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ABSTRACT  

The aim of this study was to delineate how the design of elevated perimeter protection in 

different businesses may affect the evacuation and rescue safety through passages in the 

enclosing surfaces. This study contained interviews that were used to evaluate how different 

businesses work with perimeter protection, how they deal with the problems that arise in 

conjunction with other passing through the enclosing surfaces and which development 

opportunities they found possible for the future. These interviews gave a result which clearly 

pointed out that despite a well developed perimeter protection the people should always have 

the possibility of getting out to a safe place, on their own or with help from the staff in the 

building. Risks are described as doors that will lock behind people that evacuate, that the 

emergency services themselves don’t have access to the buildings and that technical systems 

can’t be considered completely reliable. Management of sluices can be a solution to provide 

extra security in businesses but in some places this is not possible to use for practical reasons. 

There are opportunities for businesses to learn from each other about used solutions but it 

should always be investigated if it’s economically reasonable with further developments and 

the result require a willingness to deal with problems to develop solutions that contribute to 

society’s overall security. 

Keywords: perimeter protection, personal safety, evacuation, emergency services, threat 

scenario, building envelope  
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SAMMANFATTNING  

I dagens samhälle finns det flera olika verksamheter som av olika anledningar är i behov av 

att utveckla ett skydd mot obehöriga från utsidan alternativt att hindra någon från insidan att 

ta sig ut från en anläggning. Skalskydd används som ett sätt att höja säkerheten mot olika 

former av hot mot en verksamhet och ge en trygghet för personer som vistas på platsen. 

Problem uppkommer kring möjligheten att genomföra en utrymning eller att utföra en insats 

i samband med att skalskydd utvecklas mot att bli allt mer motståndskraftigt. För att se över 

denna konflikt närmare har detta arbete genomförts med stöd av Fortifikationsverket och 

syftar till att klargöra hur säkerhet gällande utrymning och räddningsinsats kan komma att 

påverkas av en verksamhets förhöjda skalskydd samt om olika verksamheter kan ha en 

möjlighet att dra lärdom av varandras lösningar. Arbetet har kartlagt olika verksamheters 

utformning av skalskydd, hur de hanterar de svårigheter som uppkommer och vilka delar 

som kan vara möjliga att utveckla inom den specifika verksamheten. 

Det som ligger till grund för en byggnads utformning gällande förebyggande skyddsarbete är 

de regelverk, standarder och rekommendationer som är framtagna. Den utrymningssäkerhet 

som förespråkas i Boverkets byggregler, inriktad mot säkerhet vid brand, anses även ge en 

god personsäkerhet mot övriga hot som kan påverka. Specifikt kring skalskydd finns SSF 

200, regler för mekaniskt inbrottsskydd, framtagna för att reglera skyddsanordningar som 

ett sätt att säkra kvalitet, funktion och tillförlitlighet. Utifrån denna hänvisas vidare till 

standarder och tekniska rekommendationer som mer detaljerat påvisar bland annat 

låskomponenter där en godkänd låsenhet beskrivs som en ”låsenhet för användning där 

kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb 

utrymning”. Regelverk arbetar mot olika mål utifrån det syfte som de är framtagna för varför 

en konflikt uppkommer redan tidigt i utformningsprocessen. 

Skalskydd kan vara utformat enbart som mekaniskt skydd, elektroniskt skydd alternativt 

personellt skydd men det är en kombination av dessa som ger högst säkerhet för en byggnad. 

En byggnads eller anläggnings omslutningsytor ska vara tillräckligt motståndskraftiga mot 

obehörig passage, vilket innebär att en konstruktion i sig kan bidra med motstånd men även 

att tillträdesskydd, övervakning eller larm kan användas för att uppmärksamma en händelse 

och minimera konsekvenserna. De svaga punkter som uppkommer i omslutningsytan är 

främst öppningar i form av dörrar, fönster eller liknande. Dörrar ska enligt BBR vara 

utåtgående i utrymningsriktningen samt behålla sin funktion vid strömavbrott och det ska 

finnas öppningsbeslag som underlättar för personer att passera då behovet uppkommer. Vad 

gäller tillträdeskontroller i form av kod- och passerkortssystem i någon form ska funktionen 

vara tillförlitlig även vid strömavbrott och det ska inte skapas hinder för insats från 

räddningstjänsten. 

Som ett sätt att djupare se över det verksamhetsbaserade skalskyddet genomfördes en 

kortare studie kring tidigare uppmärksammade problem. Detta resulterade i intervjuer 

genomförda med de verksamheter som var intressanta för arbetet och som innehar ett förhöjt 

skalskydd. De intervjuade verksamheterna var tänkta att omfatta olika hotbilder som 

påverkat den specifika utformningen och närmare se över tankar kring skalskydd och hur 

detta påverkar övrig säkerhet. Hos de intervjuade verksamheterna finns både slutna och 



 

allmänna anläggningar samt försvarsanläggningar, en variation av personer som vistas på 

platsen, olika värdefull egendom samt placering ovan och under mark. 

Resultatet från intervjuerna visar på att skalskydd är en viktig del av verksamheterna för att 

skydda de värden och personer som finns i en anläggning och ett säkerhetsarbete bedrivs 

ständigt med personer verksamma på platsen. Det som dock alltid påpekades var vikten av 

att en utrymning alltid ska kunna genomföras oavsett utformning, målet är att personer alltid 

ska kunna ta sig ut och det skalskydd som utformas får inte skapa hinder för detta. Om det 

inte går att uppfylla de direkta kraven som ställs i regelverk finns lösningar utformade för de 

specifika verksamheterna för att få det att fungera, där exempel kan anges i verksamheter där 

utbildningar och övningar genomförs för att ge personal kunskaper kring hur de ska agera 

samt för att räddningstjänst ska få en närmare inblick i verksamhetens behov. Det finns ett 

behov av personalens insats på platser där personer hålls inlåsta, exempelvis anstalter och 

vårdanläggningar, medan det i andra anläggningar är upp till personerna själva att ta sig ut 

från anläggningen.  

En stor svårighet vid utvecklande av ett förhöjt skalskydd är att utveckla lösningar som inte 

motverkar varandra utan som istället har samverkande komponenter som styr en säkerhet 

kring samtliga delar gällande obehörigt intrång, utrymning och räddningsinsats. En risk är 

dörrar som går i lås bakom ryggen på den som passerar eftersom de kan behöva återvända i 

de fall som personalen är en viktig del av utrymningen. Detta kan hanteras med avancerade 

tekniska system som då kräver hög tillförlitlighet för att öka personsäkerheten. Slussar i olika 

former kan både bidra med extra säkerhet vid en utrymning, ge mer spelrum för en insats 

från räddningstjänsten och utgöra ett dubbelt hinder för en obehörig. Alla verksamheter 

arbetar mot att uppnå en personsäkerhet utifrån de förutsättningar som finns och det är i 

grunden en skillnad i krav och prioriteringar som påverkar nivå på de olika skydden. Liv och 

egendom kan skyddas om erfarenheter delas mellan olika verksamheter, där de lösningar 

som utvecklas gällande skalskyddet inte får hindra övriga säkerhetsaspekter. 

