktioner och verksamheter vidmakthålls. Samhällets basstrukturer 

innefattar främst transport, energiförsörjning samt kommunikation och består exempelvis av 

vägar, spårvägar samt el-, tele- och fjärrvärmenät.  

4.2.2 Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Det finns en mängd olika slags samhällsviktiga verksamheter inom olika samhällssektorer. 

MSB beskriver vikten av att samhällsviktiga verksamheter identifieras som en del av de risk- 

och sårbarhetsanalyser svenska kommuner (MSBFS 2015:9), landsting (MSBFS 2015:4) och 

statliga myndigheter (MSBFS 2016:7) är betingade att utföra. Efter att samhällsviktiga 

verksamheter har identifierats är det erforderligt att utföra en bedömning av den acceptabla 

avbrottstiden hos varje enskild verksamhet och att identifiera och planera eventuellt 

nödvändiga åtgärder hos berörda verksamheter (MSB, 2014).  

Verksamheter kan enligt MSB (2014) identifieras som samhällsviktiga i varierande 

omfattning, där störningar eller bortfall i funktionaliteten hos verksamheterna leder till 

skadeverkningar i en stigande skala med konsekvenser på allt från lokal och regional nivå till 

en nationell eller internationell nivå. En verksamhetstyp som identifieras som samhällsviktig 

på både lokal, regional, nationell och internationell nivå och som därmed skulle resultera i en 

omfattande samhällskris vid händelse av en allvarlig störning eller ett bortfall, är 

demokratiska verksamheter av olika typer. Samhällsvikten hos civila demokratiska 
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verksamheter grundas i att de fungerar samhällsledande på både lokal, regional och nationell 

nivå, och att de kommunicerar med viktiga samhällsfunktioner på internationell nivå.  

4.3 Demokratisk verksamhet 

Förutom att verksamheter av demokratisk karaktär kan identifieras som samhällsviktiga 

uttrycker regeringen dessutom i en proposition (2005/06:133) att demokrati är ett grund-

läggande värde i samhället och att det är nödvändigt att upprätthålla demokratiska verksam-

heter för att säkerställa säkerhetsläget i Sverige. Säkerhetspolisen (2008) menar att sam-

hällets säkerhet avser funktionalitet hos totalförsvaret men även säkerhet mot demokratiskt 

motiverade, antagonistiska angrepp mot det demokratiska statsskicket. I ett uttalande i 

samband med terrordådet i Stockholm 2017 konstaterar statsminister Löfven (2017, 7 april) 

att antagonistiska dåd huvudsakligen syftar till att underminera demokratin och det klargörs 

därigenom att regeringen bedömer att det är viktigt och aktuellt att skydda dessa typer av 

samhällsviktiga verksamheter mot angrepp. Några av de demokratiska verksamheter som har 

störst samhällsvärde och dessutom löper stor risk för antagonistiska angrepp är de verksam-

heter som bedrivs i offentliga byggnader (Johansson & Laine, 2012). De offentliga byggnader 

som bedöms ha störst behov av ett förstärkt skydd mot antagonistisk åverkan är ambassader 

och statschefsbyggnader. Även regeringsbyggnader som har en betydligt lägre grad av 

offentlighet anses vara i behov av fysiskt skydd. 

4.3.1 Regeringsbyggnad 

Regeringsbyggnad är i detta examensarbete ett samlingsnamn för byggnader som innefattar 

en mängd olika slags samhällskritiska funktioner. I Sverige består funktionerna av 

internationell representation och samarbete, nationell ledning i form av riksdag, regering och 

regeringskansli, regional ledning i form av landsting och länsstyrelser samt lokal ledning hos 

kommuner (Regeringskansliet, 2014). I de övriga länderna i Norden styrs den nationella 

politiken enligt likvärdiga demokratiska och parlamentariska strukturer, medan utrikes-

politikens inriktning varierar mellan de olika nordiska länderna (Hoydal, u.å.c).  

4.3.2 Ambassad 

Varje självständigt land har ett utvalt antal ambassader placerade runt om i världen, en 

ambassad i varje enskilt land där diplomatisk representation bedrivs. Ett land kan även 

representeras diplomatiskt via ett konsulat. I detta examensarbete syftar begreppet ambassad 

till de byggnader som inrymmer ambassad- och konsulatverksamhet. Till ett lands ambassad 

eller konsulat förklarar Regeringskansliet (2015) att det representerade landets medborgare 

kan vända sig med frågor om pass, visum, körkort eller olika typer av platsbetingade tillstånd 

när de befinner sig utomlands. Verksamheterna ansvarar även för hantering av medborgare 

som hamnat i ett juridiskt utsatt läge, är tillfångatagna, försatta i nödläge eller som har 

avlidit vid en vistelse utrikes. 



20 

4.3.3 Statschefsbyggnad 

I Sverige, övriga Norden och den omnejd som verkar enligt liknande politiska strukturer 

finns det i varje land en eller ett antal nyckelpersoner som representerar landet diplomatiskt 

och som symboliserar landets regeringsform (Sveriges kungahus, u.å.). De här personerna 

kan bland annat vara presidenter och presidentfamiljer eller kungar och drottningar med 

tronarvingar och närmast stående familjemedlemmar. De personer som representerar ett 

land är verksamma och traditionsenligt bosatta i utvalda, specifika byggnader eller anlägg-

ningar som i detta examensarbete benämns enligt samlingsnamnet statschefsbyggnader. 
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5 FÖRFATTNINGAR OCH REGELVERK 

Inom den svenska byggbranschen finns det en mängd olika lagar, förordningar, föreskrifter 

och regelverk som styr hur byggnader ska utformas och uppföras (Boverket, 2016; Sveriges 

Riksdag, u.å.). Det finns dessutom ett stort antal bestämmelser som kontrollerar byggnation 

och som kräver hänsynstagande gällande samhällsskydd, säkerhetspolitik, försvar och bered-

skap men som även behandlar aspekter som tillgänglighet och transparens (MSB, 2011b). 

Följande kapitel redogör för ett urval av de lagar, förordningar, föreskrifter och regelverk som 

anses vara relevanta för studien. 

5.1 Plan- och bygglag 

De huvudförfattningar som styr all byggnation och planläggning av mark och vatten i Sverige 

återfinns i plan- och bygglagen (PBL) och dess tillhörande förordningar i plan- och 

byggförordningen (PBF) (SFS 2010:900). PBL (SFS 2010:900) ställer krav på att plan-

läggning och byggnation ska beakta ekologiskt hållbar resurshantering, natur, kultur, miljö, 

klimat, ekonomiska och sociala värden, bidra till en funktionell, tillgänglig och visuellt 

tilltalande omgivning samt utgöra bebyggelse, grönområden och transportleder som är 

funktionella, säkra och hälsosamma för människor att vistas och verka vid. Lagen föreskriver 

bland annat att byggnation ska planeras och uppföras så att risken för olyckor, brandupp-

komst och verkan från stridsmedel både i samtid och på lång sikt ska reduceras.  

5.1.1 Boverkets byggregler 

Med föreskrifter och allmänna råd reglerar Boverkets byggregler (BBR) hur byggande och 

planläggning ska tillämpas och utföras så att kraven i de gällande bygglagstiftningarna PBL 

och PBF uppfylls. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6) som återfinns i BBR 

omfattar markarbeten, nybyggnation, exploatering av allmänna platser och oanvänd 

tomtmark, ombyggnation, tillbyggnation och avveckling av befintlig bebyggelse. Några av de 

aspekter som behandlas i BBR är tillgänglighet, miljö, energihushållning, brandskydd, hälsa 

och säkerhet vid brukande.  

5.1.2 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd 

I de fall då det inte är möjligt att efterfölja de allmänna råd kring brandskydd som anges i 

BBR och därmed verifiera att de ställda funktionskraven kan uppfyllas hos en byggnad som 

uppförs eller ändras, reglerar Boverket vilka kriterier som träder i kraft. I Boverkets allmänna 

råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD) regleras tillvägagångs-

sättet för hur en byggnads brandskydd ska dimensioneras på ett alternativt och analytiskt 

sätt för att kunna verifiera uppfyllandet att de krav som bygglagstiftningen ställer (BFS 

2011:27 – BBRAD 1).  
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5.1.3 Boverkets konstruktionsregler 

Boverket reglerar bärande konstruktioners bärförmåga, stadga, beständighet samt 

bärförmåga vid brand hos byggnadsverk i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 

2011:10 – EKS 8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (EKS). 

EKS utgör en serie av föreskrifter som består av de europeiska konstruktionsstandarderna 

tillsammans med Sveriges tillkommande nationella val och behandlar markarbeten, 

nybyggnation, ändring och rivning av byggnadsverk. 

5.1.4 Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

Fortifikationsverket (u.å.) har tagit fram det interna regelverket Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler (FKR) som de tillsammans med andra behöriga myndigheter och 

organisationer använder sig av när byggnader ska uppföras eller ändras så att de får ett 

fortifikatoriskt skydd eller när särskilt skyddsvärda byggnader underhålls. Konstruktions-

reglerna utgörs av huvudboken FKR och tre bilagor, FortLast, FortMaterial och FortSkydd. 

Huvudboken FKR innehåller information om regelverkets upplägg och läsanvisningar och 

den beskriver fackmässigt erkända, allmänna konstruktionsregler. Bilagan FortLast 

behandlar hot, effekter från vapenverkan och storleken på dimensionerande belastningar. 

Den bilaga som heter FortMaterial beskriver olika byggnadsmaterials dimensionerande 

värden, egenskaper och tillvägagångssätt för beräkningar av olika konstruktioners 

erforderliga dimensioner. Bilagan FortSkydd redogör för hur en byggnad ska utformas för att 

skydda mot sådan vapenverkan som anges i FortLast.  

5.2 Skyddslag 

Skyddslagen (SFS 2010:305) med tillhörande förordning behandlar hur ett förstärkt skydd 

mot antagonistiska brott, spionage, röjande aktivitet, sabotage och grovt rån ska tillföras 

områden och specifika byggnader, anläggningar eller särskilt värdefulla objekt genom olika 

åtgärder. Några av de byggnadsverk som beslutats ha ett behov av att tillföras ett förstärkt 

skydd är statschefsbyggnader, nationella, regionala och lokala regeringsbyggnader samt 

byggnader som är avsedda för verksamhet som leder, hanterar, stödjer och försörjer 

totalförsvaret i fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och väpnade angrepp mot 

Sverige. Skyddslagen reglerar även skydd av allmänheten vid situationer som kräver militär 

verksamhet.  

5.3 Säkerhetsskyddslag 

I säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) och dess tillhörande förordning regleras säkerhets-

skydd mot terrorhandlingar som riktas mot statliga myndigheter, landsting, kommuner, dess 

underordnade företag, föreningar och stiftelser samt mot enskilda som bedriver skyddsvärd 

verksamhet. Det säkerhetsskydd som upprättas ska syfta till att skydda mot hot som riktas 
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mot Sveriges säkerhet som exempelvis antagonistiska brott, spionage, sabotage samt röjning 

och förvanskning av sekretessbelagd information som avser svensk säkerhet. 

5.4 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter 

I lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (SFS 2016:128) behandlas det 

säkerhetsskydd som ska tillämpas på verksamheter som bedrivs i riksdagen och i de 

tillhörande myndigheter som är skyddsvärda. Säkerhetsskyddet avser skydda mot 

antagonistiska brott, spionage och sabotage som utgör ett hot mot svensk säkerhet och mot 

att sekretessbelagd information som avser Sveriges säkerhet röjs eller förvanskas. Skyddet 

som utformas ska ta den enskildas tryckfrihet och integritet i beaktande samt prioritera 

transparens gentemot massmedia och allmänheten.  

5.5 Lag om skydd mot olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 2003:778), tillsammans med dess förordning 

reglerar hur ett jämbördigt och tillfredsställande skydd mot olyckor kan uppnås genom att 

förhindra och minska skada på människors liv och hälsa samt på miljö och egendom med 

hänsyn till rådande förhållanden. LSO behandlar det ansvar statliga myndigheter och 

kommuner bär för att tillhandahålla ekonomiskt försvarbara räddningsinsatser i både 

fredstida krissituationer och vid förhöjd beredskap då omständigheterna och hotets storlek 

kräver hastigt ingripande för att skydda mot olyckor.  

5.6 Lag om totalförsvar och höjd beredskap 

Lagen om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 1992:1403), och dess tillhörande förordning 

reglerar totalförsvarets militära och civila verksamheter samt försvarets fördelning av 

resurser vid behov av en uppbyggnad av den svenska försvarsförmågan som konsekvens av 

en förhöjd hotbild. Förutom att totalförsvaret ska ha en förmåga att ingripa vid skärpt eller 

högsta beredskap i Sverige ska både militär och civil verksamhet dessutom bidra till ett 

förstärkt samhällsskydd och krisberedskap. Försvaret innebär även att styrkor ska finnas 

tillgängliga för att kallas in till globala fredsfrämjande och humanitära aktioner.  

5.7 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544), och tillhörande förordning behandlas 

kommuners och landstings förmåga att samordna insatser i fredstida krissituationer, före-
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bygga störningar i regional och lokal samhällsviktig verksamhet, reducera den egna verksam-

hetens sårbarheter och planera beredskap inför uppkomst av extraordinära händelser. Vid 

händelse av att beredskapen höjs ska kommuner och landsting samordna och leda det civila 

försvaret och viktiga aktörer. Kommuner och landsting ska även ransonera och försörja 

samhället med förnödenheter och resurser samt stödja och kommunicera med involverade 

myndigheter samt andra kommuner, landsting och hjälporganisationer.  

5.7.1 Föreskrifter och allmänna råd för samhällsskydd och säkerhet 

Förutom de lagar och förordningar som finns inom det svenska rättssystemet regleras även 

svensk säkerhet och skydd av samhället med hjälp av ett antal föreskrifter och allmänna råd 

som är utgivna av MSB. I föreskrifterna om statliga myndigheters (MSBFS 2016:7), 

landstings (MSBFS 2015:4) och kommuners (MSBFS 2015:5) risk- och sårbarhetsanalyser 

föreskriver MSB att de här typerna av analyser ska utföras på identifierad samhällsviktig 

verksamhet. Analysarbetet ska utföras som en förberedande åtgärd inför fredstida kris-

situationer eller höjd beredskapsnivå.  

Utöver de föreskrifter som reglerar offentliga aktörers arbete för att reducera samhällets 

risker och sårbarheter föreskriver MSB i föreskrifterna om statliga myndigheters 

informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) även att statliga myndigheter kontinuerligt och aktivt 

ska åtgärda risker och hot mot verksamhetens informationssäkerhet. Åtgärderna ska värna 

om känslig informations tillgänglighet, förtrolighet och pålitlighet. För att bidra till att 

skydda statliga myndigheters informationssäkerhet och för att trygga hanteringen av 

kommunikation reglerar MSB dessutom att tillbud och störningar som kan orsaka kritiska 

säkerhetsbrister för staten ska rapporteras till MSB enligt föreskrifterna om statliga myndig-

heters rapportering av IT-incidenter (MSBFS 2016:2). Informationen om incidenterna 

samlas upp och analyseras i syfte att bygga upp en kunskapsbank som kan reducera risken 

för nya incidenters uppkomst och minska konsekvenserna när en incident inträffar. 
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6 FYSISKT SKYDD 

Litteraturstudiens avslutande kapitel behandlar ett urval av den relevanta kunskap som finns 

publicerat inom det vetenskapliga och fackmässiga området kring upprättande av 

fortifikatoriskt och fysiskt skyddade fasader med fokus på befintliga, civila byggnader.  

6.1 Fortifikatorisk design och analys 

Vid fortifikatorisk design och analys av en byggnad föredras olika tillämpningar av den 

konventionella modell som används för upprätthållande av ett lämpligt utformat, balanserat 

och funktionellt skydd. Två olika typer av tillämpningar på modellen beskrivs i följande 

avsnitt för att skapa en möjlighet till att bedöma, jämföra och skapa ett förhållningssätt till 

modellen. 

Modelltillämpningarna som behandlas grundas i att en byggnad förses med ett 

fortifikatoriskt skydd. Skyddet syftar enligt Fortifikationsverkets L-E. Blomstrand (personlig 

kommunikation, 2016-10-27) till att motverka eller omöjliggöra vapenverkan så att 

byggnadens viktiga funktioner kan upprätthållas till en godtagbar nivå samtidigt som det 

fysiska skyddet tillåter en god arbetsmiljö för personer som vistas och verkar i byggnaden. De 

skyddsprinciper som bidrar till att skydda en byggnad och dess fasta funktioner är 

fortifikatoriskt skydd av byggnadens omslutningsyta, utspridning och uppdelning av viktiga 

funktioner, terränganpassning, signaturreducering av avslöjande aktiviteter och tillträdes-

skydd. En byggnads skyddsbehov bedöms med grund i vilken typ av vapenverkan byggnaden 

ska motstå, hur länge dess skalskydd ska motstå ett angrepp och hur länge byggnadens 

funktioner ska kunna upprätthållas. Den skyddsnivå en byggnad ska ha är huvudsakligen 

baserat på verksamhetens betydelse i samhället, risken för att en kritisk funktion ska falla 

bort och vilka konsekvenser ett bortfall kan leda till.  

6.1.1 Skyddsnivåer 

En frekvent tillämpad variant av design- och analysmodellen är en inriktning på analysering 

och hantering av skyddsnivåer hos den aktuella byggnaden. För att designa en fortifikatoriskt 

skyddad byggnad beskriver Dalenius et al. (2016) att de värden som inryms i byggnaden 

identifieras för att sedan utgöra fokus i analysen. En byggnads inrymmande värden kan vara 

verksamheten i sig, personer, egendom eller information som skyddas av byggnadens 

omslutande yta. De identifierade värdena i en byggnad tillförs ett skyddande hölje bestående 

av olika skal, där varje skal i skyddet utgör ett hinder för angripare och som måste passeras 

innan angriparen kan börja bearbeta nästa skyddsnivå. De skyddsnivåer som gestaltas av ett 

varsitt skal kring en byggnads värde redovisas i tabell 1, där skyddsnivåerna anges i den tur-

ordning en angripare förmodas behöva passera dem. Examensarbetes syfte innebär att fokus 

huvudsakligen ligger på skyddsnivå fem, sex och sju som innebär att konsekvenserna från ett 

utvändigt angrepp minimeras.  
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Tabell 1. Beskrivning av de sju skyddsnivåer som beaktas vid fortifikatorisk design, vilka kriterium 
som motsvarar varje skyddsnivå för en angripare och vilken skyddsfilosofi som krävs för att motstå 
angripare (Dalenius et al., 2016). 

Skyddsnivå: Kriterium för angrepp: Filosofi för skydd: 

1 Vetskap om att värde existerar i 
byggnaden. 

Reducera vetskap om att värde 
existerar i byggnaden. 

2 Vilja att angripa byggnaden. Dämpa viljan att angripa byggnaden. 

3 Möjlighet till att påbörja ett 
angrepp mot byggnaden. 

Hindra möjligheten till att påbörja 
ett angrepp mot byggnaden.  

4 Effekter från angrepp gör åverkan 
på byggnaden. 

Begränsa åverkan från ett angrepp. 

5 Effekter från angrepp forcerar 
byggnadens omslutningsyta. 

Skydda byggnadens innehåll. 

6 Effekter från angrepp medför 
åverkan på värde i byggnaden. 

Reducera åverkan på värde i 
byggnaden genom passiva åtgärder. 

7 Effekter från angrepp på värde i 
byggnaden medför störning eller 
bortfall. 

Reducera störning eller bortfall till 
följd av åverkan på värde i 
byggnaden genom aktiva åtgärder.  

6.1.2 Analysområden 

En annan, vanligt förekommande tillämpning av design- och analysmodellen som enligt L-E. 

Blomstrand (personlig kommunikation, 2016-10-27) används inom branschen är en 

områdesuppdelning av analysen. När en byggnad utformas för att förses med ett 

fortifikatoriskt skydd växlar fokus på arbetet mellan de olika analysområdena och varje 

område behandlas var för sig. De analysområden som behandlas redovisas i den turordning 

de praktiseras enligt tabell 2. 
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Tabell 2. Beskrivning av de elva analysområden som beaktas vid fortifikatorisk design och ett urval 
av exempel på vad som analyseras inom aktuellt område (L-E. Blomstrand, personlig 
kommunikation, 2016-10-27). 