Nyckelord: verksamhetsbaserat skalskydd, personsäkerhet, säkerhetssystem, utrymning, 

räddningsinsats, intrångsskydd, mekaniskt skydd, omslutningsyta, hotbild 
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FÖRKORTNINGSFÖRTECKNING 

Förkortning Beskrivning 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

BBR Boverkets byggregler 

EKS Boverkets byggregler, med eurocodes 

FKR Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

LSO Lagen om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBL Plan- och bygglagen 

PBF Plan- och byggförordningen 

SFS Svensk författningssamling 

SIS Swedish Standards Institute 

SSF Svenska stöldskyddsföreningen 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Brandcell En avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller 
delar av ett bandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra 
delar av byggnaden eller andra byggnader 

Omslutningsyta Fastighetens eller lokalens avgränsning mot andra lokaler eller mot det 
fria genom väggar, golv, tak, fönster, dörrar, portar och luckor 

Pollare En i marken infäst konstruktion som fungerar som ett fysiskt väghinder 

Utrymningsväg En utrymningsväg ska vara en utgång till en säker plats, får även vara 
ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en sådan 
utgång 

Samlingslokal Varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd 
för ett större antal personer 

Säkerhetsdörr En dörr utformad med extra säkerhet i form av kraftig konstruktion och 
ett flertal säkerhetsdetaljer 

Verksamhetsklass En indelning hos utrymmen i byggnader beroende på i vilken 
utsträckning som personer har kännedom om byggnaden, om personer 
kan utrymma på egen hand, om personer kan förväntas vara vakna 
samt om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller om 
brand kan få ett snabbt och omfattande förlopp 
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1 INLEDNING 

En förutsättning för att stå emot olika typer av hot i dagens samhälle är att skapa robusthet 

och uthållighet hos byggnader både gällande den övergripande utformningen och hos de 

ingående detaljerna. Beroende på byggnad och dess verksamhet kommer ett flertal aspekter 

att påverka prioriteringen inom säkerhetsområdet, där ett specifikt framtaget behov avgör 

vilken nivå som eftersträvas gällande byggnadens eller anläggningens skydd. Säkerhet är ett 

begrepp med varierande innebörd som när det fokuseras kring samhället främst handlar om 

säkerhet för människor och egendom. För att uppnå säkerhet utformas ett skydd som har till 

uppgift att förebygga, begränsa eller helt undanröja ett uppkommet hot och genom detta 

undvika stora konsekvenser. Det resultat som uppvisas vid en händelse, efter det att 

skyddsåtgärder har vidtagits, är det som fastställer om säkerheten kan anses ha varit 

tillräcklig. (Wermdalen & Nilsson, 2013) 

Som ett sätt att uppnå förhöjd säkerhet utvecklas en anläggnings skalskydd för att påverka 

människors rörelse på platsen, antingen för att hindra intrång av obehöriga eller för att 

hindra inlåsta personer från att ta sig ut i det fria. I detta arbete kommer utformning av 

skalskydd hos byggnader att behandlas utifrån specifika verksamheter, med hänsyn till den 

påverkan som detta har på utrymning och räddningsinsats. 

1.1 Bakgrund 

Genom historien har det alltid funnits en önskan om att utveckla skyddsanordningar som 

skapar en trygghet för medborgare och en säkerhet för stadens egendom. En utveckling av 

murar och väggar av varierande slag har gjort det möjligt att styra personer som vistats på en 

specifik plats och skydda innehavd egendom. För att möjliggöra passage genom en 

väggkonstruktion krävs en öppning och för att skapa kontroll över de som rör sig från den 

ena till den andra sidan genom denna öppning kommer en dörr, port, grind eller ett fönster 

att behöva användas. Denna passage kommer i sin tur att kräva en anordning för att släppa 

igenom alternativt hindra personer, vilket skapat ett behov av lås eller annan 

säkerhetsanordning som kan bidra med ett eftersträvat skydd. (Hollnagel, 2004) 

Ett genomtänkt skalskydd ska fungera som ett fysiskt hinder, minska risken för brott eller 

attentat samt skydda personer och föremål, där exempelvis en säkerhetsdörr eller ett låsbart 

beslag på insidan kan innebära tillräckligt skydd. Om ett objekts skyddsvärde ställer höga 

krav på säkerhet utvecklas mer avancerade tekniska och elektroniska lösningar för att skapa 

större möjligheter kring att hindra obehörigas tillträde. Det är enligt Totalförsvarets 

forskningsinstitut, FOI, viktigt att myndigheter, kommuner, länsstyrelser, industrier och 

företag utvecklar intresse kring förbättringar inom skyddsområdet som ett sätt att skydda 

medborgare och anläggningar mot uppkomna hot (Jungert & Lantz, 2006). Närmare 

beskriver FOI att intrångsförsök bör hindras redan i ett tidigt skede, innan materiella och 

personella skador har hunnit uppkomma. Larmanordningar beskrivs som att de inte direkt 

kan förhindra ett intrång utan istället kommer det fysiska skyddet hos en byggnads 

omslutningsytor att bli avgörande för att uppnå ett första tillräckligt skydd mot obehöriga. 



2 

Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsägare som i dagsläget hanterar en stor 

variation av fastigheter, från enklare kallförråd i skogen till högteknologiska och moderna 

anläggningar. En stor grundpelare är att skapa förutsättningar för människor att trivas och 

vara trygga i sin tillvaro, med bilden av att ett robust samhälle leder vidare till en säkrare 

värld (Fortifikationsverket, 2013a). Dagens hot i samhället har ökat kraven på skydd och 

säkerhet, där Fortifikationsverket i dagsläget arbetar inom tre verksamhetsområden för att 

bidra till ett ökat samhällskydd; försvar och säkerhet, fastigheter samt stadsförvaltning 

(Fortifikationsverket, 2013b). Uppdraget som Fortifikationsverket lyder under utgår från 

Svensk författningssamling, SFS 2007:758, och i denna beskrivs det ansvar som föreligger 

gällande att förvalta statens fasta egendom, däribland de svenska försvarsfastigheterna. 

En av de komplikationer som kan uppkomma i samband med utveckling av skalskydd är 

möjligheten att genomföra en utrymning alternativt en räddningsinsats på ett säkert sätt och 

närmare forskning inom detta område är inte genomförd. Det finns krav på att tillträde ska 

hindras för obehöriga och att stöldgods inte ska kunna föras ut genom öppningar på ett 

enkelt sätt, samtidigt som det är viktigt att dörrar i en utrymningsväg enkelt ska kunna 

öppnas i utrymningsriktningen om behov uppstår (Stöldskyddsföreningen, u.å.a). I dessa 

lägen krävs hantering av ett flertal parametrar som inte får fallera, där risken finns att ett 

välutvecklat skalskydd kan innebära problem vid utrymning eller vid en insats genom låsta 

och hindrande system. En viktig del handlar om personers kännedom i aktuell byggnad, där 

god kännedom innebär att utrymningstiden kan förkortas. Det finns en tendens att personer 

gärna söker sig ut ur en byggnad samma väg som de kom in eftersom detta bidrar med extra 

trygghet i en okänd miljö (Bengtson, Frantzich, Jönsson & Marberg, 2012).  

Brandskyddsföreningen (2013) och Stöldskyddsföreningen har tidigare haft ett samarbete 

som resulterat i litteratur med rekommendationer samt en fördjupande kurs inom området. 

Hos dessa behandlas hur intrångsskydd och utrymningsmöjligheter kan påverka varandra 

samt att det uppvisas lösningar som kan passa för specifika verksamheter. 

1.2 Problemformulering 

Skalskydd hos en byggnad utvecklas för att minska intrångsmöjligheten och den problematik 

som då uppkommer handlar främst om hur ett förhöjt skalskydd påverkar övriga behov av 

säkerhet i en byggnad. Ett intresse finns idag hos verksamheter att på ett bättre sätt förstå de 

problem som uppkommer vid utveckling av ett förhöjt skalskydd samt att vidare kunna 

kombinera kraven gällande skalskydd, utrymning och möjlighet för insats för att uppnå en 

tillfredsställande säkerhet utifrån samhällets krav (Wermdalen & Nilsson, 2013).  

Målet med ett förhöjt skalskydd varierar beroende på verksamhet, det kan både verka med 

olika syften och bidra med säkerhet utifrån olika perspektiv. Om en bra funktion kan erhållas 

vid utrymning och insats, samtidigt som omslutningsytor och tekniska system innehar stor 

säkerhet, finns möjlighet att rädda liv samt i övrigt förhindra stora konsekvenser. Öppningar 

i omslutningsytan blir intressanta att hantera eftersom det är på dessa platser som personer 

kommer att passera skalskyddet. Vid utformning av en byggnad eller anläggning blir det 
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viktigt att ta hänsyn till balansgången mellan ett verksamhetsanpassat skalskydd och den 

möjlighet som finns för en trygg utrymning och räddningsinsats. 

1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att klargöra hur utformning av ett förhöjt skalskydd inom specifika 

verksamheter kan komma att påverka säkerheten gällande utrymning och genomförande av 

en räddningsinsats. Detta ska ge en överblick kring hur skalskydd kan innebära ett problem 

samt om skilda verksamheter kan dra lärdom av varandra. 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 Vad innebär skalskydd och vad är viktigt att beakta vid utformning av detta? 

 Hur påverkar dagens krav för skalskydd, utrymning och insats varandra? 

 Vilka svårigheter uppkommer hos en verksamhet med förhöjt skalskydd där även 

utrymnings- och insatsmöjligheter ska vara tillräckliga?  

 Vad kan skilda verksamheter lära av varandra gällande kombinationen av skalskydd, 

utrymning och räddningsinsats? 

1.5 Avgränsning 

Arbetet avser det fysiska intrångsskyddet hos en byggnad gällande utformning av 

omslutningsytan, främst med hänsyn till hur öppningar där personer kan passera genom är 

utformade. Skalskyddet beskrivs utifrån de tre aspekterna intrångsskydd, utrymning för 

personer samt insats av räddningspersonal och vidare hur dessa delar påverkar varandra. 

Fokus kommer att ligga på passage genom omslutningsytan vid en utrymning alternativt en 

räddningsinsats och inte på de tekniska installationer som finns, om inte dessa direkt kan 

anses vara en påverkande faktor för skalskyddets funktion. 

Arbetet inriktar sig mot verksamheter med ett förhöjt skalskydd, hur personer påverkas vid 

passage genom skalskyddet samt hur system och människor samverkar vid olika 

händelseförlopp. Detta innebär att byggnader som används under mer vanliga förhållanden i 

samhället, utan ett väl utvecklat skalskydd och där regler normalt sätt kan följas utan större 

svårigheter, inte har diskuterats djupare i detta arbete. Arbetet gällande verksamheter och 

regelverk riktar in sig mot byggnader och anläggningar som råder under svenska 

förhållanden. 

Den grundläggande delen i arbetet är utförd som en litteraturstudie som vidare har lett till 

intervjuer med olika verksamheter för att arbeta fram ett resultat. I huvudsak har arbetet 
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bidragit med en sammanställning av olika verksamheters syn på skalskydd i kombination 

med annan säkerhet för personer och hur detta kan nyttjas för andra verksamheter i en 

liknande situation. Intervjuerna har fördelats i frågor med en generell del som gäller för 

samtliga verksamheter och en mer specifik del för respektive verksamhet. 

1.6 Disposition 

Denna disposition är framtagen för att vägleda läsaren genom arbetets olika delar. Arbetet 

består av nio kapitel som här presenteras med en kort sammanfattning av innehållet. 

Kapitel 1 – Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till arbetet, vad som visar på att ämnet är viktigt 

och vilka roller som några viktiga aktörer har i detta arbete. En problemformulering har 

arbetats fram som lett vidare till arbetets syfte och utifrån detta har en frågeställning 

formulerats som arbetet är tänkt att besvara. De delar som kommer att behandlas alternativt 

väljas bort från arbetet finns beskrivet under avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metodbeskrivning 

I detta kapitel redovisas den metod som använts under arbetets gång, indelat med hänsyn till 

de olika huvuddelarna i arbetet, en inledande litteraturstudie och därtill kommande 

intervjuer. I metoden beskrivs de sökningar som har genomförts för att hitta relevant 

litteratur och hur intervjuer är genomförda. 

Kapitel 3 – Regelverk 

Kapitlet redovisar en sammanställning av de lagar, rekommendationer och anvisningar som 

är skapade för att styra hur en byggnad ska utformas. Krav på intrångsskydd behandlas 

specifikt liksom det som gäller kring utrymningssäkerhet och räddningstjänstens insats. 

Kapitel 4 – Skalskydd i samhället 

Ett kapitel med en fördjupande del kring vad skalskydd innebär, på vilket sätt som detta kan 

utformas i en byggnad och vilket syfte som finns med att utveckla detta i tillräcklig 

omfattning. Olika former av skalskydd beskrivs och en behandling kring detaljerade 

lösningar hos olika säkerhetsanordningar kring dörrar, fönster och tillträdeskontroller. 

Kapitel 5 – Verksamhetsbaserat skalskydd 

Ett kapitel med mer specifik hantering av skalskydd i olika verksamheter beroende på de 

personer och föremål som finns i verksamheten, hur tillgänglighet ser ut samt vilket yttre 

eller inre hot som verksamheten skyddar sig mot. Det genomförs en kortfattad beskrivning av 

verksamhetens grundläggande behov och problem är redovisade för att tydligare klargöra 

uppmärksammade problem. 

Kapitel 6 – Resultat 

Resultatet av de genomförda intervjuerna finns redovisade utifrån verksamheternas hotbild, 

hur skalskyddet är utformat, skalskyddets påverkan på utrymning och räddningsinsats samt 

den möjliga utveckling som verksamheter ser. 
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Kapitel 7 – Diskussion 

En avslutande diskussion är framarbetad utifrån resultatet, där olika verksamheter närmare 

diskuteras gällande deras möjligheter att dra lärdom av varandra och den balansgång som är 

viktig mellan skalskydd, utrymning och räddningsinsats. 

Kapitel 8 – Slutsatser 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som varit möjliga att dra utifrån hantering av regelverk 

och de genomförda intervjuerna.  

Kapitel 9 – Förslag till fortsatt arbete 

Kapitel som ger direkta förslag kring de delar i detta arbete som är intressanta att arbeta 

vidare med och som kan utveckla framtida arbets- och forskningsområden.   
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2 METODBESKRIVNING 

Syftet med rapporten var att undersöka hur ett utvecklat skalskydd kan påverka utrymning 

eller räddningsinsats i en byggnad med en specifik verksamhet. En litteraturstudie har 

utförts som identifierat de säkerhetslösningar som idag används som skydd mot intrång, 

vilka lagar och regler som gäller för denna utformning samt på vilka platser som detta behov 

kan ha uppkommit. Även de krav som finns för utrymning och insats har närmare undersökts 

och beskrivits, för att på detta sätt undersöka vilka skillnader och likheter som funnits mellan 

behov och utformning för intrångsskydd respektive utrymning och insats. 

Den information som erhållits ur litteraturstudien har vidare använts för att undersöka vilka 

komplikationer som kan uppkomma vid införande av skalskydd hos en verksamhet och 

intervjuer har genomförts för att mer specifikt undersöka hur utformning av skalskydd är 

hanterat. Utifrån detta har en sammanställning genomförts för att beskriva de olika 

lösningarnas positiva och negativa aspekter beroende på det uppkomna behovet. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes som ett sätt att undersöka den befintliga kunskap som fanns 

inom området och ta vara på de lärdomar som bildats utifrån detta. Syftet var att utveckla en 

helhetsuppfattning inom området skalskydd genom en närmare inblick i gällande lagar, 

regler och beskrivningar kring krav och utformning samt att påvisa de säkerhetssystem som 

används och hur dessa är utvecklade med hänsyn till olika behov. Denna studie kom att 

starta med en undersökning kring det regelverk som är aktuellt, därefter med en fördjupande 

inblick i området skalskydd för att sedan avslutas med det mer verksamhetsbaserade 

skalskyddet för att ge ett material inför de senare genomförda intervjuerna. 

Litteraturstudien arbetades i första hand fram med hjälp av internetbaserade källor i form av 

Google Scholar och DiVA där grundläggande sökord förlagda inom det intressanta området 

användes, såsom skalskydd, fysiskt skydd och intrångsskydd och e-nav nyttjades kring 

hantering av standarder. Faktagrundande information gällande skalskyddets ingående delar 

och definitioner hämtades främst från Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen, 

där vidare jämförelser utfördes med de beskrivningar som angivits hos larm- och 

säkerhetsföretag samt relevant litteratur som behandlar skyddsåtgärder hos byggnader och 

anläggningar.  

Det ansågs relevant att närmare undersöka hur utrymning och insats behandlats i regelverk 

gällande rörelse genom byggnadens omslutande ytor, främst med hänsyn till fönster, dörrar 

eller andra öppningar. I detta fall utgick arbetet från Plan- och bygglag, SFS 2010:900 med 

tillhörande Plan- och byggförordning, SFS 2011:338 för att grundläggande utreda de krav 

som ställts på byggnaders säkerhet. Boverkets författningssamling, BFS 2011:6, med krav och 

råd kring utformning av brandskydd har använts för att belysa hur arbetet fram till idag har 

utförts och vilka delar som vidare kan tänkas innebära ett problem vid utveckling av ett mer 

avancerat skalskydd med hänsyn till säkerhetsaspekten. 
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En fördjupad litteratursökning utfördes som ett sätt att ta fram väsentlig litteratur utarbetad 

inom området skalskydd med information om utformning och påverkan på andra enheter. 