Analysområde: Exempel på vad som analyseras: 

1 Styrande dokument Brukares dokumenterade mål och krav, beställares 
behovsanalys, förvaltares behovsbeskrivning. 

2 Val av huvudskyddsform Fysiskt skydd, rörlighet, utspridning. 

3 Dimensionerande hotbild Aktuella hot, sannolika angripare, 
utvecklingspotential hos hot och stridsmedel.  

4 Krav på funktion Accepterad avbrotts- och reparationstid, funktioners 
livslängd, kraftförsörjning.  

5 Geografisk lokalisering Geografiska alternativ, platsspecifika förutsättningar, 
ekonomiska aspekter. 

6 Krav på skydd Beställares krav och dimensionerande hot, 
byggnadsteknik, tillträdesskydd, perimeterområde.  

7 Utformning av skydds- och 
försörjningstekniska 
installationer 

Robust och balanserat skydd åt viktiga funktioner, 
komponent- och materialval hos installationer, 
reparation, redundans. 

8 Krav på terränganpassning 
och signaturreducerande 
åtgärder 

Förhindrande av avsiktlig upptäckt av värden och 
viktiga funktioner, vilseledning. 

9 Påverkan från samhället Omgivande byggnader och anläggningar, samhällets 
utveckling. 

10 Förvaltning och 
vidmakthållande 

Drift och underhåll, dokumentation och 
prestandaprotokoll, byggvarudeklaration.  

11 Nulägesbeskrivning Byggnads status, resultat av kontroller, förändrad 
verksamhet, funktion, livslängd och hotbild.  

6.2 Skalskydd 

Att upprätta ett tillfredsställande skydd hos byggnader innebär enligt Berggren (2015) att 

mer än bara byggnadstekniska åtgärder i det fysiska skyddet behöver beaktas. Förutom det 

mekaniska skyddet hos en fasad behöver även elektroniska, installationstekniska och 

organisatoriska skyddsåtgärder implementeras för att skalskyddet ska uppnå tillfredställande 

funktion, kvalitet och tillförlitlighet. Berggren menar att ett tillfredsställande skalskydd 

kännetecknas av att det utgör ett fysiskt skydd för byggnadens verksamhet, personer och 

egendom både ur ett helhetsperspektiv och på detaljnivå. Det ska även reducera risken för 

obehörigt tillträde och att uppsåtliga angrepp riktas mot byggnaden eller verksamheten. 

Dalenius et al. (2016) beskriver även vikten av att se en byggnads skyddsnivå ur ett större 
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helhetsperspektiv med perimeterområde och angränsande omgivningar som betydande 

beståndsdelar för att försvåra och avvärja angrepp innan de når byggnadens omslutningsyta.  

Dalenius et al. (2106) förklarar fortsättningsvis att det är ovanligt att civila byggnader som 

uppförts i stadsmiljö är utformade för att motstå antagonistiska hot med extrema resurser. 

Enligt Säkerhetspolisen (2008) är det viktigt att samhällsviktiga myndighetsbyggnaders 

behov av byggnadsteknisk tillträdesbegränsning och skyddsåtgärder hos skalskyddet 

analyseras och utformas med tillfredsställande utförande. De åtgärder som beslutas vara 

nödvändiga i förhållande till verksamhetens skyddsvärde och platsens förutsättningar ska 

förebygga och försvåra uppsåtliga angrepp och obehörigt tillträde i byggnaden eller dess 

närhet. En bedömning av samhällsviktiga verksamheters behov av skydd är ett viktigt arbete 

vid nybyggnation så väl som vid om- och tillbyggnation. 

6.2.1 Mekaniskt skydd 

Ett mekaniskt skydd innebär enligt Säkerhetspolisen (2008) att skyddslösningar upprättas 

hos bland annat väggar, bärande stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster och genomföringar 

för installationer. Erforderliga mekaniska skyddslösningar hos en byggnad bedöms enskilt 

för varje unikt objekt där verksamhetens art och aktuella hot tas i beaktande (Berggren, 

2015). Följande beskrivningar av framtagna lösningar hos de ingående byggnadsdelarna i ett 

mekaniskt skydd syftar till att skapa ett tillfredsställande skydd mot de hot som behandlas i 

examensarbetet eftersom de bedöms vara aktuella för samhällsviktig demokratisk 

verksamhet.  

6.2.1.1. Ytterväggar inklusive bärande stomme 

I händelse av att ett antagonistiskt angrepp med extrema resurser riktas mot en byggnad är 

det kritiskt för verksamheten, personer och egendom i byggnaden att en fullständig kollaps 

inte sker (Dalenius et al., 2016). För att säkerställa ett fysiskt skydd mot att en byggnads-

kollaps inträffar är det viktigt att den bärande stommen och ytterväggarna är robusta. 

Generellt sett är styrka, massa och elasticitet viktiga egenskaper som resulterar i robusta 

ytterväggar och bärande konstruktioner som har förmåga att skydda mot hot som exempelvis 

explosioner, beskjutning och påkörning. För att förhindra att en anlagd brand utvecklas och 

sprids i ytterväggar bör ytskikt bestå av material som är brandklassade (Kumm et al., 2015). 

En åtgärd som enligt Dalenius et al. (2016) kan hindra en brand från att spridas längs med 

luftade ytterväggar är att utrusta luftspalten med ett brandstopp. 

Dalenius et al. (2016) förklarar vidare att ytterväggar och bärverk som belastas av en 

utvändig last inte ska krossas eller kastas in okontrollerat i en byggnad. För att undvika att 

byggnadsmaterial spricker och bildar splitter som riskerar att skada värden i en byggnad kan 

insidan av ytterväggarna kläs med fiberväv, alternativt plattor av komposit som förankras väl 

i ovan- och underliggande bjälklag, i syfte att samla upp eventuellt krossmaterial från en 

utvändig påfrestning. Splitter från väpnade angrepp kan fångas upp med hjälp av att ett skikt 

av hårt stål fästs mot ytterväggen. För att undvika att utvändig utsmyckning slås sönder och 
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bildar riskabelt splitter vid en explosion rekommenderas att sådant material monteras ner, 

alternativt förankras i väggen eller byts ut mot material som inte väger lika mycket.  

För att motverka att pelare och balkar av betong eller mursten förlorar sin motståndsförmåga 

kan exempelvis fiberkompositer anordnas runt om bärverken enligt Dalenius et al. (2016). 

Även väggar kan förstärkas med hjälp av fiberkompositer eller kolfiberstavar fyllda med 

epoxi som fräses in i den befintliga väggen på den dragna sidan, sett utifrån byggnaden. 

Genom att förankra traditionell armering eller vertikala stålprofiler mot murstensväggar kan 

de tillföras ett förstärkt motstånd. Även armerade betongbjälklag eller balkar kan förstärkas 

genom att extra armering gjuts in i ett skikt av betong. 

Balkar och pelare utförda i stål kan enligt Dalenius et al. (2016) förses med ytterligare 

stålmassa, alternativt kompletteras med extra pelare som monteras direkt mot befintliga 

pelare i syfte att förstärka lastupptagningsförmågan. Stålpelare kan även förstärkas genom 

att gjutas in med betong som antingen lämnas oklädd eller som gjuts in med ett omgivande 

stålrör. För att förstärka stålbalkar kan extra pelare förankras mittemellan befintliga bärverk 

i syfte att halvera balkens spännvidd. Ramar och fackverk kan tillföras en ökad stabilitet med 

hjälp av att befintliga strävor byts ut mot kraftigare konstruktioner eller att ram- eller 

fackverk kompletteras med extra strävor. 

Johansson och Laine (2012) diskuterar en alternativ lösning som kan användas för att skydda 

ytterväggar mot extrema laster från exempelvis utvändiga explosioner. Energin från en 

explosionslast kan reduceras genom att en stålplåt monteras mot fasadens utsida och 

kompletteras med ett flertal bakomliggande stålrör som kan pressas samman och ta upp en 

del av lasten vid händelse av att en explosion belastar stålplåten. Denna lösning skyddar 

konstruktionen bakom stålanordningen från att exponeras för explosions totala energi-

överföring. Enligt Forsvarsbygg (2016) är det även möjligt att förstärka en yttervägg mot 

extrema påfrestningar genom att en extra vägg av korrugerad stålplåt eller stålprofiler byggs 

mot fasadens insida. 

När en ytterväggs bärande element förstärks förklarar Dalenius et al. (2016) att det är viktigt 

att beakta den ökade last som förs in i stöd och förankringar i konstruktionen. Element som 

är utförda i betong kan förstärkas genom att kraftiga bultar förankras väl genom hela den 

berörda konstruktionen och en betryggande bit in i de konstruktioner som omger tvärsnittet. 

Förankringar kan ges en ökad hållfasthet genom att bultar och skruvas byts ut mot 

infästningar med kraftigare dimensioner eller högre kapacitet. 

Mot elektromagnetiska hot som exempelvis högeffekts pulsad mikrovågsstrålning från ett 

angrepp med HPM (high power microwave) krävs ett annat fokus för att uppnå ett 

tillfredsställande skydd. Forsvarsbygg (2016) förklarar att de vanligaste byggmaterialen, som 

exempelvis armerad betong generellt sett har en begränsad förmåga att naturligt skydda mot 

HPM. En effektiv förstärkningsåtgärd till en befintlig yttervägg kan vara att montera ett 

elektriskt ledande plåtskikt eller nät av metall mot insidan av väggen, varpå installationer 

som löper genom skiktet bör installeras om med en tät förslutning mot metallen. Ett 

ytterligare skydd mot HPM kan uppnås genom att byggnadskomponenter tillförs en 

elektromagnetisk jordning.  
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Vid händelse av ett angrepp med kemiska eller biologiska ämnen mot en byggnad förklarar 

Dalenius et al. (2016) att hela omslutningsytan bör vara lufttät för att förhindra skador på 

verksamhet, personer och teknisk utrustning. En viktig egenskap hos ytterväggar och 

bärande konstruktioner är även förmågan att reducera spridning av stomljud, i syfte att 

minska risken för att uppsåtlig avlyssning sker från utsidan av byggnaden. Det innebär att 

det inre ytskiktsmaterialet till minsta möjliga mån ska transmittera ljudvågor och möjliggöra 

avsiktlig skarvning. 

6.2.1.2. Takfötter 

En byggnads takfot har en viktig roll främst gällande skydd mot spridning av brand. Generellt 

sett medför regelverkens krav på lägsta brandskyddsnivå hos byggnader ett tillfredsställande 

skydd mot spridning av brand via takfötter. Det innebär att befintliga byggnader som 

uppförts inom en förhållandevis närliggande tidsram innehar ett godtagbart skydd vid 

händelse av en anlagd brand. Enligt Dalenius et al. (2016) ska takfötters utformning 

motverka att heta brandgaser kan samlas under utskjutande takavsnitt. Skärmtak och 

taksprång som är placerade i skymundan utgör en risk för att uppsåtliga parter ska initiera en 

brand vilket innebär att takfötters utformning bör ses över i dessa utrymmen. Det är även 

viktigt att vindsventilation som leds via takfötter har kapacitet att motstå belastningen från 

en brand i byggnadens fasad. För att ytterligare förhindra brandspridning längs med tak är 

det viktigt att vinden indelas i brandceller med tillfredsställande brandmotstånd och tätning.  

6.2.1.3. Ytterdörrar 

Med anledning av att ytterväggar, bärande konstruktioner och takanslutningar är möjliga att 

förstärka till den grad att de får ett tillfredsställande skydd mot extrema laster (Andersson & 

Knutsson, 2006) är det viktigt att hela omslutningsytan har en ekvivalent skyddsnivå som 

inte punkteras av exempelvis ytterdörrar (Berggren, 2015). Ytterdörrar ska enligt Berggren 

(2015) medge öppning och enkel passage genom det fysiska skyddet vilket innebär en viss 

problematik då de samtidigt ska skydda mot exempelvis dynamiska laster (Kumm et al., 

2015).  

Vanligtvis är ytterdörrar inte dimensionerade för att ta upp extrema laster från exempelvis 

explosioner eller påkörning och enligt Dalenius et al. (2016) tillåts de istället deformeras eller 

kastas in i byggnaden. Detta anses acceptabelt så länge en byggnads omslutningsytor består 

av en liten andel dörrar och om dörrarna kan kastas inåt i en riktning som inte medför 

kritiska skador på verksamhet, personer eller egendom. Det är möjligt att motverka risken för 

att en ytterdörr kastas in i byggnaden med hjälp av att inåtgående dörrar byts ut mot 

utåtgående alternativ vars karm förankras väl mot ytterväggens utsida. Ett ökat skydd vid 

händelse av exempelvis en explosion kan även uppnås om dörrar utförs i material som inte 

krossas och bildar riskabelt splitter vilket innebär att exempelvis dörrar med standard-

glasning bör bytas ut. För att uppnå ett tillfredsställande skydd mot att splitter bildas och 

orsakar skador inuti byggnaden, samt för att stänga ute HPM, bör stålpläterade dörrar eller 

ihåliga ståldörrar med karmar av stål användas i ytterväggar (Homeland Security & 
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Fortifikationsverket, 2009). Ytterdörrar av stål ger dessutom ett tillfredsställande skydd mot 

beskjutning med finkalibriga eldhandvapen. 

Ytterdörrar kan utgöras av vanliga enkelbladiga dörrar, två enkelbladiga dörrar i samverkan 

eller som en gassluss (Dalenius et al., 2016). För att ytterligare uppnå ett skydd mot HPM 

samt för att förhindra infiltrering av kemiska och biologiska ämnen eller uppsåtlig avlyssning 

kan en byggnads ytterdörrar med fördel utformas som gasslussar. Genom att upprätta gas-

slussar skapas också goda förutsättningar för att medge tillfredsställande utrymning från 

byggnaden och underlätta vid en händelse som kräver insats från exempelvis räddningstjänst 

(Berggren, 2015).  

De ytterdörrar som fungerar som utrymningsvägar vid en hotande situation för personer i 

byggnaden ska, utöver en skyddande förmåga, enligt Berg och Ekoutsidou (2016) uppfylla de 

regelkrav som ställs gällande utrymningssäkerhet. Kraven innebär bland annat att 

utrymningsdörrar ska utformas och färgsättas så att de enkelt kan identifieras vid en 

utrymning samt medge passage i utrymningens riktning utan tillgång till nyckel eller verktyg. 

6.2.1.4. Fönster 

Fönsters utförande kan innebära en utmaning när en byggnads fysiska skydd ska uppnå en 

balanserad nivå över hela omslutningsytan (Berggren, 2015). Enligt det resonemang Dalenius 

et al. (2016) för i tidigare kapitel innebär vanliga glasrutor en stor risk i samband med att de 

kan krossas och bilda splitter som kastas in i byggnaden vid en explosion, påkörning, 

beskjutning eller väl utvecklad brand.  

Generellt sett behöver fönster som är belägna på en nivå som understiger fyra meter från 

marken utanför byggnaden tillföras någon typ av förstärkning för att motstå ett uppsåtligt 

angrepp (Säkerhetspolisen, 2008). Förstärkande åtgärder kan enligt Dalenius et al. (2016) 

innebära att befintliga fönster tillförs ett skyddande skikt eller anordning, byts ut mot ett 

säkerhetsklassat fönster eller byggs igen. Exempelvis kan ett fönster behöva byggas igen om 

det ligger placerat i direktanslutning till en ytterdörr (Homeland Security & Fortifikations-

verket, 2009).  

Med anledning av att vanligt fönsterglas krossas vid extrema belastningar bör befintliga 

fönster förstärkas med hjälp av åtgärder som vanligtvis placeras på insidan av fönstret. 

Förstärkningsåtgärderna kan enligt Dalenius et al. (2016) bestå av bland annat skyddade film 

som fästs mot glasets insida, specialanpassade gardiner eller persienner som monteras upp 

eller att fönstrets insida kompletteras med en extra ruta. Åtgärder som förhindrar att glas-

rutan krossas innebär även att tillfredsställande skydd mot spridning av kemiska och 

biologiska ämnen upprättas. Det är också möjligt att korrigera eventuella fönsterblecks 

lutning för att säkerställa att föremål som kastats dit med uppsåt rullar ner från blecket. En 

ytterligare skyddsåtgärd som kan ge fönster en ökad skyddsförmåga är att eliminera 

möjligheten till att öppna fönstret. Fönster kan även hindras från att kastas inåt i byggnaden 

vid händelse av att fönstret lossnar ur sin infästning genom att en stång eller vajrar av stål 

förankras horisontellt med en infästning på vardera sidan om fönstret. 
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För att minska risken för att en yttre last mot fönster orsakar att fönsterkonstruktionen 

lossnar från sin infästning i anslutande byggnadselement och kastas in i byggnaden betonar 

Dalenius et al. (2016) att det är viktigt att förankringar dimensioneras för att motstå samma 

laster som fönstrets ruta förväntas klara av att uppta. 

Om det inte bedöms rimligt att förstärka befintliga fönster kan dessa istället plockas ut och 

bytas mot nya, säkerhets- och brandklassade fönster som inte är öppningsbara. Det är 

gynnsamt om de fönster som sätts in har karmar bestående av stål eller aluminium (Home-

land Security & Fortifikationsverket, 2009). Fönster som byts ut kan med fördel ersättas av 

modeller som har en mindre andel glasad yta. Det grundas i att mindre öppningar i en fasad 

innebär en reducerad risk för att en brand som uppstår ska spridas vidare i byggnaden 

(Kumm et al., 2015). Mindre fönster innebär även en mindre mängd potentiellt splitter, en 

mindre spännvidd som klarar större belastning och försvårade angrepp med eldhandvapen 

jämfört med vad större fönster medför (Dalenius et al., 2016).  

Fönster kan enligt Dalenius et al. (2016) skyddas mot elektromagnetiska hot som HPM 

genom att en särskild film eller ett metallnät som dämpar elektromagnetisk strålning 

appliceras mot fönsterglaset. Genom att välja fönster med ett större antal glasrutor av 

gedigen tjocklek och med en tät och ljuddämpande infästning mot väggar, skapas dessutom 

ett skydd mot avsiktlig avlyssning till följd av att ljudvågors spridning genom materialet 

hämmas. Det är även möjligt att försvåra avlyssning som utförs med vibrationsavläsande 

laser mot glasytor genom att installera utvändiga persienner eller jalusier. 

6.2.1.5. Genomföringar för installationer 

För att uppnå ett tillfredsställande fysiskt skydd som sträcker sig över en hel byggnads 

omslutningsyta är det viktigt att inte försumma luckor och genomföringar för olika typer av 

installationer (Forsvarsbygg, 2016). Ett tillfredsställande skydd av tekniska genomföringar i 

det fysiska skyddet kan förhindra att exempelvis sprängämnen, brinnande föremål eller 

kemiska och biologiska ämnen tar sig in i en byggnad. Luckor som har utvändig hängning bör 

enligt Forsvarsbygg (2016) utrustas med bakkantssäkring och kompletteras med skruvar som 

enbart går att skruva i en riktning. Även galler, nät och spjäll bör säkras med envägsskruvar 

eller genomgående bultar som förhindrar att barriären demonteras. Genomföringar kan med 

fördel förses med ett flertal lager av barriärer (Forsvarsbygg, 2016), tätas noggrant mot luft-

läckage eller kompletteras med externa luftreningsfilter (Dalenius et al., 2016). För att 

eliminera möjligheten för angripare att nå genomföringar för tekniska installationer från 

markplanet utanför byggnaden kan exempelvis luftintag höjas från sin befintliga placering 

med hjälp av att förlängande installationer monteras utanpå ordinarie kanaler (Dalenius et 

al., 2016). Det är även möjligt att försvåra avlyssning genom att rörgenomföringar förses med 

elektromagnetiskt isolerande muffar, alternativt kan kablar som leds genom det fysiska 

skyddet bytas ut mot fiberoptiska kablar (Forsvarsbygg, 2016).  
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6.2.2 Elektroniskt och tekniskt skydd 

Ett tillfredsställande fysiskt skydd är beroende av elektroniska och tekniska skyddslösningar 

som minskar risken för angrepp. Det möjliggörs genom att skyddsåtgärderna tydligt visar för 

angripare att skydd finns installerade i byggnaden, de underlättar tidigt upptäckt av ett 

angrepp och bidrar till att minska konsekvenserna från ett angrepp (Berggren, 2015). 