Främst utgick denna studie från att kombinera relevanta uttryck, såsom fysiskt skydd, 

intrång och utrymning. Även mer specifika sökord inom området användes för att ta fram 

specifik utformning, här kan nämnas tillträdesskydd och lås i utrymningsvägar. Vidare 

information kom även att hittas i framtagna arbetens källor vilket gav en större andel tryckt 

litteratur inom området skydd och säkerhet. Den tryckta litteratur som till stor del legat till 

grund för arbetet var Säkerhetsboken 3.0 (Wermdalen & Nilsson, 2013) samt 

Brandskyddsföreningens rekommendation: Lås och utrymningsvägar (2013). 

Litteraturstudien sammanställdes med tillämpliga rubriker för att fördela grundläggande 

information och definitioner, lag- och regeltexter samt utformning av säkerhetssystem. 

Denna studie har lett till en djupare inblick på området och har använts vidare för att 

utveckla intressanta frågeställningar till kartläggande intervjuer och vidare dra slutsatser 

kring hinder och lösningar inom olika verksamheter. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med personer inom säkerhetsbranschen samt med andra som 

innehar olika typer av skyddsobjekt för att ge en samlad bild gällande hur skalskydd används 

och vilka tankar som finns kring utformning av detta. Intervjufrågorna har arbetats fram och 

bearbetats noggrant med hänsyn till de frågeställningar som finns angivna i arbetet. Dessa 

frågor fungerade som en strukturering för intervjutillfället med möjlighet för friare samtal 

och diskussioner kring relevanta områden. Tanken med dessa intervjuer var att utveckla en 

kartläggning över hur säkerhetsarbetet går till hos olika former av verksamheter, hur de 

arbetar med problem och lösningar samt vilka funderingar som funnits gällande påverkan på 

utrymning och räddningsinsats på platsen. Den intervjufrågeställning som använts vid 

tillfällena finns närmare beskriven i Bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes med personer verksamma vid anläggningar där säkerhet med 

hjälp av skalskydd ansågs vara en viktig del för att hindra obehöriga personer att röra sig 

genom byggnadens omslutningsytor. De intervjuade valdes ut med hänsyn till den del som de 

har i säkerhetsarbetet hos verksamheter med förhöjt skalskydd samt att en brandkonsult 

intervjuades för att få en mer allmän bild kring säkerhetsarbete och kontakt mellan olika 

parter i ett projekt. De verksamheter som i övrigt blivit utvalda för närmare undersökning 

kring hantering av skalskydd ihop med utrymning och räddningsinsats är en rättspsykiatrisk 

sluten anläggning, riskdagens byggnader i Stockholm, försvarsanläggningar som hanteras av 

Fortifikationsverket, Kammarkollegiets fastighet i Stockholm med till viss del stöldbegärlig 

egendom samt Trafikförvaltningens anläggningar med stationer över och under mark samt 

depåer.  

Utvalda verksamheter för denna kartläggning har gjorts med hänsyn till behovet som finns 

inom dessa för att utveckla intrångsskydd alternativt skydd för personer att ta sig ut från 

anläggningen. De som kontaktades fick avgöra om de var villiga att delta i arbetet och 

därefter genomfördes en muntlig intervju utifrån de frågor som finns angivna i Bilaga 2. Fyra 
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av de genomförda intervjuerna gjordes över telefon medan två stycken, med Riksdagen och 

Trafikförvaltningen, bestod i ett möte på plats där representanter från Riksdagen även 

genomförde en kortare introduktion i verksamheten med en beskrivande och förklarande 

powerpoint. Vid intervjutillfällena skedde ingen inspelning då detta ansågs kunna fungera 

hämmande gällande uttryck och tilldelning av information, istället genomfördes endast 

skriftliga anteckningar direkt vid tillfället. Dessa tillfällen kom sedan att sammanfattas så fort 

som möjligt, samma dag eller senast dagen efter, för att inte missa viktiga delar som kommit 

fram under intervjun. De sammanställda intervjuerna skickades till de intervjuade för 

godkännande inför publicering. 

Resultaten sammanställdes utifrån de olika verksamheternas svar och jämfördes för att se 

inbördes skillnader och likheter i uppbyggnad av säkerhetsanordningar. Eftersom 

intervjuerna inte genomfördes strukturerat med exakta frågor och svar har det som tillhört 

respektive fråga sammanställts under denna för att på ett enkelt sätt kunna jämföra de olika 

verksamheternas svar. Utifrån detta påvisades vilka delar som påverkar utrymning eller 

insats på platsen, vilka delar som var viktiga att se över närmare och utmynnade i 

observationer och försök för att fastställa vilken typ av problem som kan framkomma.  
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3 REGELVERK 

Gällande det förebyggande skyddsarbetet i en byggnad eller anläggning finns flertalet krav 

och rekommendationer angivna för skydd av människor och samhälle. I första hand sker en 

inriktning mot att omsorg ska råda gällande människors säkerhet och därefter tas hänsyn till 

skydd av egendom. Det går inte alltid att med lätthet utföra en prioritering mellan behov av 

låsning för att uppnå ett tillräckligt intrångsskydd och de krav som ställs på personsäkerhet i 

andra lägen. I lagstiftningen anges de minimikrav som gäller kring utformning men det finns 

alltid möjlighet att vidta skyddsåtgärder som överstiger samhällets grundläggande krav, där 

myndigheter nämner att det är människans säkerhet som alltid ska prioriteras över andra 

behov i en verksamhet. (Brandskyddsföreningen, 2013) 

3.1 Grundläggande lagkrav 

Det väsentliga ansvaret för skydd hos en byggnad ligger hos byggherren där utförande ska 

göras enligt de bestämmelser som finns angivna i plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och 

byggförordningen (PBF) som uppvisar tekniska krav. I PBF (SFS 2011:338, kap. 3, 8 §) 

beskrivs de egenskapskrav som finns för en byggnad för att denna ska uppfylla tillräcklig 

säkerhet specifikt gällande uppkomst av brand. I dessa punkter nämns att bärförmåga ska 

bestå under en bestämd tid, att utveckling och spridning av brand och rök ska begränsas 

samt att utrymning och räddningsinsats ska kunna utföras med tillräcklig säkerhet. Samtliga 

delar syftar till att erhålla säkerhet för personer som befinner sig på platsen och att redan i 

projekteringens tidiga skede utforma en byggnad för att skapa skydd i tillräcklig omfattning. 

För att det ska vara möjligt att uppnå ett av de grundläggande kraven i PBF som beskriver att 

ett byggnadsverk behöver utformas med de tekniska egenskaper som gör det lämpligt för sitt 

ändamål (SFS 2011:338, kap. 3, 16 §), blir det viktigt att tänka över de kommande behoven i 

en verksamhet, vilka hot och risker som är möjliga samt vad det är som i första hand behöver 

skyddas. Risk för allvarliga personskador, intrång som medför stora kostnader alternativt 

behov av att hålla personer inlåsta är delar som uppvisar vilka lösningar som krävs för att nå 

säkerhetskraven inom en specifik verksamhet. 

3.2 Krav kring skalskydd 

Gällande skalskydd hos byggnader finns krav från myndigheter och försäkringsgivare kring 

godkänd utformning hos lås som används i utrymningsvägar och i några fall finns även krav 

som ställs av den enskilde, företag eller institutioner. Specifikt för utformning av lås med 

hänsyn till inbrottssäkerhet har Svensk Standard SS 3522 tagits fram med tillhörande 

understandarder för varje produktslag, vidare har Stöldskyddsföreningen tagit fram en egen 

norm, SSF 200 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Utöver dessa krav finns också BBR 

(BFS 2011:6) som specifikt anger krav på låsenheter då det gäller upprätthållande av 
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utrymningssäkerhet samt olika försäkringsbolag som påvisar de villkor som ska uppfyllas för 

varje försäkringstagare. 

3.2.1 Regler för mekaniskt inbrottsskydd 

Regler för mekaniskt inbrottsskydd, SSF 200, är en norm med krav och tillämpningar som är 

framtagna av Stöldskyddsföreningen och reglerar skyddsanordningar för att säkra kvalitet, 

funktion och tillförlitlighet (Brandskyddsföreningen, 2013). Det mekaniska skyddet indelas i 

tre nivåer anpassat utifrån mängd stöldbegärlig egendom som en verksamhet innehar på en 

specifik plats och dessa framtagna skyddsklasser omfattar en byggnads totala skalskydd. Ofta 

hänvisar försäkringsbolag i Sverige till regelverket SSF200, för att sammanställa vilka krav 

som gäller och på vilket sätt som dessa kan uppfyllas. Regelverket omfattar olika 

produktstandarder och normer som ger förutsättningar för provning och certifiering av 

intrångsskyddande produkter (Hedlund, H. & Sköld, T., u.å.). 

De skyddsklasser som hanterar mekaniskt inbrottsskydd är följande (Stöldskyddsföreningen, 

u.å.b): 

 Skyddsklass 1 är det allmänna villkor som gäller för verksamhet med ingen eller ringa 

mängd begärlig egendom. 

 Skyddsklass 2 är det särskilda villkor som gäller för verksamhet med större mängd 

begärlig egendom än skyddsklass 1. 

 Skyddsklass 3 är det särskilda villkor som gäller för verksamhet med huvudsaklig 

inriktning på begärlig egendom. 

Anvisningar och råd för att uppfylla villkor i försäkringar och säkerhetsföreskrifter utfärdas 

av de olika försäkringsbolagen som en möjlighet att kontrollera att intrångsskyddet uppfyller 

ingående krav. Trygg-Hansa (2013) är ett av de försäkringsbolag som sammanfattat vad 

syftet är med att utveckla det mekaniska skalskyddet där de anser att de ska ”försvåra för 

obehöriga att ta sig in i lokalen, försvåra bortförande av stöldgods, avskräcka från 

inbrottsförsök”. I sin helhet ska byggnadens omslutningsytor bidra med ett tillräckligt 

skalskydd och samtliga delar ska upprätthålla ett gott skick och vara monterade på det sätt 

som tillverkaren anger (Trygg-Hansa, u.å.a). 

Tydlig indelning finns i de tre skyddsklasserna både vad gäller konstruktionsval, dörrar och 

fönster samt låsanordningar. Det beskrivs att ett grundläggande krav från räddningstjänsten 

är att dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara vilket behöver kombineras med 

lösningar hos lås- och säkerhetssystem för att inneha ett fullgott inbrottsskydd (Trygg-

Hansa, 2013). Försäkringsbolaget If nämner att kraven gällande inbrottsskydd i en del fall 

inte stämmer överens med de krav på personsäkerhet som ställs av räddningstjänst och 

övriga regler gällande utrymning och säkerhet i byggnader. Låsenheter hos utrymningsvägar 

ska utformas med vred på insidan alternativt att låsning och öppning är kopplat till en annan 

för verksamheten väsentlig funktion (If Skadeförsäkringar AB, u.å.). 
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3.2.2 Svenska Standarder 

De svenska standarderna utvecklas och publiceras av SIS i Sverige och i många fall finns 

influenser från den standardisering som genomförs i Europa. Den svenska standarden SS 

3522 innebär en sammanställning av olika låskomponenter som används hos verksamheter 

och där omnämns sju låsklasser utifrån hållfasthet, design, manuella angrepp, möjlighet för 

dyrkning och manövrering samt hur olika ingående produkter i en låsenhet arbetar 

tillsammans. En godkänd låsenhet är en låsenhet i minst klass 3 som kan benämnas som en 

godkänd låsenhet, där klassen enligt standarden innebär en ”låsenhet för användning där 

kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb 

utrymning”. I de lägre klasserna är krav på inbrottsskydd lägre eller likvärdigt med klass 3 

med skillnaden att manövrering från dörrens insida underordnas utrymning och hos de 

högre klasserna finns större krav på skalskydd än övrig säkerhet. (Hedlund & Sköld, u.å.) 

I den europeiska standard som mer specifikt gäller utformning av inbrottsskyddande dörrar 

och fönster, SS-EN 1627, beskrivs sex motståndsklasser som ska innebära tillräckligt skydd 

mot obehöriga. För de olika skyddsklasser som SSF 200 anger finns krav på vilken 

motståndsklass som ska finnas hos en ingående konstruktionsdel och om detta inte uppnås 

behöver delen bytas ut alternativt att komplettering görs med annan säkerhetsanordning 

(Stöldskyddsföreningen, u.å.a). Det är viktigt att den dörr som används ihop med sina beslag 

uppfyller den klass som sedan omnämns i SSF 1078, utgiven av Stöldskyddsföreningen, 

vilken omfattar provade inbrottsskyddande dörrar försedda med minst en godkänd låsenhet. 

Normen SSF 1078 är utvecklad för att omfatta manuella dyrknings- och manipulationskrav 

som inte behandlas i andra standarder där lås, slutblek, cylindrar och behör ska vara klassade 

(Hedlund & Sköld, u.å.).  

3.2.3 Tekniska rekommendationer 

Hos försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring (2011) finns tekniska 

rekommendationer framtagna för de företag som är medlemmar, som vid behov hänvisar till 

relevanta tekniska regelverk. De framtagna rekommendationerna anger de krav som är 

väsentliga för att avgöra om skyddstekniska anläggningar eller andra åtgärder kan anses vara 

godkända utifrån försäkringsvillkor. De tre delar bland dessa särskilda villkor som anses 

relevanta då det kommer till skalskydd hos en byggnad är FTR 130 – Särskilt villkor för 

inbrottslarmanläggning, FTR 210 – Särskilt villkor för elektromekanisk låsanläggning samt 

FTR 200 – Mekaniskt inbrottsskydd. Dessa rekommendationer är enligt Svensk Försäkring 

endast utformade mot att vara vägledande, varför villkor kan avtalas på annat sätt mellan de 

olika försäkringsparterna (Svensk försäkring, 2012).  

Den grundläggande delen, enligt FTR 200 (Svensk försäkring, 2012), för att arbeta med 

mekaniskt inbrottsskydd är att ha sakkunskap inom området men även känna till de 

tillvägagångssätt som är vanliga vid ett inbrott samt den metodik som ligger till grund för 

skalskyddet. Den tekniska rekommendationen nämner vidare de olika krav som gäller för 

inbrottsskydd, vilka övriga lagar och regler som påvisar klasser och krav för det totala 

skyddet och för enskilda produkter samt att även installationer behöver vara anpassade till 

respektive skyddsklass. Om en teknisk installation används, en inbrottslarmanläggning eller 
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en elektromekanisk låsanläggning, beskrivs i FTR 130 och FTR 210 vikten av att den 

installerade anläggningen upprätthåller sin funktion genom att kontrolleras, skötas och 

underhållas regelbundet (Svensk försäkring, 2011). 

3.3 Utrymningssäkerhet 

En byggnad kan dimensioneras utifrån en förenklad metod, som innebär att de lösningar och 

metoder som anges i de allmänna råden i BBR uppfylls, alternativt en analytisk metod där de 

angivna föreskrifterna uppfylls på annat sätt. Oavsett vilken metod som används behöver 

utformning av skalskydd ske med hänsyn till möjlighet för utrymning av de personer som 

befinner sig på platsen om brand eller annat hot skapar detta behov. Hur väl en utrymning 

kan genomföras grundar sig på tre huvudfaktorer som beror på personerna i sig, hur 

byggnaden är utformad samt vilket hot som är aktuellt (Bengtson et al., 2012). Utformningen 

av en byggnad med hänsyn till säker utrymning sker i grunden med hjälp av Boverkets 

byggregler (BFS 2011:6) där föreskrifter och allmänna råd ska uppfyllas vid en förenklad 

dimensionering. Om dessa föreskrifter uppfylls på annat sätt än genom de angivna råd 

genomförs en analytisk dimensionering och då finns möjligheten att nyttja Boverkets 

allmänna råd om analytisk dimensionering vid byggnaders brandskydd, BFS 2013:12. Efter 

att en byggnad är uppförd blir det istället förvaltningsskedet som ska regleras och då är det 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), som tar vid och utifrån denna finns 

flertalet lagar och föreskrifter kring arbetsmiljö och möjlighet till säker utrymning. 