I regel består elektroniska skyddslösningar enligt Berggren (2015) av larm- och 

övervakningsfunktioner i form av olika typer av detektorer, låsanordningar, kameror, larm 

och sensorer. De system som används behöver vara väderbeständiga, aktiva dygnet runt och 

upptäcka ovanliga aktiviteter på ett tidigt stadium. Jungert et al. (2007) beskriver också att 

ett system behöver kunna hantera behörighets- och säkerhetskontroll av personer som 

passerar in och ut ur byggnaden. I detta resonemang tillägger Säkerhetspolisen (2008) att 

det även kan vara viktigt att installera system som utför behörighetskontroller vid inre 

sektioner som kan kräva större säkerhet på grund av inrymmande värden eller där sekretess-

belagd information hanteras. En ytterligare åtgärd som kan utföras för att undvika 

exempelvis anlagd brand eller att skadliga föremål placeras nära inpå en fasad eller på 

undanskymda platser är att installera extra belysning där behov identifieras (Dalenius et al., 

2016). För att skydda mot att ett angrepp med kemiska och biologiska ämnen sprids i en 

byggnad är det enligt Forsvarsbygg (2016) viktigt att ett separat detekteringssystem 

installeras för att antingen drivas kontinuerligt eller aktiveras vid höjd beredskap. 

Tekniska skyddslösningar kan bestå av traditionella låsanordningar (Berggren, 2015) men 

det kan även innebära att en fasad eller viktig utrustning skyddas med hjälp av sprinkler 

(Kumm et al., 2015; Dalenius et al., 2016). Kumm et al. (2015) beskriver också vikten av att 

teknisk försörjning som kablar och ledningar beaktas och att reservkraftförsörjning avskiljs 

från ordinarie försörjning i byggnaden. Fortsättningsvis kan ett tekniskt skydd innebära att 

byggnadens ventilationssystem byts ut mot ett mekaniskt till- och frånluftssystem för att 

skapa en möjlighet till att styra systemet vid behov (Dalenius et al., 2016). Ventilations-

systemets möjlighet till styrning genom avstängning (Forsvarsbygg, 2016), begränsning av 

luftflöde eller övertrycksättning är av stor vikt exempelvis när ett tillfredsställande skydd mot 

spridning av kemiska och biologiska ämnen prioriteras i en byggnad (Dalenius et al., 2016). 

Olika typer av filter som filtrerar bort skadliga partiklar och luftburna ämnen, men även 

ånga, gas och aerosoler som innehåller skadliga ämnen bör anskaffas enligt Forsvarsbygg 

(2016). De särskilda filtren ska lämnas plomberade tills behov uppstår, då de kopplas in på 

byggnadens ventilationssystem eller monteras på en separat fläkt.  

6.2.3 Organisatoriskt skydd 

En byggnads skalskydd är inte komplett utan ett väl planerat och utarbetat organisatoriskt 

skydd. Det organisatoriska skyddet kan enligt Berggren (2015) bestå av personell bevakning 

och utryckningsberedskap i händelse av ett larm. Viktiga faktorer som påverkar en 

angripares vilja att initiera ett angrepp är den utryckande styrkans typ och storlek vid ett 

larm eftersom angriparen påverkas i sin bedömning kring möjligheten att utföra ett gynn-

samt angrepp (Dalenius et al., 2016).  
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Den personella bevakningen i en byggnad kan bestå av en inre och en yttre form av 

bevakning. Säkerhetspolisen (2008) beskriver att inre bevakning innebär behörighets-

kontroll, övervakning av pågående verksamheters legitimhet, upprättande av besöks-

förteckning, hantering av besökare samt kontroll av personnärvaro och låsenheters funktion 

vid verksamhetens stängning. Yttre bevakning består av utposterad eller rörlig kontroll av 

inpasserande personer och fordons behörighet (Säkerhetspolisen, 2008) samt säkerhet hos 

de föremål som förs in på perimeterområdet (Dalenius et al., 2016).  

Det är även viktigt att den verksamhet som verkar i byggnaden satsar på att utbilda den egna 

personalen i säkerhetsfrågor med målsättning att skapa en säkerhetskultur som baseras på 

rapportering och lärande (Kumm et al., 2015). Enligt Säkerhetspolisen (2008) har ledningen 

hos en verksamhet med behov av förstärkt säkerhet skyldighet och ansvar för att tillhanda-

hålla ett tillfredsställande, organisatoriskt säkerhetsskydd med intern kontroll. Eftersom 

bristande säkerhetskultur och kontroll snabbt kan leda till att det övriga skalskyddets 

åtgärder förlorar sin funktion är det viktigt att utbildning och motivation till säkra val 

upprepas kontinuerligt (Forsvarsbygg, 2016). Den egna personalstyrkans förmåga att 

förebygga, upptäcka och bekämpa uppsåtliga angrepp grundas enligt Kumm et al. (2015) 

även i det faktum att den kommunala insatsförmågan kan tänkas vara begränsad vid 

händelse av ett angrepp med extrema resurser. Det är fullt möjligt att verksamhetens 

personal då behöver kunna genomföra en insats på egen hand, utan hjälp från samhälleliga 

resurser. 

För att lyckas genomföra en lyckad utrymning förklarar Dalenius et al. (2016) att det också är 

viktigt att utbildning och övning av utrymningsförlopp genomförs inom verksamheten. Vissa 

verksamheter kan exempelvis ha utrymningsstrategier som innebär att personalen ska för-

flyttas till en eller flera säkra platser innanför byggnadens omslutningsytor, medan andra 

verksamheter förväntas utrymma sin personal till en plats utanför byggnaden. Generellt sett 

innebär återkommande utbildning och övning att utrymning kan utföras på ett tillfreds-

ställande sätt vid händelse av ett angrepp med extrema resurser.  

6.2.4 Kombinerade skydd 

Både Berggren (2015), Berg och Ekoutsidou (2016), Säkerhetspolisen (2008) och Dalenius et 

al. (2016) konstaterar att en kombination av ett mekaniskt, elektroniskt, tekniskt och 

organisatoriskt skydd resulterar i det mest effektfulla skyddet för skyddsvärda funktioner. 

Det kombinerade skyddet kan enligt Berggren (2015) exempelvis innebära att låsanordningar 

kopplas till andra funktioner som sensorer eller ventilationsflöde. Ett kombinerat skydd kan 

även utformas så att olika skyddsfunktioner bildar flera lager av skyddande skal i byggnaden. 

Kombinationen av olika skyddsfunktioner innebär dessutom att skyddet kan anpassas efter 

verksamhetens aktuella behov (Berggren, 2015), varierande skyddsnivåer inuti byggnaden 

eller skiftande behov under dygnets olika timmar (Berg & Ekoutsidou, 2016). Ytterligare en 

fördel som ett kombinerat skalskydd bidrar med, är att byggnadens skydd tillförs en 

redundans eftersom ett större antal funktioner kan samverka för att upprätthålla det fysiska 

skyddet även om en separat skyddsfunktion skulle slås ut eller haverera (Berggren, 2015).  
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6.2.5 Utrymning och insats 

En tillfredsställande fysisk skyddsnivå kan medföra problematik i samband med vad 

Berggren (2015) samt Berg och Ekoutsidou (2016) beskriver i sina studier. Båda studierna 

redogör för att ett skalskydds utformning inte får förhindra att utrymning kan ske på ett 

tillfredsställande sätt, oavsett vilka hot byggnaden är dimensionerad för att motstå. I 

förekommande fall kan verksamhetens karaktär dessutom innebära att personalen måste 

kunna ta sig tillbaka in i byggnaden efter att ha utrymt till en plats utanför byggnaden 

(Berggren, 2015). Utöver detta är det viktigt att räddningstjänst på ett enkelt sätt kan ta sig in 

genom det fysiska skyddet om situationen kräver en insats (Berggren, 2015). 

Problematiken förstärker vikten av att personal, men även räddningstjänst genomför åter-

kommande och omfattande övningar samt utbildas i hur skyddet mot byggnadens hotbild har 

utformats och fungerar (Berggren, 2015). Utöver övningar och utbildning är det viktigt att 

skalskyddets olika byggnadselement och komponenter kontinuerligt renhålls, kontrolleras 

och underhålls för att den tilltänkta funktionen ska kunna upprätthållas och inte utgöra 

hinder vid utrymning. 

6.2.6 Verksamhetens inverkan på skalskydd 

Ett skalskydds utformning och lämpliga förstärkningsåtgärder hos det fysiska skyddet beror 

enligt Berggren (2015) på verksamhetsägarens slutgiltiga beslut och vilka lösningar som kan 

påvisas ekonomiskt rimliga i förhållande till skyddsbehovet. När beslut om skyddslösningar 

tas väljs vanligtvis åtgärder som bidrar till att reducera skador på en byggnads identifierade 

värden, upprätthålla verksamhetens funktion och förhindra att obehöriga personer och 

fordon medges inträde. Det är i regel verksamhetens karaktär som medför att en byggnad 

inte kan utformas enbart med stöd i regelverkens allmänna råd kring byggnation utan kräver 

speciellt framtagna lösningar. Enligt Berg och Ekoutsidou (2016) kräver byggnader som 

inrymmer värden i form av verksamhet, personer, egendom eller information generellt sett 

att skalskyddet utformas med särskilt anpassade skyddslösningar för att uppnå en 

tillfredsställande säkerhetsnivå.  

6.2.7 Hotbildens inverkan på skalskydd 

Förutom verksamhetens karaktär, avgörs en byggnads skyddsnivå även av de hot som 

bedöms vara aktuella för byggnaden och de inrymmande värdena. Aktuella hot kan enligt 

Berggren (2015) vara yttre faktorer likväl som hot som uppstår innanför byggnadens 

omslutningsytor. För en byggnad som riskerar att utsättas för hot med extrema resurser är 

det i princip omöjligt att enbart utgå från lagstiftning när det fysiska skyddet utformas och 

det är därför nödvändigt att vidta särskilt anpassade säkerhetslösningar. Dalenius et al. 

(2016) instämmer gällande vikten av att en byggnads behov av förstärkande åtgärder 

analyseras med aktuella belastningar och påfrestningar som underlag. Både Berggren och 

Dalenius et al. betonar den osäkerhet som existerar kring hur en hotbild kan komma att 

förändras över tid eller vilken omfattning ett angrepp kan tänkas ha när byggnadens 

motståndsförmågas dimensioneras.  
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6.3 Perimeterområde 

För att en byggnad ska uppnå en tillfredsställande skyddsnivå är det enligt Dalenius et al. 

(2016) inte enbart byggnadens skalskydd som spelar in. Det är dessutom av stor vikt att så 

stora svårigheter som möjligt skapas för en angripare att komma nära inpå byggnaden. Det 

innebär att perimeterområdets storlek och perimeterskyddets utförande är avgörande för hur 

stora skador en angripare kan lyckas tillföra byggnaden. 

Dalenius et al. (2016) beskriver att åtgärder som fordonsstoppande pollare och liknande 

hinder som förankras i marken, men även murar, bommar, vattendrag, höga trottoarkanter 

(Homeland Security & Fortifikationsverket, 2009) och trappor (Forsvarsbygg, 2016) kan 

anläggas för att hindra ett fordon från att ta sig nära fasaden för att forcera det fysiska 

skyddet eller anlägga exempelvis en bilbomb. Dalenius el al (2016) tillägger att angripare kan 

hindras från att ta sig in på obehörig mark till fots genom att stängsel kompletterat med 

taggtråd anläggs. I sammanhanget är det viktigt att beakta att räddningstjänstens fordon ska 

kunna ta sig fram till byggnaden obehindrat och utan större tidsfördröjning.  

Andra åtgärder som kan förhindra att obehöriga fordon och personer vistas i anslutning till 

en byggnad kan enligt Dalenius et al. (2016) bestå av att parkeringsplatser, sopkärl och 

mottagningscentral för leveranser placeras utanför en byggnads inhägnad. Det är dock 

önskvärt att minimera antalet byggnader som omger byggnaden som ska skyddas eftersom 

en stötvåg från en explosion kan reflekteras mot närliggande byggnader och förstärka 

belastningen på det skyddsvärda objektet. Omgivande byggnader kan dessutom utgöra 

platser för en angripare att ta sig till för att initiera ett angrepp med eldhandvapen, bedriva 

spionage eller kasta in skadliga föremål mot den byggnad som skyddas.  

Genom att plantera skrymmande växtlighet på väl utarbetade platser kan risken reduceras 

för att inkastade föremål träffar sitt mål och att angripare med eldhandvapen får en fri 

siktlinje enligt Dalenius et al. (2016). Det är viktigt att de träd som planteras inte underlättar 

en angripares förmåga att ta sig in på perimeterområdet eller upp på byggnaders tak. 

Växtlighet i byggnadens omgivning ska inte heller ge angripare möjligheter till att anlägga en 

brand eller lyssna av verksamheten. Soptunnor och andra brännbara eller lösa föremål bör 

inte placeras i byggnadens närhet eller i direkt anslutning till taksprång och skärmtak 

eftersom de ökar risken för att en brand anläggs. 

Det område som omger en byggnads perimeterområde bör enligt Dalenius et al. (2016) bestå 

av så få och otrafikerade bilvägar som möjligt. Om byggnaden trots allt omges av närliggande 

bilvägar bör åtgärder utföras för att sänka passerande fordons hastigheter. För att reducera 

hastigheten hos fordon som färdas på vägarna i byggnadens närområde, och därmed minska 

risken för att de kan accelereras upp och forcera det fysiska skyddet, bör vägar göras smalare 

eller anläggas med kurvor, gupp eller vägspärrar (Forsvarsbygg, 2106) som aktiveras vid höga 

hastigheter.  



37 

6.4 Invändig utformning 

Det är viktigt att se över en byggnads invändiga utformning för att tillföra de inrymmande 

värdena en tillfredsställande skyddsnivå mot utvändiga angrepp som utförs med extrema 

resurser. För att reducera risken för att värden utsätts för skador från ett utvändigt angrepp 

är det enligt Dalenius et al. (2016) viktigt att värdena placeras i utrymmen som ligger på ett 

betryggande avstånd från byggnadens fasad, eller okontrollerade och riskfyllda 

verksamheter. Om byggnaden består av flera våningar kan värden även flyttas högre upp i 

byggnaden för att reducera skaderisken vid exempelvis en explosion, beskjutning eller 

påkörning. Antingen kan värden lokaliseras på en och samma plats som då tillförs ett extra 

starkt skydd, alternativt kan olika värden delas upp och placeras i olika utrymmen i 

byggnaden. Värden som behöver skyddas från avlyssning och HPM kan med fördel placeras i 

ett och samma utrymme eftersom särskilda skyddsåtgärder mot dessa typer av hot då kan 

koncentreras till ett utrymme i byggnaden. Det är även möjligt att lyfta in ett prefabricerat 

skärmrum i byggnaden där skyddsvärda funktioner placeras (Forsvarsbygg, 2016).  

Dalenius et al. (2016) förklarar att funktioner som besöksmottagning, varumottagning och 

garage bör placeras i anslutning till byggnadens fasad för att undvika att obehöriga personer 

passerar utrymmen som innehåller stora värden. Det möjliggör även för installation av 

ventilationspaneler som kan ventilera ut exempelvis explosioner som detoneras i de 

utrymmen i byggnaden som är mer lättåtkomliga. I publika eller lättåtkomliga utrymmen i en 

byggnad är det dessutom fördelaktigt med en öppen planlösning som medger naturlig 

övervakning, vilket innebär att nedtagning av innerväggar bör övervägas. De delar av en 

byggnad som exempelvis gränsar till annan verksamhet kan med fördel utgöra förråd eller 

andra funktioner som inte är kritiska för byggnadens värden eller hållfasthet.  

För att reducera risken för hot som explosioner, beskjutning eller forcering kan en byggnads 

planlösning revideras, med hänsyn till olika elements bärighet eller utrymmens betydelse för 

viktiga funktioner. Exempelvis kan en extra vägg med erforderlig hållfasthet placeras 

innanför ytterdörrar för att undvika att dörrpartiet eller splitter kastas in i känsliga delar av 

byggnaden. Vid händelse av att en brand uppstår är det dessutom viktigt att befintliga 

innerväggar utförs så att de hindrar spridning till resterande delar av byggnaden. 
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7 AKTUELL STUDIE 

Baserat på inhämtad information om det rådande kunskapsläget kring förstärkning av 

fasader för att uppnå ett tillfredsställande skydd mot uppsåtliga, extrema angrepp 

presenteras examensarbetets aktuella studie i följande kapitel. I dagsläget har en 

kunskapsuppbyggnad påbörjats kring fysiskt skyddade byggnader med hjälp av mekaniska, 

elektroniska, tekniska och organisatoriska åtgärder men även kring utformning av en 

byggnads perimeterområde och inre planlösning. Den litteratur som studerats berör dock 

ombyggnation och förstärkande byggnadstekniska åtgärder förhållandevis knapphändigt, 

med tanke på områdets ständiga utveckling, vilket befäster behovet av att detta kunskaps-

område uppmärksammas och undersöks vidare. 

Examensarbetets aktuella studie grundas, utöver den teoretiska referensramen, i det 

undersökande riskindexunderlag som finns i bilaga 2 och berör fortsättningsvis de hot som 

bedöms vara aktuella för de studerade objekten. Detta kapitel redogör för den studie som 

utförs för att bekräfta eller dementera iakttagna förstärkningsåtgärders effektivitet och till-

föra uppgifter som tidigare inte lyfts upp i tillräcklig omfattning inom utförd forskning.  

7.1 Aktuell hotbild 

På grund av oförutsägbarheten kring framtida politiska ställningstaganden och andra kritiska 

händelser är det enligt Säkerhetspolisen (2008) svårt att med säkerhet avgöra vilka hot som 

är aktuella på lång sikt. Eftersom ett hots karaktär hastigt kan komma att förändras är det 

orimligt att beakta sannolikheten för att en specifik hotbild ska äga rum. Bedömningen av 

vilka hot som är aktuella i denna studie lägger därmed ingen vikt vid sannolikheten för att 

angrepp av dessa typer ska ske utan ser enbart till vilka hot som skulle leda till störst 

konsekvenser för samhällsviktig verksamhet av demokratisk karaktär. Om ett extremt 

angrepp skulle äga rum är det trots allt enbart konsekvenserna som kommer spela in (T. 

Hansen, personlig kommunikation, 2017-04-19).  

Specialist B hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-07) förklarar att 

det i slutändan är fastighetsägaren till en byggnad som avgör vilka hot som bedöms vara 

aktuella för ett specifikt objekt när skyddet ska utformas. Det är därmed svårt att förutspå 

och avgöra vilka hot en byggnad förväntas motstå. En annan viktig aspekt att beakta är 

balansen mellan ett aktuellt hot och vilken skyddsnivå som är rimlig. Det är enligt specialist 

E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) orimligt att bygga in alla 

byggnader i bunkrar i syfte att skapa ett skydd mot samtliga hot, varför det är nödvändigt att 

se över vilken hotnivå som är rimlig att dimensionera byggnaden för. 

De aktuella hot som presenteras i följande avsnitt grundas i kunskap från den utförda 

litteraturstudien men även i de hot som FOI via Lindgren (2014) förklarar som viktiga att 

beakta vid utvecklingen av det svenska civila försvaret. Hoten som presenteras består av 

angrepp som initieras från en byggnads utsida utan bidragande skydd från något perimeter-

skydd. De utgörs av angrepp som generellt sett syftar till att orsaka skador på byggnadens 



39 

värden, göra ett intrång för att komma åt byggnadens värden eller sprida terror i det 

omgivande samhället.  

Säkerhetspolisen (2008) förklarar att det inte är helt enkelt att definiera vad terror är. Lag-

stiftning kring terrorism menar, enligt Säkerhetspolisen, att antagonistiska handlingar syftar 

till att skada en stat eller internationell organisation allvarligt genom att sprida rädsla hos 

befolkningen, styra de åtgärder statliga organ eller internationella organisationer avser vidta, 

samt rubba viktiga, samhälleliga strukturer som exempelvis demokratiska funktioner.  