3.3.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) bidrar med de krav som ska uppfyllas för att en säker 

utrymning ska kunna genomföras, utifrån beskrivning av föreskrifter och råd som påverkar 

den byggnadstekniska utformningen samt de tekniska installationerna i en byggnad. Vilka 

krav som gäller avgörs i första hand utifrån vilken verksamhetsklass som gäller och därefter 

tas hänsyn till storleken på skyddsbehovet beroende på byggnadsklass som en byggnad 

placeras i. Det är en byggnads komplexitet som ihop med det troliga brandförloppet och 

antagna konsekvenser avgör hur stort skyddsbehovet är och vilka lösningar som sedan 

behövs för att möjliggöra en tillräcklig säkerhet. Utrymningsmöjligheterna ska sedan finnas 

redovisade i en upprättad brandskyddsdokumentation för att verifiera att kraven är uppfyllda 

(Brandskyddsföreningen, 2013). 

Den första mening som finns angiven i BBR under 5:3 Möjlighet till utrymning vid brand 

säger att ”byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid 

brand” (BFS 2011:6, s. 53) där utformning av utrymningsvägar inklusive dörrar och fönster, 

konstruktionslösningar samt materialval kommer påverka den totala säkerheten. När det 

gäller utrymning hamnar begreppet säkerhet mot att rädda personer ur en byggnad i fokus 

och där finns närmare beskrivet i BBR att tillfredsställande utrymning innebär att inte 

utsättas för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga 

brandgaser eller dålig sikt under utrymning till säker plats.  
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För att uppfylla givna krav ska en byggnad indelas i brandceller som hindrar spridning under 

en viss tid samt att säkra utrymningsvägar, exempelvis dörrar, ska finnas för att leda 

människor från en hotad anläggning till det fria eller till annan säker plats. Vidare regleras 

även de brandtekniska installationerna i form av larmsystem, automatiska släcksystem, 

dörrstängare och annat för att användas som komplement till den grundläggande 

utformningen. Det viktiga för de tekniska systemen är att de innehar god tillförlitlighet 

oavsett påverkan från omgivande miljö, såsom exempelvis korrosion, termisk påverkan eller 

väderpåverkan och vid strömavbrott ska ett systems tänkta funktion kunna upprätthållas. 

(BFS 2011:6) 

3.3.2 Arbetsmiljölagar- och föreskrifter 

Regler kring att skydd ska finnas i anläggningar behandlas i arbetsmiljölagstiftningen där 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) grundläggande beskriver att ohälsa och olycksfall i arbetet 

ska förebyggas. Bland annat nämns att ”betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada 

genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande” (SFS 1977:1160, 2 kap. 4 §) 

och det är både faktorer kring byggnadstekniska, organisatoriska och sociala förhållanden 

som ska omfattas. I lagen beskrivs den möjlighet som en arbetstagare ska ha att själv vara 

med och påverka arbetssituationen genom att bidra med möjlig förändring och utveckling. 

Gällande arbetsmiljö finns detaljerade krav och skyldigheter beskrivna i Arbetsmiljöverkets 

författningssamling, AFS 2009:2, kring arbetsplatsens utformning där anpassning behöver 

göras med hänsyn till byggnad och verksamhet. På samtliga platser där personer utför någon 

form av arbete ska utrymning kunna genomföras innan kritiska förhållanden uppstår och hur 

utformningen sker för att uppfylla detta påverkas av hur lokalerna används, antal personer 

som dessa är avsedda för samt den tekniska utrustning som finns tillgänglig. Tydligt beskrivs 

att dörrar i eller till en utrymningsväg ska vara lätta att öppna och att det inte får finnas något 

som försvårar utrymning, såsom låsning eller regling. Om det är en verksamhet som kan 

anses vara svår att utrymma ska detta säkerställas med särskilda åtgärder gällande larm, 

kunskap hos personer på plats och säkra utrymningsvägar.  

Specifika byggnader behandlas som en del i Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, där det 

är verksamhetens karaktär som påverkar de lösningar som är nödvändiga. Olika former av 

allmänna anläggningar beskrivs som lokaler där de som arbetar kommer att påverkas av 

personer som saknar lokalkännedom vid en utrymning, exempelvis sjukhus, varuhus och 

restauranger samt i lokaler där yngre barn vistas. Inom dessa verksamheter kan de anställda 

behöva ställa upp med hjälp vid en utrymning. Rörelsehindrade benämns annars som en 

grupp som inte kan utrymma själva utan kan kräva utformning av utrymningsplatser inom 

en egen brandcell i enlighet med kraven som anges i BBR (BFS 2011:6). Då det gäller slutna 

anläggningar, till exempel inom särskilda vårdmiljöer eller inom kriminalvården, tillkommer 

hantering med att säkerställa utrymning för den personal som arbetar genom att låsning av 

dörrar inte ska försvåra möjligheterna till en säker utrymning (AFS 2009:2). 
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3.4 Räddningsinsats 

En räddningsinsats kan genomföras både av personal vid räddningstjänsten, personal som 

befinner sig inom byggnadens verksamheter eller av andra som kan tänkas hjälpa till om 

behovet uppstår (BFS 2011:6). Utformningen ska inte endast göras med säkerhet mot de som 

genomför insatsen gällande installationer, konstruktionslösningar och kommunikation utan 

även bidra med ett skydd mot obehöriga (Bengtson et al., 2012). Det är förhållanden på den 

aktuella platsen som skapar förutsättningar för den räddningsinsats som kan genomföras. 

3.4.1 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6), kapitel 5:7, hanteras säkerhet i utformningen med 

hänsyn till det som räddningstjänsten är i behov av vid genomförande av en insats. Det finns 

olika sätt att genomföra en räddningsinsats där en stor skillnad uppkommer ifall 

räddningstjänsten genomför en utvändig eller invändig räddningsinsats. I båda fallen är 

åtkomlighet en viktig del, där det ska finnas en framkomlig räddningsväg till byggnaden som 

klarar räddningstjänstens större fordon. Det finns en förutsättning i reglerna att 

räddningsvägen ska hållas fri från hinder som påverkar räddningsinsatsen, vilket kan göras 

genom att skylta tydligt alternativt att tillfälliga hinder sätts upp som kan flyttas vid behov. 

Vid en invändig räddningsinsats behöver säkerhet utvecklas hos byggnadens utformning och 

konstruktionslösningar samt hos tekniska installationer. Tillträdesvägar från byggnadens 

eller anläggningens utsida ska finnas tillgängliga för räddningstjänsten och dessa kan utgöras 

av utrymningsvägar om kapaciteten kan anses tillräcklig för både utrymning och insats över 

samma sträcka (BFS 2011:6). Fönster kan användas som en utrymningsväg med hjälp av 

räddningstjänst i byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3 (se Bilaga 1), om personerna 

som utrymmer denna väg inte överstiger 15 personer, att räddningstjänsten har tillräcklig 

förmåga för att klara detta samt med hänsyn till utformning och öppningsanordningar. 

3.4.2 Lagen om skydd mot olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), beskriver räddningstjänsten och dess 

arbete som ”de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom 

eller miljö”. Detta hänvisar till att en säkerhet ska skapas i samhället genom att utbildade 

personer inom risk- och skyddsområdet kan ingripa om något allvarligt inträffar och ge det 

civila samhället en trygghet mot oväntade händelser. Det är Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, som hanterar centrala frågor inom detta område och på lokal nivå är 

det sedan kommunernas nämnder och räddningstjänst som hanterar skyddet (AFS 2009:2). 

För att undersöka om verksamheter arbetar specifikt med brandrisker, både inom 

organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd, sker tillsyn utifrån LSO för att kontrollera 

att åtgärderna kan beskrivas uppfylla ett skäligt brandskydd. 

Räddningstjänsten är, enligt LSO, de som inom stat eller kommun har ansvar om en olycka 

inträffar eller annan fara för samhället utvecklas som påverkar säkerheten, både inom det 
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förebyggande arbetet och vid tillfälle när en det verkligen sker. I hela landet ska det finnas ett 

likvärdigt skydd utformat med hänsyn till de lokala förhållandena och för att se till att 

åtgärder vidtas ska kommunen uppmuntra till lösningar som förebygger att olyckor 

uppkommer och de skador som kan bli resultatet av en sådan. Dock finns även en skyldighet 

hos den enskilde att meddela och tillkalla hjälp om en brand eller olycka innebär fara eller en 

allvarlig risk för en persons liv eller hälsa alternativt om det är något som kan innebära en 

allvarlig fara för miljön. (SFS 2003:778) 

3.4.3 Arbetsmiljölagar- och föreskrifter 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) beskrivs att det 

är räddningstjänsten som på uppdrag av kommunen ska genomföra tillsyn gällande skydd 

mot brand utifrån LSO. Delar som kan vara viktiga att upprätthålla på en arbetsplats inom 

det systematiska brandskyddet gäller hur en organisation upprätthålls, hur skyddet är 

utformat, om erforderlig utbildning finns hos personalen samt på vilket sätt och när som 

egenkontroller utförs i verksamheten. Det är viktigt att det finns samverkan mellan 

verksamhet och räddningstjänst i en kommun för att uppnå ett tillräckligt skydd för 

arbetstagare, inte bara för de som arbetar i den byggnad där insatsen görs utan även en 

säkerhet för de personer som genomför insatsen och har hotet som en ingående del på sin 

arbetsplats. Beroende på det alternativ som används för att välja lösningar behöver varje 

åtgärd bedömas utifrån sina för- och nackdelar och då finns en rekommendation kring att 

samråda med räddningstjänst gällande hur olika alternativ påverkar risk och personsäkerhet. 

(AFS 2009:2) 
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4 SKALSKYDD I SAMHÄLLET 

Det ställs krav i samhället kring att skapa tillräcklig säkerhet för att ha möjlighet att skydda 

personer och skapa en trygghet mot olika hotbilder. Detta skydd ska både finnas för mer 

vardagliga händelser men också i de fall något extraordinärt inträffar som kräver att 

säkerheten är utvecklad för både människor och egendom. Hotbilden varierar utifrån 

placering av byggnaden, vilken verksamhet som bedrivs, vilka som vistas i byggnaden 

alternativt vad som finns förvarat på platsen. Exempel på hot som kan påverka en byggnad 

och dess verksamhet negativt är brand, skred, översvämning, explosioner, intrång, stöld, 

rymning, beskjutning eller gisslantagning. Beroende på dessa specifika risker kommer val av 

skyddsåtgärder att variera, där de olika åtgärderna tillsammans ska minimera framtagen 

risknivå. Skyddet syftar till att skapa säkerhet mot obehörigt intrång alternativt rymning, 

sabotage eller annan påverkan som kan bidra med skador hos en anläggning och de personer 

som vistas där. Detta skalskydd kan sammanfattas med de tekniska, administrativa och 

organisatoriska åtgärder som används för att uppfylla de krav och mål som finns i en aktuell 

verksamhet (Stöldskyddsföreningen, u.å.b).  

Skalskydd är en benämning för det samlade skydd som kan utvecklas hos en byggnads 

omslutningsytor för att förhindra eller försvåra passage genom omslutningsytan. Detta 

innebär dels att det mekaniska skyddet gällande ytterväggar, tak och golv samt dörrar, 

portar, fönster och luckor ska vara tillräckligt, samtidigt som kompletterande elektroniska 

system eller bevakning i form av personella tjänster kan bidra med utökad säkerhet. För att 

uppnå tillräckligt skalskydd hos en byggnads yttre skal tillkommer även framtagande av 

hållbara konstruktionslösningar, utformning av låsenheter hos öppningar såsom dörrar och 

fönster samt skyltar som påvisar att säkerhetsanordningar finns på platsen. (Wermdalen & 

Nilsson, 2013) 

4.1 Berörda parter 

Brandskyddsföreningen (2013) beskriver det problem som uppkommer mellan inbrottsskydd 

och utrymningssäkerhet och hur detta återkommande är ett ämne som behandlas mellan 

nyttjare, räddningstjänst och försäkringsbolag. I det direkta skedet vid en händelse är det de 

personer som befinner sig i byggnaden som påverkas samt den räddningstjänst som kommer 

att genomföra en insats medan ett försäkringsbolag däremot finns inblandat i tidigt skede för 

att påvisa de krav som ska gälla samt för att efter en händelse behandla ärendet. De som 

utformar byggnaden utgör det första steget mot en säker lösning, dit främst konstruktörer, 

arkitekter och brandkonsulter är med och påverkar lösningen utifrån de krav som 

verksamhet, räddningstjänst och försäkringsbolag ställer. Därefter överlåts ansvar till de som 

kommer att sköta byggnaden under dess livstid, såsom fastighetsägare, fastighetsskötare 

samt brandskyddsansvariga på platsen och även installatörer och låsprojektörer kan vara 

med och påverka en byggnads totala skalskydd (Brandskyddsföreningen, 2013).   
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4.2 Skalskyddets uppbyggnad 

Skyddsnivån hos ett objekt ska vara väl balanserat utefter hela omslutningsytan, där skyddet 

ska vara lika väl utvecklat oavsett på vilken plats eller genom vilken konstruktionsdel som ett 

angrepp kan tänkas ske. Wermdalen och Nilsson (2013) beskriver närmare ett koncept för 

skyddsåtgärder ordnade i olika skeden. I det första skedet ska angriparen avskräckas från att 

göra ett angrepp utifrån platsens utseende, därefter används säkerhetsmetoder av fysisk 

karaktär för att hindra ett angrepp och om dessa delar inte hjälper blir det viktigt att 

upptäcka ett angrepp tidigt genom övervakning alternativt fördröja angriparen till dess att ett 

ingripande kan göras. Som en sista utväg behöver hotet oskadliggöras eller avstyras vilket 

handlar om att förstöra, antingen genom att en obehörig avbryter eller blir gripen alternativt 

att tillgången förstörs. 

En del av skalskyddet kan utgöras av barriärer som i stora drag kan beskrivas som hinder 

eller avspärrningar, vilka ska förhindra att en händelse äger rum eller skydda på ett sätt som 

minskar konsekvenser av en händelse.  Dessa säkerhetsåtgärder kan vidare utvecklas som ett 

passivt skydd där barriären uppfyller sitt syfte endast genom att finnas på platsen alternativt 

som ett aktivt skydd där syftet uppnås genom att en eller flera funktioner ger ett resultat som 

reducerar eller helt hindrar konsekvenserna. (Hollnagel, 2004) 

4.2.1 Mekaniskt skydd 

Det grundläggande skyddet brukar i allmänhet utformas som ett mekaniskt skydd, där en 

obehörig person fysiskt ska bli hindrad från att utföra ett brott eller vistas på otillåten plats. 

Detta innebär att en byggnads omslutningsytor utformas för att vara motståndskraftiga där 

det övergripande målet med utformningen är att ett inbrottsförsök avbryts eller att metoder 

använda av en angripare bidrar med oväsen som drar till sig uppmärksamhet. Ihop med 

detta grundläggande skydd som utvecklas hos konstruktion och låsanordningar finns även en 

möjlighet att komplettera med inbrottslarm, elektroniska system och personell bevakning. 

(Stöldskyddsföreningen, u.å.a) 

Inom det mekaniska skyddet finns flertalet konstruktionsdelar som kan utvecklas för att bistå 

med ett bättre skydd hos en byggnad eller anläggning. I grunden är det den omslutningsyta 

som avgränsar lokalen som ska utvecklas med erforderligt skydd, där godtagbara vägg-, golv- 

och takkonstruktioner finns utvecklat i regelverket SSF 200. En angripare väljer i de flesta 

fall den enklaste vägen in och här kan tillgängliga dörrar, fönster och större glaspartier 

inräknas bland de svagaste punkterna hos skalskyddet (Wermdalen & Nilsson, 2013). Det är 

dessa öppningar som dessutom kommer att bidra med en väg in i byggnaden för 

räddningstjänst om behov uppkommer samt att de behöver vara utformade för att uppfylla 

krav på utrymningssäkerhet. Då tillräckligt intrångsskydd inte kan skapas med befintliga 

dörr- och fönsterlösningar finns möjlighet att utveckla inkrypningsskydd, använda rullgaller 

eller utforma lås- och säkerhetsbeslag som skapar tillräckligt skydd (Stöldskyddsföreningen, 

u.å.b). 