7.1.1 Explosion 

Något som allvarligt kan skada en byggnads värden och leda till stora konsekvenser både hos 

verksamheten och i samhället är fordonsburna eller stora personburna bomber som 

exploderar. Meyer och Janzon (2011) förklarar att varje enskild explosiv anordning har 

potential att orsaka explosioner av olika intensitet. Gemensamt för samtliga spräng-

anordningar är att den specifika massenergin, hastigheten och trycket från detonationen 

avgör explosionens intensitet. En explosion orsakar enligt Dalenius et al. (2016) en luftstöt-

våg, splitter från bombens hölje och sekundärt splitter från krossat material i bombens 

omgivning. Om en explosion sker nära en byggnad kan en krater eller ett hål uppstå rakt 

genom väggen under explosionens centrum, utstötning av material kan ske på motstående 

sida av väggen på grund av sprängverkan och ett eldklot uppstår från de oförbrända rest-

produkter som finns kvar efter detonationen vilket kan leda till att en brand uppstår. 

Beroende på sprängladdningens storlek, typ och placering blir effekterna vid detonationen 

olika stora (Meyer & Janzon, 2011) med allt från skador på personer, egendom och 

verksamhet till dödsfall och totalförstörelse av en byggnad som resultat (Dalenius et al., 

2016).  

7.1.2 Beskjutning 

Enligt specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) finns det 

en mängd olika typer av vapenverkan, varav angrepp med främst finkalibriga eldhandvapen 

anses vara troliga att utföras mot civila byggnader. Dalenius et al. (2016) förklarar att fin-

kalibriga eldhandvapen orsakar projektiler med penetrerande verkan, men även att bränder 

och mindre detonationer kan uppstå. Ammunition som träffar byggnadsmaterial kan även 

leda till att sekundärsplitter slits loss från materialet och kastas iväg med risk för att orsaka 

skador. Beskjutning initieras generellt sett mot byggnader i syfte att skada personer och 

egendom eller göra åverkan på det fysiska skyddet. 

7.1.3 Forcering 

Forcering av en byggnads omslutningsyta kan utföras med olika typer av redskap. I detta 

arbete syftar forcering till påkörning som genomförs med hjälp av accelererande fordon. 

Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) förklarar att 

beroende på om byggnaden som forceras består av eftergivliga eller styva konstruktioner 



40 

orsakas olika typer av skador. En konstruktion som är förhållandevis eftergivlig deformeras, 

medan styvare konstruktioner utsätter byggnaden för stora laster som förs in i bärande 

element och byggnadsmaterial. Forcering med fordon kan syfta till att inhämta sekretess-

belagd information, starta en brand, detonera en sprängladdning, sprida kemiska och 

biologiska ämnen eller skada personer och egendom.  

7.1.4 Anlagd brand 

Anlagd brand är enligt Kumm et al. (2015) en av de vanligaste orsakerna till att brand 

uppstår i offentliga byggnader. Dalenius et al. (2016) beskriver att uppsåtliga bränder 

vanligtvis initieras i brännbara material som finns i anslutning till byggnaden, direkt i 

fasadmaterialet eller genom att brinnande föremål placeras i lättåtkomliga öppningar eller 

kastas in genom fönster. Anlagda bränder syftar generellt sett till att orsaka skada hos 

verksamheten, på personer och egendom eller förstöra känslig information. En brand kan 

även leda till dödsfall eller totalförstörelse av byggnaden.  

7.1.5 Elektromagnetiska hot 

Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) förklarar att 

den typ av elektromagnetiska hot som kan vara aktuell för civila byggnader är angrepp med 

störkällor som HPM eller störsändare. Enligt Dalenius et al. (2016) består dessa typer av hot 

av skadliga elektromagnetiska pulsande eller kontinuerliga störningar, brus och frekvens-

anpassade störningsmattor som förvanskar information eller skadar elektriska och 

elektroniska system. Elektromagnetiska störningar kan påverka verksamhetens funktion 

genom att exempelvis elektroniska skydd, GPS-baserade och trådlösa system samt interna 

kommunikationsnät störs eller slås ut. Elektromagnetiska hot har förmåga att påverka både 

analoga och digitala system, men kan inte orsaka skada på personer. 

7.1.6 Kemiska och biologiska ämnen 

Något som inom branschen beskrivs som möjliga hot vid antagonistiska angrepp är CBRN-

ämnen. Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) 

konstaterar att de ämnen som kan vara rimliga hot för en civil byggnad är kemiska (C) och 

biologiska (B) ämnen, eftersom radiologiska (R) och nukleära (N) ämnen främst används 

mot militära mål vid krigföring. Enligt Homeland Security och Fortifikationsverket (2009) är 

kemiska och biologiska ämnen en hotbild som är nödvändig att skydda en samhällsviktig 

verksamhet mot på grund av att dessa ämnen kan vara förhållandevis tillgängliga och enkla 

att inskaffa för en angripare. Det kan dessutom krävas små mängder kemiska eller biologiska 

ämnen för att göra åverkan i ett begränsat utrymme, ämnena har en omfattande spridnings-

förmåga, är svåra att sanera och kräver särskild utrustning för att detektera.  

Dalenius et al. (2016) förklarar att kemiska ämnen består av gifter som förekommer i vätske-

form, aerosoler eller i gasform. Vid hudkontakt eller inandning av kemiska ämnen kan bland 

annat allvarliga skador på nerver, hud och annan vävnad eller psykiska effekter uppstå. 
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Kemiska ämnen har också förmåga att leda till dödsfall. Det finns kemiska ämnen som 

orsakar korrosion på utrustning som är utförd i metall eller som löser upp komponenter som 

består av olika typer av plast, färg eller gummi. 

De biologiska ämnena består enligt Dalenius et al. (2016) av mikroorganismer, virus och 

andra skadliga, levande partiklar. Vissa biologiska ämnen överlever, förökar sig och sprids 

enbart med hjälp av en värd eller annan typ av näring, medan andra ämnen förekommer i 

form av sporer som har lång överlevnadstid utan att behöva nära sig på andra livsformer. 

Biologiska ämnen smittar mellan personer och leder till sjukdomar som kan vara 

behandlingsbara eller självläkande, med de kan även orsaka elakartade åkommor som har 

begränsad eller obefintlig förekomst av botemedel.  

7.1.7 Spionage 

Med spionage menas i denna studie uppsåtlig avlyssning som syftar till att inhämta 

sekretessbelagd information eller viktiga upplysningar som rör verksamheten i en byggnad. 

Avlyssning kan enligt Säkerhetspolisen (2008) bedrivas genom att de signaler från trådlös 

utrustning som passerar genom en byggnads omslutningsytor fångas upp. Dalenius et al. 

(2016) beskriver att avlyssning kan utföras med hjälp av att inhämtande utrustning placeras i 

anslutning till det utrymme angriparen avser övervaka. Utrustningen kan monteras i genom-

föringar för ventilation eller borras in i väggar och andra omslutande konstruktioner för att 

läsa av stomljud, filma byggnaden invändigt eller spela in samtal. En byggnad kan även 

övervakas på avstånd genom att vibrationer i glasrutor avläses med hjälp av laserpekare 

(specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21) eller att 

verksamheten studeras och kartläggs inför planerade angrepp. Avlyssning utförs generells 

sett i syfte att inhämta information om byggnaden, dess verksamhet, befintliga säkerhets-

anordningar eller inrymmande värden.  

7.2 Förutsättningar för fysiskt skydd 

Demokratiska verksamheter kan innefatta olika typer av politiska funktioner som innebär att 

varje enskild verksamhet, beroende på de individuella behoven placeras i byggnader med 

olika slags utformning. Civila byggnader har dessutom konstruerats på olika sätt utifrån den 

dimensionerande verksamhetens förutsättningar, vart byggnaden är placerad, när den 

uppfördes och vilka regelverk som var aktuella i det land där byggnaden uppfördes.  

För att upprätta ett tillfredsställande fysiskt skydd hos befintlig samhällsviktig verksamhet är 

det viktigt att först identifiera byggnadens aktuella skyddsnivå och hur byggnaden har 

utformats vid uppförande. Den förmodade byggnadstekniska utformningen hos de samhälls-

viktiga, demokratiska verksamheterna regeringsbyggnader, ambassader och statschefs-

byggnader som behandlas i denna studie redovisas i följande kapitel.  
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7.2.1 Aktuell skyddsnivå 

Vid förstärkning av en byggnads fasad är det nödvändigt att ta reda på byggnadens befintliga 

skyddsnivå och fasadens skick. Specialist B och C hos Fortifikationsverket förklarar att 

analysen av en byggnads aktuella skyddsnivå inleds med att fasadens förmåga att motstå 

olika slags hot värderas (personlig kommunikation, 2017-04-07). Värderingen görs genom 

att exempelvis fasadöppningar, fasadtyp och dess tjocklek, material och eventuell armerings-

mängd undersöks (specialist D hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-

18). Undersökningen påverkas enligt specialist E hos Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2017-04-21) av i vilken omfattning det finns tillgång till ritningar över 

byggnaden. Från ritningar kan uppgifter om bland annat väggars bärighet, spännvidder, 

skikts tjocklek och pelardimensioner hämtas för att utgöra underlag vid beräkningar av 

hållfasthet och motståndsförmåga. Om ritningar saknas eller om de efterfrågade uppgifterna 

inte går att avgöra med hjälp av ritningarna utförs platsbesök för att exempelvis genomföra 

olika typer av mätningar i byggnaden. En byggnads utformning kan även grundas i 

antaganden som baseras på tidigare erfarenheter från kunniga fackmän. Vid ett platsbesök är 

det enligt S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) önskvärt att inredning och 

annat löst material flyttas undan så att en adekvat bedömning av byggnadens konstruktion 

och elements förankringar kan utföras. P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) 

förklarar att stöd från erfarna och utbildade fackmän är avgörande för bedömningen av en 

byggnads aktuella skyddsnivå och befintliga skick. 

7.2.2 Utformning typfall 1 – regeringsbyggnad 

Regeringsbyggnader är generellt sett uppförda med modern byggnadsteknik, enligt dagens 

standarder, och har dimensionerats för politisk kontorsverksamhet redan i projekterings-

fasen. Den förhållandevis moderna byggnadstekniken i regeringsbyggnader medför att 

ytterväggar, stomme och bjälklag kan tänkas bestå av armerad betong. Bärverken i 

byggnaderna är i regel väl dimensionerade för att minimera materialåtgången samtidigt som 

de klarar av att bära upp inre laster från byggnaden i sig, inredning och personer samt yttre 

laster från exempelvis vind och snö. Eftersom byggnaderna har uppförts med jämförelsevis 

modern byggnadsteknik och utformats med den specifika typen av verksamhet som underlag 

är byggnaderna vanligen konstruerade med ett genomtänkt brandskydd som kan medföra att 

exempelvis erforderliga utrymningsvägar och brandcellsgränser redan finns.  

Regeringsbyggnader inrymmer vanligtvis ett stort antal kontorsplatser och tar därmed upp 

en stor areal på marken, samt har ett förhållandevis stort antal våningsplan. Den stora 

volymen hos byggnaderna innebär att bärverken kan förmodas vara robusta och ha en viss 

förmåga att motstå fortskridande ras och dynamiska belastningar, men sakna en förmåga att 

motstå aktuella hot som innefattar extrema resurser. Det stora antalet kontorsplatser i 

regeringsbyggnader innebär också att fasaden kan tänkas bestå av en stor andel fönster med 

avsikt att förse arbetande personer i byggnaden med erforderligt ljusinsläpp.  

I regeringsbyggnader förmodas de som vistas i byggnaden vara behörighets- och 

säkerhetskontrollerade, ha god kännedom om byggnadens utformning och huvudsakligen 

uppehålla sig på platsen under dagtid.  
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7.2.3 Utformning typfall 2 – ambassad 

Byggnader uppförs sällan nya enbart för att utgöra lokaler åt ambassadverksamhet, enligt S. 

Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24). Nyström förklarar att svenska ambassader 

vanligtvis placeras i förhållandevis moderna, befintliga kontorsbyggnader från tredje 

våningen och uppåt. Med anledning av att ambassader i regel är verksamma i relativt nyligen 

uppförda byggnader förmodas bärande element bestå av platsgjutna betongelement och vara 

väl dimensionerade för att bära upp laster från byggnaden i sig, inredning och personer, men 

även från yttre laster som vind och snö. Byggnadens bärverk kan förmodas vara 

dimensionerade för att motstå fortskridande ras och till viss del även dynamiska 

belastningar. 

Det förmodat begränsade utrymmesbehovet hos ambassaders verksamhet innebär att de 

generellt sett upptar en bråkdel av utrymmena i en byggnad vilket gör att sannolikheten är 

stor för att angränsande verksamheter förekommer. Trots noggranna undersökningar av de 

omgivande verksamheterna kan de komma att utgöra en risk för ambassaden genom att 

exempelvis brandfarliga varor kan förvaras i verksamhetens lokaler (T. Hansen, personlig 

kommunikation, 2017-04-19).  

Förutom att angränsa till andra verksamheter ligger byggnader som inrymmer ambassad-

verksamhet generellt sett nära annan bebyggelse eller offentliga platser. Lokaliseringen 

innebär att verksamhetens fasader kan vetta ut mot allt från trafikerade gator och publika 

torg, till mer avskilda platser. Det innebär att en viss del av ambassaders omslutningsytor 

förmodas bestå av fasader med förhållandevis stora fönster och andra delar bestå av inner-

väggar med anslutning mot angränsande verksamheter.  

De personer som arbetar på ambassader antas passera behörighetskontroller dagligen och ha 

god kännedom om byggnadens utformning. Tillfälliga besökare på en ambassad förmodas 

behöva uppvisa identifikation och ha ett giltigt ärende i byggnaden innan tillträde medges. 

Den verksamhet som bedrivs hos ambassader förmodas enbart vara aktiv under dagtid. 

När en ambassad flyttas in i en befintlig byggnad beskriver S. Nyström (personlig 

kommunikation, 2017-04-24) att ambassadens lands regelverk kring exempelvis byggande, 

tillgänglighet och ergonomi börjar gälla. Innan verksamheten etableras förstärks det fysiska 

skyddet utifrån beställarens angivna ramar men ambassaders utformning kan också påverkas 

av det andra landets regelverk om reglerna i fråga ställer hårdare krav på utformningen. De 

riktlinjer som gäller för utformning av ambassader innebär att aktuella lagkrav kring 

ombyggnation ska vara uppfyllda innan ambassaden tas i bruk och att ett förstärkt skydd mot 

dimensionerande hot har upprättats. Det resulterar i att verksamma ambassader generellt 

sett redan innehar en tillfredsställande skyddsnivå. 

7.2.4 Utformning typfall 3 – statschefsbyggnad 

Statschefsbyggnader i den benämning som beskrivs i avsnitt 4.3.3 består generellt sett av 

anrika byggnader eller anläggningar som är uppförda för ett stort antal år sedan. Statschefs-

byggnader är vanligtvis kulturminnesmärkta vilket innebär att möjligheten till att utföra 

förstärkande åtgärder som förändrar byggnadernas autentiska utseende kan vara begränsad 
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(P. Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25). Trots att det finns ett behov av att 

förstärka äldre bebyggelse så som statschefsbyggnader, finns det motstridig bygglagstiftning 

som kräver att kulturminnen och symbolvärden ska bevaras. 

Den byggnadsteknik som tillämpades under tiden för byggnadernas uppförande kan tänkas 

vara baserad på erfarenhet och tidigare lärdomar inom byggnation snarare än utförliga 

beräkningar och modeller, vilket innebär att byggnadernas konstruktioner utfördes i gedigna 

material och med robusta dimensioner. Statschefsbyggnader består ofta av gamla slott vilket 

innebär att de innehåller voluminösa och luftiga salar, ett stort antal rum och gedigna 

konstruktioner. Denna utformning innebär att byggnaderna tar upp en stor areal på marken 

och generellt sett är uppförda med ett flertal våningar med väl tilltagen takhöjd. Vanliga 

material hos bärverk i statschefsbyggnader förmodas vara mursten och trä. Byggnadernas 

omslutningsytor består till stor del av öppningslösa ytterväggar och jämförelsevis små och 

otäta fönster som syftade till att bilda ett, enligt dåtida standarder, starkt skalskydd. 

Bärverken i statschefsbyggnader förmodas vara slittåliga och massiva men förhållandevis 

stumma vid påfrestningar från dynamiska belastningar. 

De personer som vistas i byggnaderna under stora delar av dygnet, som exempelvis inne-

boende och personal antas vara behörighetskontrollerade och bekanta med byggnadens 

utformning. Under dagtid förväntas även en större personalstyrka och tillfälliga besökare 

vistas på platsen. Dessa personer förväntas behöva uppvisa identifikation, genomgå 

behörighets- och säkerhetskontroll samt ha ett godtaget syfte till att vistas i byggnaden. 

7.3 Förstärkning av fasader 

I följande kapitel redovisas de generella förstärkningsåtgärder som kan utföras på fasader 

med ytterväggar, stomme, ytterdörrar, fönster och genomföringar för installationer hos 

byggnader som omsluter samhällsviktig verksamhet för att motstå den aktuella hotbilden. 

Fortsättningsvis framförs de kompletterande lösningsförslag som är lämpliga att utföra 

specifikt hos regeringsbyggnader, ambassader eller stadschefsbyggnader för att uppnå ett 

tillfredsställande fysiskt skydd.  

7.3.1 Generella förstärkningsåtgärder 

Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) förklarar 

orimligheten i att låta uppföra fasader som skyddar mot samtliga tänkbara hot och de 

konsekvenser som dessa kan riskera att orsaka. Istället måste byggnader tillåtas få lokala 

skador från en extrem last men utan att orsaka ett fortskridande ras. Generellt sett är det 

viktigt att beakta bärande elements förmåga att uppta extra belastningar som kan tillkomma 

vid händelse av att omgivande konstruktioner tappar bärighet eller att ovanliggande bjälklag 

faller ner till följd av exempelvis en explosion eller påkörning. För att undvika fortskridande 

ras är det viktigt att omgivande konstruktioner kan föra ner laster runt om den skadade 

zonen utan att orsaka sekundära skador på grund av bristande bärförmåga (specialist A hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-03-31; specialist E hos Fortifikations-
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verket, personlig kommunikation, 2017-04-21). Ju större en byggnad är desto större krav 

ställs på att hela bärverket ska vara stabilt, vilket innebär att även de två första raderna av 

pelare och bärande väggar innanför en byggnads fasad behöver klara av att uppta extra laster 

vid händelse av att fasaden ger vika.  

Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) beskriver att 

det förekommer en omfattande skillnad mellan vilka skyddsåtgärder som är rimliga i en 

militär byggnad jämfört med de åtgärder som är möjliga att utföra i en civil byggnad. Militära 

byggnader dimensioneras för att motstå ett flertal olika typer av angrepp med extrema 

resurser, medan en civil byggnad endast kan förväntas utsättas för en eller enstaka typer av 

extrema angrepp utan att totalförstöras. Det kan bland annat grundas i att en civil byggnad 

inte kan uppföras med orimligt kraftiga dimensioner eftersom de även behöver vara 

tilltalande med exempelvis slanka bärverk och fasader som förser byggnaden med 

ljusinsläpp.  

En annan anledning till att civila byggnader inte kan förstärkas så att fasaden uppnår en 

obegränsad styrka är att omgivande byggnader, som kan sakna dimensionering mot extrema 

laster och eventuellt innehålla kritiska sambandsfunktioner, kan tillfogas betydligt större 

skador till följd av exempelvis en reflekterad luftstötvåg från en explosion (specialist A hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-03-31; specialist E hos Fortifikations-

verket, personlig kommunikation, 2017-04-21). T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-

04-19) instämmer i detta resonemang och förklarar att funktioner som exempelvis 

räddningstjänst kan ligga i nära anslutning till platser som löper risk för att utsättas för 

angrepp, och därmed riskerar att utsättas för omfattande och insatshämmande byggnads-

skador vid en explosion.  

För att förstärka en fasad mot explosioner eller forcering med fordon finns det olika åtgärder 

som kan utföras beroende på vilket material väggar och bärande element består av. En 

tumregel för att uppnå ett gott skydd mot dessa typer av belastningar är att göra vägg-

konstruktioner tjocka, tunga och med stor hållfasthet (specialist D hos Fortifikationsverket, 

personlig kommunikation, 2017-04-18). Om byggnadens bärverk utgörs av bärande betong- 

eller murstensväggar ligger hela byggnadens bärighet på dessa väggar. En sådan 

konstruktion kan enligt specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 

2017-04-21) stärkas upp med hjälp av att kontreforer, enligt figur 1, av betong eller stål 

monteras mot insidan av de ytterväggar som är i behov av extra stöd, exempelvis mellan 

bärande väggar för att ge en bättre lastfördelning och större hållfasthet.  
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Figur 1. En förstärkande kontrefor som upprättats mot insidan av en yttervägg. Copyright 2017 
Sonesson. 

Ytterväggar kan enligt specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-

04-21) tillföras en större förmåga att töjas och ta upp laster från en yttre påfrestning genom 

att ett laminatskikt av exempelvis polykarbonat, kol- eller glasfiber limmas mot väggens 

insida. Enstaka spår kan även fräsas in i ytterväggen för att sedan fyllas med glasarmering, 

vilket är en lösning som bäst lämpar sig på byggnaden som har relativt små väggytor. 

Ytterväggar kan fortsättningsvis även ges en ökad massa och bättre bärförmåga genom att ett 

extra, armerat betongskikt gjuts mot väggens insida. Murstensväggar kan dessutom avlastas 

genom att invändiga pelare eller kompletterande innerväggar monteras mot fasadens insida. 

För att undvika att byggnadsmaterial krossas och kastas in i byggnaden och därmed riskerar 

att orsaka skador på värden kan vävar fästas mot ytterväggens insida i syfte att fånga upp 

eventuellt splitter (specialist A hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-03-

31; specialist D hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-18; S. Nyström, 

personlig kommunikation, 2017-04-24).  

I det fall då ytterväggar bärs upp med hjälp av bärande betong- eller stålpelare beskriver 

specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) att förstärkande 

åtgärder kan bestå av att extra pelare monteras mot varje befintlig pelare i syfte att tillföra 

väggen extra bärförmåga utan att konstruktionens spännvidder förändras. För att istället 

förstärka fasadkonstruktioner genom reducering av spännvidder kan extra pelare placeras ut 

mellan de befintliga pelarna. De befintliga pelarna kan tillföras en förmåga att motstå 

knäckning genom att laminatfilm lindas runt dem, eller att de gjuts in i ett omslutande 

stålrör.  

Specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) betonar vikten 

av att säkerställa att infästningar mot ovan- och underliggande bjälklag görs tillräckligt 

starka när pelare förstärks. Det kan exempelvis uppnås genom att förstärkningsåtgärder 

utförs i form av platsgjutning istället för att prefabricerade element monteras in. Det är 

viktigt att förankring av extra pelare görs just i ovan- och underliggande bjälklag för att 

pelaren ska ha egen bärförmåga och infästningar som är oberoende av befintliga pelares 

förankringar. Specialisten flikar även in att det är viktigt att beakta hela bärverkets 
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hållfasthet och att det kan innebära att även bjälklag behöver förstärkas i samband med att 

pelare görs mer motståndskraftiga.  

Om en explosion skulle inträffa nära en yttervägg kan skador på byggnaden generellt sett 

behöva accepteras och det kan finnas risk för att trycket från explosionen orsakar hål i 

omslutningsytan. Förutom att skapa ett avstånd mellan en fasad och möjliga platser för 

utplacering av en bomb (specialist D hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 

2017-04-18) kan ett lokalt skydd i form av en stålplatta fästas mot ytterväggars insida vid 

extra utsatta platser, i syfte att uppta krafter från en explosion (specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21). 

Vid påkörning är det vanligtvis betongsockeln till en byggnads grundplatta som träffas 

eftersom byggnaders golvnivå generellt sett anläggs på en högre nivå än den omgivande 

marken, enligt den representativa illustrationen i figur 2. Om byggnaden skulle sakna en 

sådan sockel är det möjligt att bygga upp en kompletterande klack eller mur runt om 

byggnadens fasad, med undantag för dörrars öppningar, för att utnyttja detta som ett skydd 

mot forcerande fordon (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 

2017-04-21). Utvändiga pelare som exempelvis bär upp en byggnads överhäng är enligt 

specialist E hos Fortifikationsverket generellt sett kraftiga och har dimensionerats för att tåla 

olyckslaster från påkörning med låga hastigheter i de fall då fordonstrafik förväntas före-

komma. Det kan dock krävas förstärkningar i höjd med ett fordons träffyta för att skydda 

pelare mot påkörning med högre hastigheter, vilket vanligtvis är fallet när forcering sker med 

uppsåt.  

 

Figur 2. Illustration av en byggnads betongsockel som vanligtvis gjuts till en nivå som överstiger den 
omgivande marken, och sockelns förhållande till ett forcerande fordon. Från TTI (2011). Copyright 
2011 TTI. Återgiven med tillstånd. 

Vid ett angrepp med finkalibriga eldhandvapen förklarar S. Nyström (personlig 

kommunikation, 2017-04-24) att ytterväggar av mursten ger ett tämligen gott skydd eftersom 

tegel är förhållandevis mjukt och eftergivligt och därmed kan fånga upp ammunition utan att 

bilda stora mängder sekundärsplitter. Tegel som byggnadsmaterial tar även upp krafter från 

en luftstötvåg på ett gynnsamt sätt. Fasadelement som har hålrum kan förstärkas genom att 
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hålrummet mellan de bärande elementen fylls med kulor av keramik enligt figur 3. Denna 

lösning gör att projektiler kan bromsas upp till följd av att de hårda kulorna går sönder och 

upptar en del av energin från beskjutningen. Ett material som möjligtvis kan ge negativa 

effekter vid beskjutning med kraftig finkaliber är riktigt högklassig betong som vid olyckliga 

omständigheter kan utsättas för utstötning, vilket innebär att betong från väggens baksida 

kan stötas loss.  

 

Figur 3. Hålrum i en väggkonstruktion som fyllts med kulor av keramik i syfte att ge ett förhöjt 
skydd mot beskjutning med finkalibrigt vapen. Från Saab AB (2017). Copyright 2017 Saab AB. 
Återgiven med tillstånd. 

För att skydda fönster från att krossas vid en luftstötvåg, påkörning eller beskjutning 

förklarar specialist E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-21) att det 

är nödvändigt att beakta fönsters storlek och typ. Det är vanligtvis aktuellt att byta ut 

befintliga fönster mot mindre, explosionsklassade varianter som är dimensionerade med 

tjockt glas mot beskjutning. Nya fönster bör enligt S. Nyström (personlig kommunikation, 

2017-04-24) placeras så långt in i fasaden som möjligt för att försvåra beskjutning och 

monteras i gummipartier som gör att glasrutorna gungar fram och tillbaka vid en explosion 

för att reducera risken för att de krossas. För att undvika avlyssning genom lasermätning av 

fönsterrutor bör fönster med ett så stort antal glas som möjligt väljas (specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21).  

Om befintliga fönster behålls förklarar S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) 

att det är nödvändigt att de kompletteras med en skyddsfilm som fästs mot fönstrets insida 

med hjälp av extra lister runt karmen och förhindrar att glaset lossnar ut ramen om det skulle 

krossas. Det är även viktigt att förankra fönster väl i väggarna med långa, grova infästningar 

(S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24) eftersom fönsterkonstruktioner med 

förstärkta glasrutor riskerar att kastas in hela i byggnaden (specialist B hos Fortifikations-

verket, personlig kommunikation, 2017-04-07). Enligt specialist D hos Fortifikationsverket 

(personlig kommunikation, 2017-04-18) kan det dessutom vara nödvändigt att fästa in 

uppfångande anordningar om det förekommer en risk för att hela fönsterpartier kan kastas 

inåt. Det är även möjligt att förstärka befintliga fönster genom att montera extra, säkerhets-
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klassade fönster på insidan av byggnadens befintliga fönster (S. Nyström, personlig 

kommunikation, 2017-04-24).  

I syfte att undvika spionage, men även beskjutning kan fönster utformas så att de inte 

möjliggör insyn i byggnaden (E. Lindsten, personlig kommunikation, 2017-04-26). Det är 

dock fördelaktigt om det finns möjlighet till att se ut genom fönstren eftersom S. Nyström 

(personlig kommunikation, 2017-04-24) förklarar att fri sikt utåt naturligt hindrar angripare 

från att lyssna av en verksamhet genom fönster. I det fall då ett fönster inte kan förstärkas, 

kompletteras med ett ytterligare fönster eller bytas ut bör det, om det vetter ut mot en gata 

eller en plats som lämpar sig för krypskytte, byggas igen. Det är viktigt att fönster utformas så 

att konsekvenserna av beskjutning blir så små som möjliga eftersom fönster naturligt blottar 

de värden en angripare kan syfta till att träffa. En angripare som kan sikta på sitt mål har 

större chans att lyckas orsaka de avsedda skadorna. Det är viktigt att beakta att fönster som 

utgör förutsättningar för att arbetsmiljökrav uppnås i byggnaden inte får byggas igen.  

Även ytterdörrar ska enligt specialist A hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 

2017-03-31) vara utformade för att förhindra splitter från en explosion eller beskjutning, och 

hindras från att kastas in i byggnaden och därmed orsaka skador på byggnadens värden. Det 

kan exempelvis uppnås genom att klassade dörrar monteras in i byggnaden. Det är även 

viktigt att ytterdörrar, fönster och genomföringar för installationer är utformade så att 

trycket från en stötvåg inte kan tränga in i en byggnad och medföra att bjälklag lyfts upp och 

riskerar att falla ner på underliggande våningsplan. Anordningar som ser till att energin från 

en stötvåg inte transporteras inåt i byggnaden behöver installeras på erforderliga platser. Det 

är dessutom viktigt att stötvågen från en explosion inte rubbar hela byggnaden genom att 

säkerställa att bärverk är robusta och ordentligt förankrade i grunden.  

Fasaders tjocklek och material är avgörande vid ett angrepp med finkalibriga eldhandvapen, 

där ett tjockare skikt med stoppande förmåga innebär större säkerhet för byggnadens värden 

(specialist D hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-18; specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21). Enligt specialist D hos 

Fortifikationsverket är det viktigt att ta hänsyn till eldhandvapens stora variationer i typ och 

ammunitionssort samt vilka angrepp som är aktuella för den specifika byggnaden när ett 

skydd mot beskjutning utformas.  

När en anlagd brand ska förebyggas ligger fokus kring att skapa skydd som innebär att 

angripare inte kan ta sig nära en byggnads fasader enligt E. Lindsten (personlig 

kommunikation, 2017-04-26). Anlagd brand förhindras även genom systematiskt 

brandskyddsarbete, utbildning av personal samt kontinuerlig kontroll av det befintliga 

skyddet och personer som vistas i byggnaden. Det är dessutom viktigt att mängden bränn-

bara material och föremål reduceras i och omkring byggnaden för att undvika att dessa 

antänds med uppsåt. Enligt P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) är det viktigt 

att hålla byggnaders närområde städat och fritt från onödigt, brännbart material som 

exempelvis pallar och emballage från leveranser till byggnaden. Det är även viktigt att 

värdefulla föremål hålls skymda från insyn eftersom inbrott kan leda till att en brand anläggs 

i syfte att förstöra bevismaterial. Vid utformning av en byggnads fasad är det enligt E. 

Lindsten (personlig kommunikation, 2017-04-26) sällan nödvändigt att aktivt beakta 
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brandskydd eftersom byggnader som förstärks för att få ett tillfredsställande skydd mot 

explosioner, forcering och beskjutning, i kombination med aktuella krav kring exempelvis 

ljudisolering och energieffektivitet skapar täta och obrännbara fasader som inte riskerar att 

börja brinna eller sprida en brand vidare.  

S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) förklarar på motsvarande vis att om en 

byggnad förstärks med tjocka och täta fasader som syftar till att motstå extrema hot 

tillkommer även en energisparande funktion som kan liknas vid den som eftersträvas i 

passivhus. Denna funktion hos byggnader medför att de blir mindre beroende av fungerande 

el och uppvärmning, vilket innebär att behovet av riskabla dieseltankar för reservkraft 

minskar och reducerar risken för uppkomst av en brand i byggnaden. 

Specialist B, C, D och E hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-07; 

2017-04-07; 2017-04-18; 2017-04-21) förklarar att byggnadstekniskt skydd mot HPM och 

avlyssning sällan placeras i en byggnads omslutande skikt. Känslig utrustning lokaliseras 

istället på platser inuti byggnaden som ligger en bit bort från fasaden och som exempelvis 

tillförs ett avskärmande metallhölje. 

För att upprätta ett skydd mot att kemiska och biologiska ämnen sprids till en byggnads 

insida bör omslutningsytor enligt specialist E hos Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2017-04-21) vara lufttäta och ett invändigt övertryck skapas. Det är även 

möjligt att undvika att intagsluft kontamineras av skadliga ämnen med hjälp av ventilations-

system som är styrbara (E. Lindsten, personlig kommunikation, 2017-04-26). Kemiska 

ämnen undviks också om speciell luftrening installeras i byggnadens ventilationssystem. 

Eftersom skadliga ämnen kan vara vattenlösliga bör vattenledningar som försörjer en 

byggnad kontrolleras och utrustas med detekterande system (specialist E hos Fortifikations-

verket, personlig kommunikation, 2017-04-21).  

7.3.1.1. Möjlighet till räddningsinsats 

En viktig del i att upprätta ett tillfredsställande skydd mot extrema belastningar innebär att 

en räddningsinsats måste kunna utföras på ett säkert sätt i byggnaden och dess omgivningar. 

T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-04-19) hos Oslos brand- och räddnings-

myndighet förklarar att en insatsstyrka i första hand synar konstruktionen hos den byggnad 

som en insats ska utföras i. Om byggnadskroppen är stabil och de bärande elementen saknar 

strukturella skador anses byggnaden vara säker att beträda. Generellt sett bedömer 

räddningstjänst att det är säkert att utföra insatser i byggnader som består av tegel eller 

platsgjuten betong eftersom en brand som har uppstått i en sådan brandcell sällan har en 

benägenhet att spridas okontrollerat. Även byggnader som är utförda med bärande 

trästomme kan ses vara säkra att utföra en insats i, beroende på hur längre branden i fråga 

har pågått. Det är däremot riskabelt att förstärka en byggnad med bärverk av oskyddat stål 

eftersom de inte tål särskilt höga temperaturer innan de ger vika, samt bärverk av 

prefabricerade betongelement eftersom de vanligtvis är spännarmerade vilket utgör en risk 

vid en insats i en byggnad. 
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T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-04-19) förklarar att det även är viktigt att 

underlätta arbetet vid en framtida insats genom att ta hänsyn till fönster, byggmaterial och 

inredning när en byggnad förstärks, vilket även S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-

04-24) håller med om. Vid händelse av en explosion kan fönster, dörrar och fasadpartier med 

bristande förankring, lösa material eller inredning slås sönder till splitter eller kastas iväg 

intakta. Det medför att en insats i byggnaden försvåras men även att närliggande byggnader 

riskerar att tillfogas skador som kräver insatsresurser. Det är därför viktigt att föremål och 

material som kan riskera att krossas eller lossna från byggnadskroppen vid en explosion 

minimeras eller fästs in ordentligt i robusta byggnadselement. Fönsterglas bör förses med en 

skyddande film som motverkar att glaset krossas.  

Skyddat eller laminerat glas innebär enligt T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-04-

19) att en insatsstyrka får svårigheter med att ta sig in vilket innebär att alternativa 

insatsvägar måste finnas. Även skyddande utrustning som jalusier och låsanordningar på 

ytterdörrar och fönster kan vara svåra att forcera om strömmen i byggnaden har bortfallit, 

vilket innebär att det måste finnas en plan för hur en insats ska ske i en sådan situation.  

För att förhindra att en brand sprider sig längs med en fasad är det enligt T. Hansen (2017-

04-19) viktigt att alla hålrum för ventilation och genomföringar förses med brandstopp 

eftersom en sådan brand riskerar att spridas okontrollerat till en hel byggnad. Även vindar är 

utrymmen som riskerar att råka ut för okontrollerad spridning vid uppkomst av en brand 

vilket innebär att det är viktigt att vindar sektioneras med brandsäkra konstruktioner som 

brandtätas ordentligt.  

T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-04-19) tillägger att ytterligare åtgärder som kan 

förhindra extrema angrepp och minska konsekvenserna på en byggnad är uppförandet av 

perimeterskydd som förhindrar att fordon kan komma nära inpå. Det är dock viktigt att 

beakta räddningstjänstens framkomlighet med fordon när dessa typer av skydd upprättas.  

7.3.2 Specifika förstärkningsåtgärder  

I följande kapitel redovisas de lösningsförslag som lämpar sig specifikt för de tre typfallen 

regeringsbyggnad, ambassad och statschefsbyggnad baserat på deras befintliga utformning 

enligt kapitel 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.4. De redovisade lösningsförslagen utgör tilläggsåtgärder 

som kan komplettera de generella lösningsförslagen i föregående kapitel. 

7.3.2.1. Förstärkningsåtgärder typfall 1 – regeringsbyggnad 

Majoriteten av de lösningsförslag som presenteras i kapitel 7.3.1 är tillämpbara på 

regeringsbyggnader. Det är dock särskilt viktigt att fokus läggs på de åtgärder som beaktar en 

reducerad risk för fortskridande ras. Specialist D hos Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2017-04-18) tillsammans med T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-

04-19) tillägger även att byggnader som dessa, vars fasader generellt sett består av en stor 

mängd fönster, kräver att stort fokus läggs på förstärkning av glas och infästning av ramar, 

alternativt att fönster byts ut eller byggs igen.  
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7.3.2.2. Förstärkningsåtgärder typfall 2 – ambassad 

De kontorsbyggnader som inrymmer ambassader omfattas av majoriteten av de lösnings-

förslag som redovisas i kapitel 7.3.1. Eftersom ambassader vanligtvis angränsar till andra 

typer av verksamheter och placeras i byggnader som inledningsvis inte utformats med 

samhällsviktig verksamhet och dess inrymmande värden i beaktande tillkommer ett antal 

lösningsförslag. Det är exempelvis viktigt att ambassader sektioneras väl från omgivande 

verksamheter och dörrar som vetter mellan verksamheterna kan med fördel byggas igen 

(specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21). Sektioner 

syftar till att tillföra en ambassad ett förstärkt fysiskt skydd mot anslutande verksamhet för 

att exempelvis förhindra att en bomb som placeras i anslutande verksamheter orsakar skada 

hos ambassaden. 

Om en ambassad är lokaliserad i en egen, mindre byggnad är det viktigt att hela byggnadens 

stomme och ytterväggar kan ta upp lasten från exempelvis en explosion eller påkörning utan 

att rasa ihop helt eller rubbas från sin grund (specialist E hos Fortifikationsverket, 2017-04-

21).  

S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) förklarar att ambassader vanligtvis 

placeras på ett plan som ligger tre våningar över marken eller högre upp vilket innebär att de 

har ett avsiktligt förhöjt skydd mot exempelvis direkteffekter från en explosion eller 

påkörning i markplan. Det innebär även att beskjutning från marken har en reducerad 

möjlighet att tillföra skador på verksamhetens värden, det försvårar avlyssning och 

förhindrar att skadliga ämnen eller riskabla föremål förs in genom fönster eller placeras i 

genomföringar. Ambassaders placering tar också hänsyn till omgivande verksamheters 

karaktär och gators utformning. Exempelvis ska insyn från hotell och liknande, 

okontrollerade verksamheter samt närhet till bensinmackar och andra ambassader som kan 

utgöra mål för angrepp undvikas. Ambassader placeras ogärna med fasader som vetter mot 

en smal gata eftersom en explosion tillför större skadeeffekter på omgivande byggnader om 

den detonerar från ett kortare avstånd. Vanligtvis placeras besöksmottagningen till en 

ambassad i en avskild del av fastigheten eller fristående från ambassadverksamheten för att 

undvika att angrepp orsakar skada på värden.  

När en byggnad förstärks för att kunna inrymma en ambassad förklarar S. Nyström 

(personlig kommunikation, 2017-04-24) att skydd mot exempelvis explosioner och 

beskjutning från ett avstånd upprättas. Nyström förklarar vikten av att inte övertänka och 

dimensionera byggnaden mot hot som inte är rimliga att skydda ambassaden mot, som 

exempelvis drönare och beskjutning från granatkastare. Om extrema, militära hot skulle bli 

aktuella evakueras ambassaden och byggnaden förväntas därmed inte motstå dessa typer av 

angrepp. Nyström förklarar att det alltid finns en risk för att exempelvis överrasknings-

trupper kan arbeta i det hemliga men att det inte går att förutsätta att ett sådant angrepp ska 

initieras när dimensionering av byggnadens förstärkande åtgärder utförs.  

S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) beskriver att ett stort fokus läggs på 

perimeterskyddet hos ambassader där exempelvis blomlådor tillverkade i betong, jordvallar, 

diken, murar och stängsel med taggtråd, men även mindre konventionella åtgärder som 

sammanhängande formationer av gamla bildäck enligt figur 4 upprättas. Han tillägger att fri 
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sikt ibland kan vara ett bättre skydd vid ett angrepp än vad en avskärmande mur är. 

Ambassaders tak kan skyddas från inkastning av riskfyllda föremål genom att en skyddande 

pergola bestående av ett finmaskigt stålnät monteras över byggnaden för att fånga upp 

exempelvis spränganordningar. 

 

Figur 4. Perimeterskydd i form av sammanfogade bildäck. Från TTI (2017). Copyright 2017 TTI. 
Återgiven med tillstånd. 

T. Hansen (personlig kommunikation, 2017-04-19) tillägger att ambassader som tillhör 

andra länder naturligt är svåra att utföra insatser hos om ett angrepp skulle kräva stöd från 

räddningstjänsten. Anledningen till detta är att alla byggnadsdelar som tillhör ambassaden 

även tillhör dess land vilket innebär att ingen personal från varken räddningstjänst eller polis 

får beträda byggnaden utan tillstånd från ambassadens land. Insatser i ambassader innebär 

därför stora begränsningar och förseningar i insatsarbetet vilket kan leda till stora skador på 

inrymmande värden.  

7.3.2.3. Förstärkningsåtgärder typfall 3 – statschefsbyggnad 

Ett antal lösningsförslag från kapitel 7.3.1 är möjliga att tillämpa på en statschefsbyggnad om 

förstärkningarna utförs med försiktighet och minimal åverkan på byggnadens ursprungliga 

utseende. De här byggnaderna innehar vanligtvis höga kulturhistoriska värden som måste 

tillvaratas vilket enligt specialist D hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-

04-18) innebär att fasaderna måste ges förstärkande åtgärder som är anpassade efter 

byggnadens specifika behov. P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) förklarar att 

det är vanligt att den bärande stommen i gamla byggnader som exempelvis slott består av 

träreglar, oavsett om bärverket klätts i sten eller puts. Fönster är generellt sett små och 

placerade på betryggande avstånd från varandra vilket naturligt reducerar risken för brand-

spridning via fönster.  

P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) beskriver också att de här typerna av 

äldre byggnader ofta har stora vindar som kan ha inretts för att brukas av verksamheten. Det 

är viktigt att vindar sektioneras med tillfredsställande skydd mot brandspridning. Utöver den 

förekommande bristen av erforderliga sektioner förklarar T. Hansen (personlig 

kommunikation, 2017-04-19) även att det ofta finns ett litet antal utrymningsvägar i äldre 
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byggnader, varför det är viktigt att utrymning sker så fort som möjligt och att räddningstjänst 

får tidig varsling om att en insats är nödvändig.  

Det är ofta möjligt att hitta skyddsåtgärder som kan utföras på ytterväggars insida och 

därmed undvika att byggnadens utseende förvanskas, enligt specialist D hos Fortifikations-

verket (personlig kommunikation, 2017-04-18). Exempelvis kan extra, säkerhetsklassade 

ytterdörrar monteras in i anslutning till de befintliga dörrarna såvida de extra dörrarna är 

möjliga att plocka ner i efterhand för att återställa byggnaden till sitt ursprungliga utseende 

(P. Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25). Även fönster kan förstärkas genom att 

extra fönsterrutor monteras mot insidan av befintliga fönster. S. Nyström (personlig 

kommunikation, 2017-04-24) betonar vikten av att förankra säkerhetsklassade dörrar och 

fönster väl med hjälp av kraftiga infästningar på grund av den osäkerhet som ofta råder kring 

de befintliga konstruktionernas kvalitet.  

S. Nyström (personlig kommunikation, 2017-04-24) förklarar vikten av att de förstärknings-

material som används smälter in i den befintliga miljön vilket gör att glas är ett vanligt 

förstärkningsmaterial eftersom det är genomskinligt och därmed inte förändrar byggnadens 

utseende. Viljan att bevara byggnadens befintliga miljö kan enligt P. Rohlén (personlig 

kommunikation, 2017-04-25) innebära att önskemål kring att använda brännbara material 

som exempelvis linoljefärg uppstår när ingrepp ska göras. Det innebär att det är viktigt att se 

över hur ytskikt hos en förstärkning kan utföras för att undvika att onödiga risker skapas.  

Enligt P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) är det även tänkbart att 

kompletterande försörjningssystem som elinstallationer, matvaruhissar och ventilations-

kanaler har installerats i genomgående schakt som saknar sektioner eller brandisolerande 

ytskikt. Det är därför viktigt att dessa schakt och genomföringar beaktas och åtgärdas vid en 

förstärkning av äldre byggnader.  

Med anledning av de svårigheter som förekommer vid förstärkning av äldre byggnader som 

exempelvis statschefsbyggnader, förklarar P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) 

att de vanligaste säkerhetsskydden skapas med hjälp av organisatoriska åtgärder som 

begränsar en angripares förmåga att exempelvis anlägga en brand eller föra in stora mängder 

sprängämnen i en byggnad. 

7.4 Hållbarhet 

Att öka skyddsnivån hos samhällsviktiga verksamheter genom att tillföra byggnadernas 

fasader ett skydd mot att antagonistiska angrepp skadar inrymmande värden är ett 

omfattande arbete som innefattar ett stort antal byggnader i Sverige med omnejd. Det 

innebär att ett stort ansvar kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet behöver tas i 

samband med att förstärkande ombyggnationer utförs, varför dessa aspekter behandlas i den 

aktuella studiens avslutande kapitel.  
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7.4.1 Social hållbarhet 

Publika byggnaders verksamhet medför enligt Berggren (2015) att byggnadens ytterdörrar 

måste utformas så att de är tillgängliga för samtliga personer att ta sig in genom. Det innebär, 

som specialist B och C hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-04-07; 

2017-04-07) förklarar, att en konflikt uppstår mellan byggnadens behov av att vara offentlig 

samtidigt som ett skydd mot antagonistiska angrepp behöver finnas. Byggnader som är 

tillgängligt och offentligt lokaliserade med fordon och personer som rör sig i nära anslutning 

till byggnadens fasader kan även innebära att det finns en ökad risk för att angripare har 

möjlighet att komma nära inpå fasaden från utsidan för att initiera ett angrepp (specialist E 

hos Fortifikationsverket, 2017-04-21). P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) 

förklarar även att publik verksamhet i en byggnad innebär att det är nödvändigt att upprätta 

åtgärder för att säkerställa tillfredsställande utrymning för personer som vistas i byggnaden. 

Det finns dessutom en stor sannolikhet för att många av de äldre byggnader som inrymmer 

samhällsviktig verksamhet betraktas som historiska och kulturella värden i sig (Dalenius et 

al., 2016). Det innebär enligt specialist A hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 

2017-03-31) att det finns begränsningar kring hur mycket en ombyggnation får påverka 

byggnadens utseende. Specialist A förklarar att det inte är möjligt att förstärka samtliga 

byggnader som riskerar att utsättas för extrema hot till den grad att de utgörs av 

betongbunkrar, eftersom vissa byggnader innehåller stora kulturella och symboliska värden 

som måste bevaras. P. Rohlén (personlig kommunikation, 2017-04-25) förklarar i 

sammanhanget att det krävs väl underbyggda underlag som motiverar att en aktuell hotbild 

behöver reduceras genom byggnadstekniska ingrepp. De ingrepp som beslutas utföras måste 

vara reversibla så att byggnaden kan återställas till sitt ursprungliga skick. 

7.4.2 Ekonomisk hållbarhet 

Enligt specialist A hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-03-31) är det 

viktigt att de skyddslösningar som beslutas utföras är ekonomiskt försvarbara i förhållande 

till de konsekvenser ett angrepp skulle innebära för värdena i byggnaden. Det är dessutom 

viktigt att värdera hur mycket pengar en ombyggnation rimligen kan omfattas av med 

anledning av den svårighet som existerar kring att förutspå den faktiska storleken på 

exempelvis en bomb som detonerar. Specialist D hos Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2017-04-18) förklarar dessutom att byggnadstekniska skyddslösningar 

generellt sett är långt mycket mer kostsamma att utföra än vad exempelvis elektroniska 

skydd eller perimeterskydd är att upplåta, vilket innebär att dessa typer av skydd ofta 

föredras framför byggnadstekniska åtgärder. Det är nödvändigt att utföra en avvägning 

mellan vikten av att upprätta skydd till en låg kostnad och skydd med en hög kvalitet, 

eftersom en kombination av dessa i regel är svårt att uppnå (specialist D hos Fortifikations-

verket, 2017-04-12). 
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7.4.3 Ekologisk hållbarhet 

Specialist A, B och C hos Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2017-03-31; 2017-

04-07; 2017-04-07) redogör för att aktörer som är verksamma vid utformning av 

fortifikatoriskt och fysiskt skyddade byggnader som exempelvis projektörer, konstruktörer, 

arkitekter, konsulter och entreprenörer arbetar aktivt med miljöaspekter. Fortifikations-

verket som är ledande inom byggnation och förvaltning av byggnader med förstärkt fysiskt 

skydd i Sverige arbetar, enligt specialist B och C hos Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2017-04-07; 2017-04-07), exempelvis med en kvalitets- och miljöpolicy som 

skickas till samarbetspartners. Ekologiska aspekter som beaktas är exempelvis miljö-

certifiering av byggnader och omhändertagande av restprodukter i produktionsfasen samt 

energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen i förvaltningsfasen.  
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8 RESULTAT 

Med litteraturstudiens samlade teori och forskningsbas kring den aktuella hotbildens 

förändringar under de närmst gångna åren, samhälleliga säkerhetsrisker, närområdets 

samhällsskyddsarbete, det rättsliga läget kring säkerhet och ombyggnation, befintliga 

publikationer som behandlar åtgärder för upprättande av tillfredsställande fysiska skydd 

samt den aktuella studiens inarbetade empiriska material som grund, redovisas examens-

arbetes resultat i följande kapitel. 

Resultatet består av de byggnadstekniska lösningar som den empiriska studien påvisar kan 

leda till ett förstärkt fysiskt skydd av samhällsviktig, demokratisk verksamhet som fått en 

förändrad hotbild efter byggnadens uppförande. De resulterande byggnadstekniska 

lösningarna som tillämpas på byggnadernas fasad med stomme, takfötter, ytterdörrar, 

fönster och genomföringar för installationer medför att fasaden kan uppnå en motstånds-

förmåga som reducerar skador på inrymmande värden vid händelse av ett antagonistiskt 

angrepp. Examensarbetets resultat tar hänsyn till de behandlade samhällsviktiga, demokrat-

iska verksamheternas förmodade befintliga fasadutformning och de hot som i dagsläget 

bedöms vara aktuella för verksamheterna.  

8.1 Lösningsförslag förstärkning av fasader hos 

samhällsviktig, demokratisk verksamhet 

En majoritet av respondenterna i den empiriska studien uppgav att det är nödvändigt att 

eftersträva ett fysiskt skydd som både förebygger och försvårar ett angrepp samt reducerar 

den åverkan ett angrepp med extrema resurser kan ge upphov till på en byggnads inrymm-

ande värden. Mot bakgrund i det konstaterandet innehåller resultatet en kortfattad 

redovisning av lösningsförslag som förebygger och försvårar en angripares möjlighet till att 

initiera ett angrepp mot den samhällsviktiga verksamheten. I linje med examensarbetets 

huvudsakliga syfte ligger resultatets fokus på byggnadstekniska lösningsförslag som tillför 

byggnadens fasad en tillfredsställande förmåga att reducera åverkan på byggnadens och 

verksamheten värden från ett uppsåtligt angrepp enligt kapitel 8.1.3.  

8.1.1 Förebygga ett angrepp 

Som samtliga respondenter påpekade är det erforderligt att skapa ett avstånd mellan en 

byggnads fasad och det område som är möjligt för en angripare att nå och initiera ett angrepp 

från. Det kan uppnås genom att barriärer som stoppar obehöriga fordon och människor 

anläggs på lämpliga platser i byggnadens omgivning. En respondent föreslog att dessa 

barriärer med fördel kan utformas så att de medger fri sikt från byggnaden och ut över 

perimeterområdet i syfte att avskräcka potentiella angripare som önskar att inte bli sedda (S. 

Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24).  

En av respondenterna (E. Lindsten, personlig kommunikation, 2017-04-26) kommenterade 

att ett angrepp kan förebyggas genom att personalen i byggnaderna kontinuerligt utför 
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systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete. Ytterligare en respondent tillförde att 

arbetet med fördel kan innebära att personalen bland annat strävar efter att reducera 

mängden brännbart material som förvaras eller lämnas lättåtkomligt i anslutning till 

byggnaden och dess perimeterområde (E. Lindsten, personlig kommunikation, 2017-04-26; 

P. Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25). Som den ena respondenten (E. Lindsten, 

personlig kommunikation, 2017-04-26) förklarade kan andra organisatoriska åtgärder 

innefatta lämpliga utbildningar för personalen och noggranna kontroller av de personer som 

vistas i byggnaderna. För att förebygga att ett angrepp initieras mot en byggnad påpekade en 

respondent (P. Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25) att värdefull egendom och 

andra inrymmande värden i en byggnad kan döljas och flyttas bort från platser som är 

möjliga för utomstående personer att få tillgång till. Det kan öka sannolikheten för att 

kunskapen om inrymmande värdens förekomst i byggnaden förblir okänd för potentiella 

angripare.  

8.1.2 Försvåra ett angrepp 

Enligt resonemanget i föregående avsnitt konstaterade samtliga respondenter i studien att 

det kan vara önskvärt att utforma ett skyddsavstånd mellan möjliga angripare och den 

byggnad som ska skyddas. För att hindra obehörigas närvaro i byggnadens närområde och 

därmed försvåra initierandet av ett angrepp kan perimeterskydd i form av robusta blomlådor, 

jordvallar, diken, murar, stängsel med taggtråd eller sammanhängande formationer av 

bildäck anläggas som perimeterskydd (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24). 

Fortsättningsvis nämnde samma respondent (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-

04-24) att det kan finnas fördelar med att göra de avståndsskapande barriärerna möjliga för 

verksamhetens personal att se rakt igenom. Den fria sikten kan möjliggöra upptäckt och 

medge verkställande av åtgärder som försvårar för en angripare att tillfoga åverkan på 

byggnadens värden på ett tidigt stadium vid händelse av ett angrepp. En sådan skyddsåtgärd 

kan, som respondenten (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24) föreslog, 

innebära att värdefull egendom och känslig information flyttas till en plats i byggnaden som 

har en högre skyddsnivå eller utrymma personerna i byggnaden till en säker plats utanför 

byggnaden. Ett antal respondenter föreslog att det generellt sett kan vara gynnsamt att flytta 

en byggnads värden till ett utrymme som inte ligger i nära anslutning till fasaden, alternativt 

flytta dem till ett våningsplan högre upp i byggnaden i syfte att försvåra för en angripare att 

tillföra åverkan på värdena (specialist B hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 

2017-04-07; specialist C hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-07; 

specialist D hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-18; specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21).  

För att försvåra ett angrepp som utförs med explosiva ämnen uppgav en respondent (P. 

Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25) att organisatoriska åtgärder som hindrar 

potentiella angripare från att föra in stora mängder sprängmedel kan anordnas. En annan 

respondent (specialist A hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-03-31) 

föreslog att anordningar som leder luftstötvågen vid en utvändig explosion bort från 

byggnadens ventilationsintag kan installeras i fasaden för att försvåra angripares möjligheter 
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att nå byggnadens värden vid ett angrepp. Som ett par respondenter förklarade kan 

byggnadens installationer tillföras skyddande åtgärder som bidrar till att försvåra ett angrepp 

med skadliga ämnen så som kemiska och biologiska ämnen. Det kan vara åtgärder som 

innebär att ett övertryck skapas i byggnaden (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig 

kommunikation, 2017-04-21), att ventilationen styrs på ett önskvärt sätt (E. Lindsten, 

personlig kommunikation, 2017-04-26), att luften i byggnaden renas (E. Lindsten, personlig 

kommunikation, 2017-04-26) eller att byggnadens vattenledningar utrustas med 

anordningar som detekterar förekomsten av skadliga ämnen i det vatten som leds in i 

byggnaden (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21). 

8.1.3 Reducera åverkan på inrymmande värden vid ett angrepp 

En av respondenterna (P. Rohlén, personlig kommunikation, 2017-04-25) konstaterade att 

en generell åtgärd som kan förstärka fasaders skyddsförmåga är att täcka ytskiktet med ett 

obrännbart material eller ytbehandla det för att hindra en brand som uppstår från att spridas 

vidare längs med fasaden. Ytterligare en respondent (T. Hansen, personlig kommunikation, 

2017-04-19) föreslog att en fasad dessutom kan skyddas från att sprida en brand vidare 

genom att hålrum i fasaden för exempelvis ventilering förses med täta brandstopp.  

Att förstärka en fasad genom att täta allt luftläckage mellan byggnadens yttre och dess insida 

kan, som en respondent (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 

2017-04-21) påpekade, bidra till skydda byggnadens värden från exponering av ett angrepp 

med kemiska och biologiska ämnen, men även från att verksamheten övervakas av obehöriga 

personer. Eventuella hålrum i en fasads byggnadsmaterial kan enligt en av respondenternas 

(S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24) svar fyllas med kulor av keramik i syfte 

att möjliggöra för fasaden att minimera verkan från ett väpnat angrepp med finkalibriga 

eldhandvapen. För att förhindra att löst material och utrustning på fasaden lossnar och 

orsakar skada på värden vid händelse av exempelvis en explosion nämnde ett par 

respondenter (T. Hansen, personlig kommunikation, 2017-04-19; S. Nyström, personlig 

kommunikation, 2017-04-24) att allt sådant material kan förankras väl, alternativt monteras 

ner från fasaden.  

Insidan av en yttervägg kan, som ett flertal av respondenterna föreslog, förses med en 

fiberväv som fästs in i ovan- och underliggande bärverk för att fånga upp eventuellt splitter 

som väggen kan bilda vid händelse av att en explosion skulle brisera utanför byggnaden 

(specialist A hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-03-31; specialist D hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-18; S. Nyström, personlig 

kommunikation, 2017-04-24). En respondent (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig 

kommunikation, 2017-04-21) tillade även att en åtgärd som kan skydda mot en detonation 

som sker i direktanslutning mot fasadens utsida kan vara att fästa en grov stålplatta mot 

baksidan av ytterväggen. Ytterligare en åtgärd som en av respondenterna (specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21) föreslog var att låta förstärka en 

fasads insida med pågjutning av ett armerat, extra betongskikt, alternativt att hela skivor 

eller remsor av alternativ armering i form av olika slags laminat limmas mot väggen. I detta 

resonemang förtydligade en respondent (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24) 
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att det kan vara önskvärt att undvika högklassig betong på en ytterväggs insida eftersom 

utstötning riskerar att uppstå vid exempelvis beskjutning eller en närliggande explosion.  

Vidare kommenterade en respondent (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig 

kommunikation, 2017-04-21) att bärverk som består av hela ytterväggar eller ensamma 

pelare kan förstärkas på olika sätt. För att reducera ett forcerande fordons förmåga att orsaka 

skador på byggnadens värden kan en förstärkande klack eller mur av betong gjutas runt en 

byggnads grund. En bärande yttervägg kan också förstärkas mot forcering eller explosioner 

genom att kontreforer av armerad betong eller skyddsbehandlat stål uppförs mot insidan av 

byggnadens fasad. Ensamma pelare kan förstärkas genom att extra pelare, eller innerväggar, 

monteras mot de befintliga pelarna i ytterväggen eller mitt emellan pelare. Pelare som 

riskerar att utsättas för laster stora nog att kunna knäcka pelaren kan kompletteras med en 

omgivande laminatfilm eller ett stålrör som gjuts in kring pelaren.  

En respondent (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21) 

förklarade att samtliga pelare som tillförs förstärkande åtgärder med fördel ska ges utökade 

förankringar mot ovan- och underliggande bjälklag för att en stark stomme ska bildas. 

Ytterligare en respondent (T. Hansen, personlig kommunikation, 2017-04-19) uppgav att 

förstärkningar hos bärande element av stål ska skyddas mot exempelvis brandpåverkan och 

att bärande element av armerad betong med fördel kan gjutas på plats istället för att 

prefabricerade element monteras in (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig 

kommunikation, 2017-04-21; T. Hansen, personlig kommunikation, 2017-04-19).  

En av respondenterna (specialist A hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-

03-31) föreslog att ytterdörrarna i en fasad kan bytas ut mot varianter som inte krossas och 

orsakar splitter vid ett angrepp med extrema resurser och att karmen ska fästas in ordentligt 

så att hela dörrpartiet inte kan lossna ur väggen. En respondent (P. Rohlén, personlig 

kommunikation, 2017-04-25) uppgav också att befintliga dörrar som behålls kan 

kompletteras med extra dörrar som är säkerhetsklassade och som kan fästas in bakom de 

befintliga dörrarna. Dörrar som leder till den samhällsviktiga verksamheten från en 

angränsande och okontrollerad verksamhet kan med fördel byggas igen (specialist E hos 

Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 2017-04-21). 

En majoritet av respondenterna föreslog ett antal skyddsåtgärder som kan utföras på 

fasaders fönster. En byggnads befintliga fönster kan skyddas med en invändig film som 

förhindrar att glaset krossas och bildar splitter (T. Hansen, personlig kommunikation, 2017-

04-19; S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24). Fönster kan också utrustas med 

väggmonterade anordningar som fångar upp hela fönstret om dess förankringar mot 

omgivande konstruktioner skulle ge vika (specialist D hos Fortifikationsverket, personlig 

kommunikation, 2017-04-18). Som alternativ beskrev ett par respondenter att befintliga 

fönster dessutom kan förstärkas genom att extra fönster som är skyddsklassade monteras 

mot det befintliga fönstret (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24; P. Rohlén, 

personlig kommunikation, 2017-04-25) eller att hela fönstret byggas igen om det skulle 

innebära ett lämpligare skydd (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24).  

Det var också en respondent (specialist E hos Fortifikationsverket, personlig kommunikation, 

2017-04-21) som kommenterade att fönster kan bytas ut för att ersättas av varianter som är 
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klassade för att motstå explosioner och beskjutning, som har mindre glasyta och fler antal 

glas. Ytterligare en respondent (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-24) föreslog 

att nya fönster kan placeras så långt in i fasaden som möjligt och monteras in i gummipartier 

för att undvika att glasrutorna spricker när exempelvis en explosion orsakar gungningar och 

vibrationer i konstruktionen. Respondenten (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-

04-24) konstaterade också att samtliga fönsterpartier behöver förankras väl i omgivande 

väggar för att de ska kunna upprätthålla det förutsatt skyddssyftet.  

Ett par respondenter (T. Hansen, personlig kommunikation, 2017-04-19; P. Rohlén, 

personlig kommunikation, 2017-04-25) nämnde att brandsektioner som uppförs på en 

byggnads vind behöver tätas ordentligt hela vägen ut till byggnadens takfötter för att undvika 

att en brand sprider sig längs med byggnaden. En annan skyddsåtgärd för en byggnads 

takfötter kan, baserat på en respondents (S. Nyström, personlig kommunikation, 2017-04-

24) svar, bestå av ett finmaskigt stålnät som monteras över taket för att fånga upp ditkastade 

föremål som kan riskera att orsaka skador på byggnadens inrymmande värden. 
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9 DISKUSSION  

I följande kapitel förs en objektiv diskussion kring examensarbetets underbyggande 

litteratur, tillämpade metoder i den aktuella studien och det föregående kapitlets redovisning 

av de empiriska resultaten.  

9.1 Litteraturdiskussion 

Syftet med examensarbetets litteraturstudie var att bekräfta att den kunskapslucka som 

beskrivs i bakgrunden existerar inom det berörda, vetenskapliga området för att sedan 

underbygga arbetet med en teoretisk referensram. Tidigare forskning och studier visade sig 

bestå av ett stort antal publikationer vars huvudsakliga innehåll inte är möjligt att tillämpa på 

denna studie (Hassel et al., 2014). Den vetenskapliga kompetensramen innefattar även ett 

fåtal omfattande publikationer som översiktligt berör problematiken i detta examensarbete. 

Omfattningen av dessa få publikationer medför att de saknar ett tydligt fokus och därmed 

behandlar ämnet på ett överskådligt sätt utan att dyka djupare in på enskilda problem som är 

i behov av belysning och vidare undersökningar (Dalenius et al., 2016; Forsvarsbygg, 2016). 

Exempelvis finns det ett tydligt samband mellan de utförda studierna som visar att det finns 

en avsaknad av uppmärksamhet kring hur befintliga byggnader kan byggas om i förstärkande 

syfte (Hassel et al., 2014; Meyer & Janzon, 2011).  

Litteraturstudiens undersökning av antagonistiska angrepp som utförts mot olika tillslagsmål 

under de senaste decennierna visar tydligt att befintliga verksamheter och byggnader som 

tenderar att utgöra mål för angrepp är viktiga att tillföra ett förstärkt fysiskt skydd (Brolén et 

al., 2006; Brändström et al., 2011; FEMA, 1996; Kumm, 2005; Melin & Norlander, 2002; 

Rapport från 22 juli-kommissionen, 2016). Den utförda studien kring tidigare händelser 

understryker också vikten av att motivera fortsatta studier och fördjupande av de befintliga 

kunskaper som finns kring utformning av förstärkande åtgärder hos befintliga byggnader.  

Studien kring massmedias påverkan konstaterar även vikten av att motverka den utveckling 

som sker i samhället, med en befolkning som kontinuerligt tillförs ofullständiga bilder av 

verkligheten (Statens medieråd, 2016), ett förändrat säkerhetspolitiskt läge (Prop. 

2007/08:92) och allt fler gärningsmän som opererar i ensamhet. Den ogynnsamma 

samhällsutvecklingen påvisar behovet av att vetenskaplighet och källkritik främjas i 

massmediala sammanhang (Statens medieråd, 2016). Det innebär att det finns ett påvisat 

behov av att massmedia, ansvariga myndigheter och det svenska totalförsvaret riktar fokus 

mot att bygga upp den psykologiska försvarsförmågan hos befolkningen och motverka att 

falska nyheter, politiskt vinklade publikationer och modifierade sanningar inverkar negativt 

på samhället (MSB, 2015d).  

Den utförda studien kring samhällsskydd och aktuella regelverk visar på att det finns en väl 

utarbetad försvarsstrategi (Johansson & Laine, 2012; MSB, 2011a; MSB, 2013; MSB, 2014; 

MSB, 2015a; MSB, 2015c; MSB, 2015d; MSB, 2016a; MSB, 2017a; MSB, 2017c; Prop. 

2005/06:133; Skr. 2009/10:124; Säkerhetspolisen, 2008) och ett stort antal lagstiftningar 

som motiverar förstärkning av befintliga samhällsviktiga verksamheters fysiska skydd 
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(Boverket, 2016; MSB, 2011b; Sveriges Riksdag, u.å.). Dessa regelverk och samhälleliga 

målsättningar har en central roll i arbetet kring uppbyggnaden av en höjd skyddsnivå i det 

civila samhället. Totalförsvarets instruktioner och de berörda lagstiftningarna medför också 

att förstärkningsarbetet kan utföras med social, ekonomiska och ekologisk hållbarhet i 

åtanke (BFS 2011:6; SFS 2010:900; SFS 2003:778; SFS 2016:128; Skr. 2009/10:124). I 

denna kontext kan det anses försvarbart att förstärka de typexempel på samhällsviktiga, 

demokratiska verksamheter som behandlas i studien. 

Det tydliggörs i studien kring utformning av fortifikatoriska och fysiska skydd hos byggnader 

att det finns väl utstuderade arbetsmodeller och övergripande kunskap inom branschen och 

vetenskapliga kretsar (Andersson & Knutsson, 2006; Berg och Ekoutsidou, 2016; Berggren, 

2015; Dalenius et al., 2016; Forsvarsbygg, 2016; Frantzich, 2000; Homeland Security & 

Fortifikationsverket, 2009; Johansson & Laine, 2012; Jungert et al., 2007; Kumm et al., 

2015; Säkerhetspolisen, 2008). Med anledning av att en stor andel av den befintliga 

kunskapen troligtvis är sekretessbelagd innebär det att kunniga fackmän inom branschen 

förmodligen besitter ytterligare lika mycket relevant kunskap som inte har offentliggjorts. 

Det kan antas att denna typ av kunskap behålls internt och därmed inte är tillgänglig för 

allmänheten att ta del av, vilket medför att det kan finnas en stor mängd outforskad kunskap 

inom området. Den möjliga avsaknaden av befintliga, opublicerade faktauppgifter som rör 

fortifikatorisk förstärkning av befintliga byggnader innebär en stor begränsning för den 

utförda studien. 

Arbetets litteraturstudie underbyggs bland annat med stöd i examensarbeten som är utförda 

av studenter vid olika högskolor och universitet, vilket innebär att studierna inte har 

genomgått samma typ av vetenskapliga granskning som exempelvis forskningsrapporter 

genomgår innan de publiceras. Det medför att en viss försiktighet kring tillförlitligheten hos 

resultat och resonemang i de behandlade examensarbetena bör beaktas.  

9.2 Metoddiskussion 

Den aktuella studien och de valda metoderna syftade till att bidra med erforderligt material 

inom det studerade området och fastslå de demokratiska, samhällsviktiga verksamheternas 

förutsättningar, dimensionerande hotbild, utformning och lämpliga förstärkande åtgärder. 

Metoderna syftade även till att möjliggöra styrkande, alternativt dementerande av insamlade 

fakta från litteraturstudien och undersöka huruvida ytterligare kunskap fanns att inhämta.  

Med den utförda studien och dess resultat i åtanke kan det konstateras att de valda 

metodernas genomförande ledde till att syftet kunde uppfyllas. De valda metoderna anses 

därmed vara effektiva och lämpliga för besvarandet av examensarbetets frågeställningar. 

Med anledning av att examensarbetets resultat ska kunna generaliseras och publiceras gavs 

ingen möjlighet till att utföra någon fallstudie med tillämpning på befintliga, identifierbara 

byggnader eller beräkningar med underlag från verkliga byggnader.  
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9.2.1 Intervjuer 

Valet att genomföra intervjuer som en av metoderna i den aktuella studien gjordes med 

avsikten att erhålla intervjusvar som kunde bidra med relevant kunskap. De utförda 

intervjuerna visar tydligt att det finns mycket fackmannakunskap inom området vilket kom 

till stor nytta i studien. Intervjuerna bidrog genom att tillföra en inblick i hur arbetet med 

utformning av fortifikatoriska och fysiska skydd utförs, de möjliggjorde för studien att 

grundas i befintlig fackmässig kunskap och utgjorde en vägledning kring lämpligt fokus i 

studien.  

Intervjuernas resultat tydliggör att det finns mycket internt material inom branschen som 

inte är möjligt att behandla i studien med anledning av dess sekretessbeläggning. Det faktum 

att de utförda intervjuerna enbart har inhämtat en bråkdel av den kunskap som finns inom 

branschen medför en stor begränsning kring studier som berör ett sekretessomspunnet 

kunskapsområde som detta. En annan begränsning hos den valda metoden innebär att det 

resultat som erhållits korrelerar med vilka, och hur många, personer som intervjuats. Om ett 

större antal personer intervjuats eller om personer inom andra sektioner av branschen 

tillfrågats hade det möjliggjort för att mer, eller annan typ av kunskap kunnat inhämtas.  

För att reducera risken för missförstånd och feltolkningar vid intervjutillfällena, och därmed 

minska möjliga felkällor i studien fördes anteckningar. Efter intervjutillfällena skrevs 

anteckningarna rent och skickades till de personer som intervjuats muntligt för att ge 

respondenterna en möjlighet till att korrigera eventuella felaktigheter, stryka svar som ansågs 

olämpliga att redovisa i studien eller fylla på med ytterligare information. Det inhämtade 

materialet från intervjuerna behandlades internt under hela studien och publicerades enbart 

efter godkännande från de tillfrågade personerna.  

9.2.2 Underlag till riskindexanalys 

Att sammanställa ett underlag till en riskindexanalys och tillhörande checklista valdes som 

en av metoderna till den aktuella studien med anledning av att den ansågs kunna identifiera 

och motivera valet av aktuella hot och fasadkomponenter som är viktiga att beakta vid 

förstärkning. Upprättandet av underlaget innebar att förutsättningarna för en förstärkning av 

en befintlig byggnads fasad kunde fastslås, det bidrog till att tydliggöra examensarbetets 

huvudsyfte och fokus samt befäste vikten av att skydda de berörda byggnaderna mot aktuella 

hot (Frantzich, 2000; Kumm et al., 2015). Underlaget till riskindexanalysen förtydligade 

också de olika fasadkomponenternas bidragande förmåga vid skydd av en byggnads värden 

mot ett angrepp från fasadens utsida.  

Det faktum att underlaget inte utvecklades till varken en riskindexanalys eller checklista 

bedöms utgöra en styrka i studien eftersom det utan något inflytande från den utförda 

studien möjliggör för fastighetsägare och förvaltare att på egen hand göra bedömningar av 

vilka hot som är viktiga att beakta och vilken skyddsnivå den befintliga fasaden uppnår. När 

en riskindexanalys ska utföras på en befintlig byggnad är det nödvändigt att de inblandade 

personerna har en god förståelse kring den observerande byggnaden och inrymmande 

verksamhet (Nystedt, 2000). De som utför analysen behöver också kunna bedöma den 



65 

studerade byggnadens befintliga skick och beräknade livslängd. I samband med att 

riskindexanalysen utförs kan även en tillhörande checklista vidareutvecklas, alternativt kan 

de väl utarbetade checklistor som bland annat Fortifikationsverket, Forsvarsbygg, FEMA, 

Homeland Security och Riksantikvarieämbetet har upprättat i olika handböcker och 

rapporter användas.  

9.2.3 Typfall byggnader 

Att utforma tre typfall av representativa byggnader med olika typer av demokratiska 

exempelverksamheter som en del av den aktuella studien syftade till att sträva mot det som 

majoriteten av de studerade publikationerna saknar, det vill säga att tillföra studien ett 

utstuderat fokusområde. Typfallen bidrog till studien genom att tydliggöra specifika 

samhällsviktiga verksamheter som studieobjekt utan att exponera några befintliga, 

identifierbara byggnader. Det innebär att studien tillåts resultera i konkreta, objekts-

anpassade lösningsförslag hos specifika skyddsvärda verksamheter. 

Det faktum att typfallens utformningar grundas i kunskap på individnivå från en omfattande 

högskoleutbildning, generaliseringar kring sedvanlig byggnadsteknik och antaganden 

innebär att de beskrivna utformningarna inte bör betraktas som en absolut sanning. Typ-

fallens beskrivna byggnadstekniska utformning syftar enbart till att betraktas som ett 

vägledande underlag att bygga studiens resultat på. Lokala avvikelser, objektspecifika 

konstruktionslösningar och unika utformningar förekommer naturligt i varje enskild 

byggnad och den individuella kunskap som ligger till grund för antaganden och bedömningar 

är direkt kopplat av upphovsmannens bakgrund.  

9.3 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar sig kunna bekräfta stora delar av den utforskade litteraturen 

och tidigare utförda studier genom att styrka observerade förstärkningsåtgärder men även 

genom att verifiera en avsaknad av relevanta publikationer. Studiens resultat går generellt 

sett i samma linje som de tidigare studiernas relevanta insamlade resultat vilket påvisar att 

det pågående arbetet kring fortifikatoriskt och fysiskt skydd av byggnader utvecklas i en 

tydlig och enig riktning (Dalenius et al., 2016; Forsvarsbygg, 2016; Frantzich, 2000; Kumm 

et al., 2015). I resultatet av denna studie framkom dessutom ett antal byggnadstekniska 

förstärkningsåtgärder som kan utföras på befintliga fasader hos samhällsviktig verksamhet, 

och som inte har påträffats tidigare inom de studerade vetenskapliga kretsarna. Följande 

punktlista redovisar det erhållna resultat från denna studie som tidigare inte har lyfts upp 

inom vetenskapligt förda resonemang. 

 Fordons- och personstoppande barriärer på byggnadens perimeterområde bör medge 

fri sikt för personerna i byggnaden. 

 Om byggnadens grundsula inte har en sockel som sträcker sig en tillfredsställande bit 

ovanför den omgivande marknivån bör en betongklack gjutas mot fasaden, runt om 

byggnaden.  
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 Hålrum i en fasads konstruktion bör fyllas med kulor av keramik.  

 Kontreforer i betong eller stål bör monteras mot insidan av ytterväggar där 

förstärkning är önskvärt.  

 Dörrar som leder genom en vägg som avskiljer en samhällsviktig verksamhet från en 

okontrollerad verksamhet bör byggas igen.  

 Nya fönster som monteras in i en fasad bör placeras så långt in i fasaden som möjligt 

för att reducera siktlinjen in i byggnaden.  

 Nya, säkerhetsklassade fönster som monteras in i en fasad bör fästas in i 

gummipartier.  

 Tak bör utrustas med en överbryggande pergola av finmaskigt stålnät. 

 Förstärkningar utförda i betong bör gjutas på plats istället för att monteras in i form 

av prefabricerade element.  

 

Dessa byggnadstekniska lösningsförslag utgör examensarbetets huvudsakliga resultat genom 

att de inte uttryckligen har behandlats i tidigare utförda och publicerade studier. Med 

anledning av att förslagen saknar grund i tidigare forskning kan de anses ha en lägre grad av 

tillförlitlighet än studiens övriga resultat. Materialet måste också tolkas med försiktighet 

eftersom den utförda studien inte innehåller några simuleringar, beräkningar eller fysiska 

tillämpningar som kan underbygga, alternativt förkasta de presenterade lösningsförslagen. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att lösningsförslagen i andra sammanhang, som 

exempelvis vid andra typer av påfrestningar, vid en ekonomisk jämförelse eller för fasadens 

byggnadsfysiska egenskaper kan leda till ogynnsamma förutsättningar. I detta arbete syftar 

lösningsförslagen enbart till att besvara de angivna frågeställningarna ur ett förhållandevis 

smalt perspektiv. Huvudresultatet innebär att studiens inledande syfte kring att bidra till 

utfyllnaden av en del av kunskapsluckan som existerar, och utgöra stöd i fortsatta 

vetenskapliga resonemang kan anses vara tillfredsställt. Det faktum att examensarbetet har 

resulterat i förstärkande, byggnadstekniska lösningsförslag som kan tillämpas på befintliga 

byggnaders fasadkomponenter i form av stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster och 

genomföringar för installationer för att skydda inrymmande värden från en förändrad 

hotbild innebär även att det huvudsakliga syftet med studien anses ha uppfyllts.  

Det erhållna resultatet kan tolkas som att det med sannolikt fortfarande finns en stor mängd 

outforskad byggnadsteknik kring förstärkning av befintliga fasader för att uppnå ett tillfreds-

ställande skydd mot extrema hot. Det innebär att fortsatta studier kan upprättas för att 

undersöka den kontinuerliga utvecklingen av byggnadsteknik, konstruktionsmetoder och 

outforskade hots påverkan på samhällsviktig verksamhet. Med anledning av att det 

behandlade ämnet är aktuellt och prioriterat i samhällets skyddsarbete blir betydelsen av 

denna studies resultat påtaglig eftersom det påvisar en möjlighet kring att hitta nya slags 

skydd mot antagonistiska angrepp. Resultatets generella utformning medför att de framtagna 

lösningsförslagen är möjliga att tillämpa på byggnader med demokratiska verksamheter av 

olika slag, men även på byggnader som inrymmer en stor variation av olika verksamheter 

som har identifierat ett behov av ett förstärkt fysiskt skydd. Med stöd i lösningsförslagens 

anvisningar och det upprättade underlaget till en riskindexanalys kan samtliga befintliga 

byggnader med skyddsvärd verksamhet utgöra objekt för en identifiering av den befintliga 
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skyddsnivån och tillämpning av lämpliga förstärkande åtgärder (Frantzich, 2000; Kumm et 

al., 2015).  

När en civil byggnads ombyggnation för att förstärka det fysiska skyddet mot antagonistiska 

angrepp genomförs är det nödvändigt att vara medveten om att hotbilden mot byggnaden 

kan komma att öka. En förhöjd hotbild kan uppstå i samband med att det vid ombyggna-

tionen tydliggörs att det finns ett inrymmande värde som bedöms vara i behov av ett 

förstärkt skydd, vilket kan locka angripare att undersöka värdet närmre eller påverka värdet. 

En ombyggnation kan även innebära en förhöjd risk i samband med att byggnadens skydds-

nivå temporärt sänks, och att obehöriga i större grad kan låtas beträda byggnadens 

närområde för att möjliggöra byggnadsarbetet. Det är därför viktigt att beakta vilka 

förstärkande åtgärder som anses vara rimliga att utföra och analysera den påverkan de kan 

tänkas ha på den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Det kan vara ofrånkomligt för 

fastighetsägare att behöva acceptera att en viss risk existerar trots att byggnaden tillförs det 

fysiska skydd som anses lämpligast och som tillfredsställer verksamhetens skyddsbehov.  

Examensarbetets erhållna resultat påvisar att fackmän inom branschen har ett inarbetat 

hänsynstagande till både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när fysiskt skydd 

upprättas, oavsett om hänsynstagandet är medvetet eller omedvetet. Den aspekten av det 

erhållna resultatet kan grundas i att de lagstiftningar och regelverk som styr byggande tydligt 

reglerar beaktande av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vid ny-, till- och 

ombyggnation vilket innebär att det blir ett naturligt fokus som genomsyrar byggbranschen. 

Det är även möjligt att urskilja att arbetsmiljö är en noggrant beaktad aspekt när exempelvis 

arbetsmetoder utvecklas.  

Examensarbetets resultat kan betyda att det troligtvis finns ytterligare lika mycket kunskap 

som är outforskad och inte möjlig att publicera eller behandla i en offentlig studie. Det leder 

till en paradox som innebär att kunskapsområdet kommer att fortsätta ha en ogripbar 

omfattning och vara bitvis outforskat i vetenskapliga kretsar, oavsett hur ingående det 

undersöks i fortsatta studier.  
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10 SLUTSATSER 

Detta examensarbete undersöker hur befintliga fasader som omsluter samhällsviktig 

demokratisk verksamhet med en förändrad hotbild kan förstärkas till den grad att ett 

tillfredsställande fysiskt skydd mot åverkan på de inrymmande värdena uppnås. Arbetet 

syftar till att upprätta byggnadstekniska lösningsförslag som kan tillämpas på en fasad med 

dess stomme, takfötter, ytterdörrar, fönster och genomföringar för installationer och därmed 

skydda byggnadens värden mot åverkan från ett utvändigt, antagonistiskt angrepp. Arbetet 

avser att bidra till att den avsaknad av vetenskapligt grundade studier som existerar inom 

området täcks och utgöra en grund för fortsatta studier och resonemang som kräver 

kvalificerade källor.  

Med grund i den sammantagna studien kring tidigare utförda antagonistiska angrepp, 

vidmakthållande av samhällsskydd, relevant rättsligt underlag, tillgänglig data som 

behandlar uppförande av fortifikatoriska och fysiska skydd samt den aktuella studiens 

identifierade hot, de berörda byggnadernas förutsättningar och lämpliga förstärknings-

åtgärder kunde ett resultat sammanställas. Som metod för genomförandet av den aktuella 

studien valdes utförande av intervjuer med spetskompetenta fackmän, sammanställning av 

ett underlag till en riskindexanalys och utformning av tre typfall på representativa byggnader 

med samhällsviktig, demokratisk verksamhet.  

Fortsättningsvis leder examensarbetets redovisade resultat och den påföljande diskussionen 

till att ett antal slutsatser kan dras. Slutsatserna är upprättade, och bör betraktas, med för-

siktighet eftersom de resulterande lösningsförslagen inte har underbyggts med exempelvis 

simuleringar, beräkningar eller tillämpningar på verkliga objekt. De slutsatser som redovisas 

i följande kapitel syftar till att besvara examensarbetets inledande frågeställningar som lyder 

enligt följande punktlista. Slutsatserna behandlas i ett separat kapitel för varje frågeställning.  

 Vilken hotbild är aktuell för samhällsviktig, demokratisk verksamhet i dagsläget? 

 Hur kan befintliga fasader hos samhällsviktig, demokratisk verksamhet vara 

utformade? 

 Hur kan befintliga fasader förstärkas för att reducera åverkan på inrymmande värden 

vid ett angrepp som motsvarar den aktuella hotbilden? 

10.1 Aktuell hotbild för samhällsviktig, demokratisk verksamhet 

 De hot som är aktuella för en byggnad och dess verksamhet är inte möjliga att 

bedöma enbart med generalisering och antaganden från liknande objekt. En 

kvalificerad bedömning och värdering behöver utföras av berörda aktörer.  

 Det är inte möjligt att förutsäga hur ett hot kommer förändras över tid, eller hur stora 

resurser en angripare kan tänkas använda sig av vid ett uppsåtligt angrepp.  

 Det är inte rimligt ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv att förstärka en civil 

byggnad till den grad att fasaden skyddar mot alla tänkbara hot.  
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 När ett skydd dimensioneras är det viktigt att väga samman aktuella hot i dagsläget, 

den konsekvens hoten kan komma att orsaka på byggnadens inrymmande värden och 

den ekonomiska rimligheten hos erforderliga skyddsåtgärder i förhållande till risken.  

 Antagonistiska angrepp är att betrakta som en aktuell hotbild mot offentliga 

byggnader som inrymmer samhällsviktig verksamhet.  

10.2 Befintliga fasader hos samhällsviktig, demokratisk 

verksamhet 

 Det finns en tillförlitlig och väl underbyggd grund av underlag som möjliggör för 

fastighetsägare och fackmän att identifiera en byggnads befintliga skick och 

skyddsnivå.  

 Det är nödvändigt att information som rör en byggnads befintliga skick och eventuella 

sårbarheter som syftar till att offentliggöras generaliseras och behandlas så att 

konkret utformning och svagheter hos identifierbara objekt inte möjliggörs.   

 Det finns samhällsviktiga, demokratiska verksamheter vars fysiska skydd syftar till att 

synliggöra att byggnadens fasad innehar ett tydligt och väl utstuderat skydd mot ett 

stort antal hot med extrema resurser.  

10.3 Förstärkning av befintliga fasader för att reducera åverkan 

på inrymmande värden vid ett angrepp 

 Det finns goda möjligheter till att förstärka befintliga byggnaders fasad med underlag 

i handböcker och vetenskapliga publikationer, men även med stöd från fackmässig 

kunskap som finns inom branschen.  

 Ett tillfredsställande fysiskt skydd behöver bestå av en kombination av åtgärder hos 

skalskyddet, perimeterområdet och den invändiga utformningen i en byggnad.  

 Vid förstärkning av fasader är det viktigt att se över det fysiska skyddets helhet och 

skick genom att stabiliteten hos både fasad, bjälklag och förankringar ses över. Det är 

nödvändigt att det fysiska skyddet kan tillåta lokala skador utan att åverkan riskerar 

att leda till ett fortskridande ras eller fullständig kollaps.  

 Det är viktigt att säkerställa att omkringliggande bebyggelse inte orsakas större skada 

än nödvändigt till följd av ett överdimensionerat skydd hos det förstärkta objektet. 

Omgivningarna behöver möjliggöra en insats från räddningstjänst vid behov.  

 En publik byggnad placerad i stadsmiljö behöver ha ett tilltalande yttre, tillvarata 

bevarandevärden, vara tillgänglig för funktionshindrade personer och offentlig för 

allmänheten. Den skyddsnivå som uppförs ska vara rimlig i förhållande till 

verksamhetens förutsättningar och den aktuella hotbilden.  

 Generellt sett ska väggkonstruktioner förstärkas så att de tillförs en väl tilltagen 

tjocklek, densitet, elastisk hållfasthet och lufttäthet.   
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11 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Med de resultat som den utförda studien utmynnat i har ett antal intressanta ämnen och 

rekommendationer för framtida undersökningar dykt upp. Studiens resultat tyder 

inledningsvis på att den tekniska utvecklingen i samhället kommer att fortsätta breda ut sig 

inom områden som exempelvis stridsmedel och antagonistiska angreppsmetoder men även 

inom byggbranschen med nya byggnadsmaterial och konstruktionsmetoder som följd. I 

samband med denna utveckling bör det vara av intresse att tillämpa nyutvecklade byggnads-

material och metoder för byggnation vid förstärkning av byggnaders bärverk och fasad-

komponenter. Ett inledande förslag till fortsatta studier väcker alltså en tanke kring att i 

framtiden undersöka hur nya byggnadsmaterial kan tillämpas på befintliga fasader och hur 

förstärkande åtgärder kan utföras med hjälp av nya tekniker och tillvägagångssätt.  

När studiens resultat sammanställdes uppmärksammades ett väsentligt ämne inom det 

studerade området som är i behov av ytterligare studier. Vid en överblick av det samlade 

resultatet från denna studie blir det tydligt att de erhållna lösningsförslagen behandlar 

byggnader vars bärverk och byggnadshölje består av betong, mursten eller stål. I studien har 

ett näst intill obefintligt antal vetenskapliga publikationer som behandlar förstärkning av 

trästommar och träfasader för att ge ett ökat skydd mot utvändiga angrepp med extrema hot 

kunnat observeras. Eftersom trä är ett vedertaget och frekvent använt byggnadsmaterial 

inom branschen kan det antas vara av intresse för fortsatta studier att undersöka hur 

byggnader utförda i trä kan tillföras ett tillfredsställande fysiskt skydd.  

Slutligen kan det konstateras att det vore intressant och önskvärt att undersöka hur de 

föreslagna byggnadstekniska lösningarna påverkar ett verkligt objekt. Att utföra fallstudier 

och experiment som kartlägger effekterna från olika typer av angrepp med extrema resurser 

kan leda till att en vetenskaplig tyngd och ökad tillförlitlighet kan tillföras den utförda 

studien. Förslagsvis kan en fortsatt studie initiera ett kontrollerat angrepp mot ett vanligt, 

oförstärkt byggnadselement för att sedan rikta samma angrepp mot ett byggnadselement 

som tillförts de förstärkande lösningsförslagen och sedan jämföra resultaten från de båda 

försöken.  
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BILAGA 1: UNDERLAG TILL RISKINDEXANALYS 

Här redovisas det underlag till riskindexanalys som använts som stöd i den aktuella studien. 

Inledningsvis definieras examensarbetets övergripande målsättning till följande: 

Förstärkande byggnadstekniska lösningar ska reducerad den åverkan ett antagonistiskt 

angrepp riskerar att orsaka på inrymmande värden hos samhällsviktig, demokratisk 

verksamhet.  

De strategier som bedöms leda till infriande av den ovan specificerade övergripande 

målsättningen definieras enligt följande: 

S1.  Åverkan från en utvändig explosion reduceras. 

S2.  Åverkan från ett väpnat angrepp med finkalibriga eldhandvapen reduceras.  

S3.  Åverkan från forcering med fordon reduceras. 

S4.  Åverkan från en anlagd brand reduceras.  

S5.  Åverkan från elektromagnetiska hot reduceras.  

S6.  Åverkan från ett angrepp med kemiska och/eller biologiska ämnen reduceras. 

S7.  Åverkan av spionage reduceras.  

 

De komponenter som behandlas i detta examensarbete och som bedöms bidra vid ovan 

beskrivna strategier är följaktligen: 

K1.  Ytterväggar inklusive bärande stomme. 

K2. Takfötter. 

K3. Ytterdörrar. 

K4. Fönster. 

K5. Genomföringar från installationer. 

 

I tabell 3 nedan redovisas huruvida varje komponent har betydelse för utförandet av de olika 

strategierna.  

Tabell 3. Redovisning av huruvida en fasads ingående komponenter har en betydande roll i 
strategierna för uppfyllande av examensarbetets övergripande målsättning. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

K1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

K2 Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

K3 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

K4 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

K5 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR  

I denna bilaga redovisas de frågor som utgjort vägledande underlag vid de utförda 

intervjuerna.  

 

Intervjufrågor till Trond Harald Hansen, brigadchef hos Oslos 

brand- och räddningsmyndighet 

Frågor kring insats vid extraordinära händelser:   

1. Hur går ni tillväga för att bedöma en byggnads hållfasthet när ni gör en 

räddningsinsats?   

2. Vilka åtgärder anser du bäst förstärker en fasads förmåga att underlätta er insats? 

3. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i byggnader med förhöjt 

skalskydd? 

4. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i en byggnad med stora 

fönsterytor i fasaden? 

5. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i en byggnad med många 

våningsplan? 

6. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i en byggnad som inrymmer 

flera olika typer av verksamheter? 

7. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i en äldre byggnad, så som ett 

slott eller en borg? 

8. Har ni någon typ av kartläggning över samhällsviktiga verksamheter i kommunen? 

9. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i ambassader? 

10. Vilka är de största utmaningar ni möter vid en insats i en tunnel? 

11. Hanterar ni CBRN och farliga ämnen? 

12. Har du något övrigt att tillägga? 

Frågor kring händelsen i regeringskvarteret den 22 juli 2011: 

1. Berätta om din upplevelse vid attentatet den 22 juli. 

2. Vilka var era största utmaningar vid attentatet den 22 juli? 

3. Hur säkert bedömde ni att det var att utföra en insats i byggnaden? 

4. Utförde ni några förstärkande åtgärder hos byggnaden innan ni utförde insatsen? 

5. Vilka skador observerade ni i byggnaden efter attentatet? 

6. Vilka skador observerade ni hos byggnader som var närliggande? 

7. Finns det några förebyggande åtgärder som ni bedömer hade kunnat minska 

skadorna hos byggnaderna i kvarteret? 

8. Finns det några förebyggande åtgärder som ni anser hade kunnat underlätta ert 

insatsarbete? 

9. Har ert arbetssätt förändrats efter attentatet den 22 juli? 

10. Hur har arbetet för återställning av byggnaden sett ut? 

Avslutande fråga: 
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1. Tycker du att det finns något inom det behandlade området som jag har missat?   

 

Intervjufrågor till Sven Nyström, arkitekt hos Hidemark & Stintzing 

Frågor kring utformning av ambassader: 

1. Hur vanligt är det att ambassader placeras i befintliga byggnader vs. byggs nya? 

2. Vilka aspekter tar man i beaktande när man väljer placering av en ambassad? 

3. Hur går man tillväga vid identifiering av en byggnads skyddsnivå? 

4. Hur skyddas fönster när ni utformar ambassader? 

5. Följer man några särskilda regelverk när ni utformar ambassader? 

 

Intervjufrågor till Per Rohlén, brandingenjör 

Frågor kring brandskydd i befintliga byggnader: 

1. Hur går man tillväga vid identifiering av skicket och byggnadsmaterialet hos en 

byggnad? 

2. Vilka aspekter tar man i beaktande när man utformar brandskyddet i en befintlig 

byggnad? 

3. Hur mycket spelar fasadens egenskaper in när man utformar brandskydd i en 

befintlig byggnad? 

4. Vilka utmaningar möter man vid ombyggnation av en befintlig byggnad? 

Frågor kring extraordinära händelser i befintliga byggnader: 

1. På vilka sätt skyddar man sig mot anlagd brand? 

2. Hur skulle du välja att utforma ett skydd mot utvändiga explosioner i en befintlig 

byggnad? 

3. Hur skulle du välja att utforma ett skydd mot forcering med fordon? 

 

Intervjufrågor till Elinor Lindsten, brandingenjör hos myndighet 

som hanterar anläggningar med förhöjd fysiskt skydd 

Frågor kring anläggningar med förhöjt fysiskt skydd: 

1. Vilken prioritet har fasaders egenskaper när brandskyddet i en byggnad med förhöjt 

fysiskt skydd utformas? 

2. Vilka aspekter tar man i beaktande när man väljer placering av en byggnad med 

förhöjt fysiskt skydd? 

3. Hur säkerställer man en tillfredsställande utrymning i en anläggning med förhöjt 

fysiskt skydd? 

4. På vilka sätt skyddar man sig mot anlagd brand? 

5. Vilka utmaningar gällande utformning av fasader möter man i anläggningar som 

kräver ett förhöjt fysiskt skydd? 
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6. Beaktas extraordinära händelser så som explosioner och angrepp med finkaliber när 

ytterväggar och stomme utformas? 

7. Beaktas extraordinära händelser så som forcering med fordon och avlyssning vid 

utformning av fönster och dörrar? 

8. Beaktas kontaminering av intagsluft när genomföringar i fasader utformas? 

 

Sammantaget batteri av intervjufrågor till Fortifikationsverkets 

specialister 

Allmänna frågor: 

1. Hur skulle du definiera begreppet fortifikatoriskt skydd? 

2. Vilka utmaningar ser du kring det behandlade ämnet? 

3. Beaktar ni några ekologiska och miljömässiga aspekter vid fortifikatorisk design och 

analys? 

4. Vilka krav ställer ni på att era konsulter beaktar social hållbarhet? 

5. Vilka krav ställer ni på att era konsulter beaktar ekologisk och miljömässig 

hållbarhet? 

6. Hur mycket bistår ni civila myndigheter med kompetens inom fortifikatoriskt skydd? 

7. Har ni krav på att följa några specifika regelverk när ni utformar fortifikatoriska 

skydd? 

Frågor kring hot: 

1. Vilka hot i dagens samhälle ser ni som mest kritiska att skapa ett fortifikatoriskt 

skydd mot? 

2. Vilka hot är oftast dimensionerande för civila samhällsviktiga verksamheter? 

Frågor kring skydd av fasader: 

1. Hur går ni tillväga vid identifiering av en befintlig fasads skyddsnivå? 

2. Vilket är huvudsyftet med fortifikatoriskt skyddade fasader? 

3. Vilka åtgärder hos en fasad anser du ger bäst förmåga att skydda mot en utvändig 

explosion? 

4. Vilka åtgärder hos en fasad anser du ger bäst förmåga att skydda mot vapenverkan? 

5. Vilka åtgärder hos en fasad anser du ger bäst förmåga att skydda mot forcering med 

fordon? 

6. Hur mycket prioriteras den skyddande förmågan hos fasader när det handlar om 

tekniska angrepp så som EMP och spionage? 

Frågor kring fasader hos samhällsviktig verksamhet: 

1. Vilka åtgärder ser du som viktigast att utföra för att förstärka en fasad med stora 

fönsterytor? 

2. Vilka åtgärder ser du som viktigast att utföra för att förstärka fasaden till en byggnad 

med många våningsplan? 
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3. Vilka åtgärder ser du som viktigast att utföra för att förstärka fasaden till en 

samhällsviktig verksamhet som delar byggnad med andra typer av verksamheter? 

4. Vilka åtgärder ser du som viktigast att utföra för att förstärka fasader till äldre 

byggnader så som slott, borgar och fästningar? 

5. Vilka åtgärder ser du som viktigast att utföra för att förstärka fasaden till en byggnad 

som tillåter allmänhetens tillträde? 

Avslutande frågor: 

1. Vad anser du är viktigt att undersöka närmre inom detta område? 

2. Tycker du att det finns något inom området som jag har missat? 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