Områdesskydd kan anses vara en del av det mekaniska skyddet, även om detta mer utvecklas 

som ett sätt att skydda ett specifikt område genom någon form av inhägnad med olika 
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säkerhetslösningar som försvårar tillträde. Detta ska utformas med samma grundtanke som 

en byggnads intrångsskydd hos omslutningsytorna vilket innebär att ett tillräckligt kraftigt 

skydd skapas som hinder mot obehöriga samt för att försvåra bortförande av stöldgods. 

(Stöldskyddsföreningen, u.å.c)  

4.2.2 Elektroniskt skydd 

Elektroniskt skydd kan utvecklas som ett extra tillskott för säkerhet i en anläggning, där ett 

larm kan påvisa om något händer eller där övervakning i efterhand kan hjälpa till med 

utredning av ett begånget brott. Detta skydd innebär ofta kameraövervakning på platser där 

stora risker är analyserade alternativt att ett inbrottslarm i någon form installeras som ska 

avskräcka en obehörig och påkalla uppmärksamhet hos vakter eller civila. En annan del av 

det elektroniska skyddet består i att använda säkerhetssystem vid inträde, exempelvis 

tillträdesskydd med passerkort eller annan avläsning som påvisar att personen har tillträde 

till platsen samt vem som varit på vilken plats vid aktuellt tillfälle. 

Ett inbrottslarm behöver för tillräcklig funktion vara ett komplement till andra delar i 

byggnadens utformning, till exempel ihop med någon del av omslutningsytan där larmet ska 

utlösa i ett läge innan en genombrytning sker. Några exempel på detektorer som här nämns 

som vanliga att använda som en del av skalskyddet är magnetkontakter, glasdetektorer, 

vibrationsdetektorer samt aktiva IR-detektorer (Wermdalen & Nilsson, 2013). 

Stöldskyddsföreningen (u.å.d) beskriver de tre syften som en inbrottslarmanläggning i 

huvudsak bör inneha: 

1. Att avhålla från inbrottsförsök genom att larmskyltar visar att ett larm finns 

installerat. 

2. Att så tidigt som möjligt uppmärksamma att inbrottsförsök pågår. 

3. Att minimera skadorna t.ex. genom att låta sirener ljuda såväl inomhus som 

utomhus och därmed väsentligt öka risken för upptäckt. 

Som ett sätt att ytterligare höja säkerhet inom verksamheter kan kameraövervakning vara en 

viktig del för att skapa trygghet, där möjlighet också finns att i efterhand hantera ett begånget 

brott. Lagen om allmän kameraövervakning gäller för allmänna platser i Sverige och påvisar 

de krav som finns gällande tillstånd samt hur skyltning ska genomföras. Grundtanken med 

att uppföra ett system med kameraövervakning är att identifiera eller känna igen personer, 

detektera samt övervaka olika anläggningar (Stöldskyddsföreningen, u.å.e ). Under 

benämningen tillträdesskydd, ett skydd som ska förhindra eller försvåra obehörigt tillträde, 

inryms passersystem, entrésystem samt kamerabevakning. Passersystem kan anses vara en 

viktig del för att påverka vilka personer som ska ha tillträde samt under vilka tider som detta 

ska vara tillåtet.  
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4.2.3 Personella skydd och tjänster 

Innehavande av personella skydd eller tjänster är en säkerhetstjänst som ingår i utbudet hos 

ett bevakningsföretag alternativt att verksamheten själv hanterar detta. De tre huvuddelarna 

inom detta område består av stationär eller ronderande bevakning samt att beredd 

utryckning finns om behovet uppstår (Stöldskyddsföreningen, u.å.f). Vid stationär bevakning 

finns en väktare eller ordningsvakt på plats, ofta under hela dygnet, för att kontrollera det 

yttre skyddet gällande lås och larm, se till så att obehöriga personer inte rör sig inom området 

samt eventuellt studera de kamerabilder som ett elektroniskt skyddssystem kan bidra med. 

Bevakningen går även att hålla stationär som ett sätt att kontrollera behörighet hos personer 

eller på annat sätt kontrollera in- och utpassering. En ronderande bevakning sker istället 

utifrån ett uppgjort schema där väktaren bevakar utifrån tilldelade instruktioner och således 

kan bevaka flera enheter inom en större anläggning eller sköta ett helt område där flera 

företag delar på bevakningstjänsten. (Stöldskyddsföreningen, u.å.f) 

Utryckning mot ett inkommet larm är en säkerhetstjänst som fungerar i kombination med en 

elektronisk säkerhetslösning, där utryckning sker om någon forcerar det yttre skalet, rör sig 

på obehörigt område eller om annan allvarlig händelse inträffar. Den absolut viktigaste delen 

inom personell bevakning är ändå den anställda personal som finns inom en verksamhet, 

under förutsättning att dessa har en säkerhetsmedvetenhet samt vidtar lämpliga åtgärder vid 

uppkommet behov. Ofta har de anställda en större insyn i företaget i jämförelse med en 

anlitad vakt som inte har lika specifik kunskap inom aktuella lokaler (Wermdalen & Nilsson, 

2013). 

4.3 Utformning av skalskydd 

Säkerhet hos anläggningar måste utformas med hänsyn till flertalet påverkande faktorer, där 

bland annat hotbild, risk för inbrott, kostnader för skyddsanordningar samt medvetenhet hos 

ägare och brukare är delar som påverkar. Det mekaniska skyddet är en av delarna som 

utvecklas för att skapa en bättre säkerhetssituation, där skalskyddet prioriteras i olika hög 

grad gällande utformningen utifrån verksamheten. Konstruktioner utvecklas mot att bli 

kraftigare till följd av samhällets övriga behov och de svaga punkterna i omslutningsytan 

kommer då att bli dörrar, fönster eller övriga öppningar där lås och beslag är med och 

påverkar säkerheten mot intrång. (Andersson & Knutsson, 2006) 

4.3.1 Dörrar med mekanisk eller elektronisk öppning 

En dörr innehar främst som funktion att ge personer en möjlighet att röra sig in och ut ur en 

byggnad och detta kan komma att bli en av de svagaste delarna i skalskyddet när det gäller 

intrång. Det blir därför viktigt att beakta hur säkerhetsanordningar utformas gällande 

låsenheter, öppningsanordningar för utrymning eller andra elektroniska lösningar. 



20 

4.3.1.1. Slagdörrar 

Slagdörrar är uppbyggda med ett dörrblad som är vridfäst vid en dörrkarm med gångjärn och 

dessa är ofta öppningsbara i endast en riktning. Denna utformning på dörrar är inte vanlig på 

platser där ett större personantal behöver passera, men i grunden är det en okomplicerad 

dörrtyp där möjlighet finns att både inneha en mekanisk och en elektronisk lösning (Belok, 

2012). I Boverkets byggregler (BFS 2011:6) beskrivs närmare de krav som finns på 

utformning av dörrar, där de ska vara utåtgående i utrymningsriktningen med det undantag 

att en dörr kan vara inåtgående om köbildning inte förväntas uppstå i händelse av 

utrymning. Dörrarna ska även vara möjliga att hantera av de utrymmande genom att lätt 

kunna öppnas och passeras utan tidigare kunskap angående detta. Möjlighet finns att 

använda automatiskt styrda dörrar men då är kravet att denna funktion ska kunna 

upprätthållas även vid strömavbrott eller att dörren på annat sätt kan öppnas på 

tillfredsställande sätt. (Bengtson et al., 2012; BFS 2011:6) 

Öppningsbeslag hos dörrar gällande utrymning regleras utifrån SS-EN 179 samt SS-EN 1125 

och påvisar utformning och tillåten öppningskraft hos trycken, tryckplattor och 

panikutrymningsbeslag. Om dörrens öppningsmöjlighet innehåller vred för upplåsning får 

detta användas hos dörr i lokal för högst 50 personer och om kåpa används som täcker vredet 

ska forcering kunna ske med en hand, i annat fall ska denna lösning undvikas. Fördröjd 

öppning av låsta dörrar bör inte förekomma, liksom öppning som sker via signal från 

brandlarm eftersom möjligheten finns att utrymning kan komma att behöva ske av annan 

anledning än specifikt brand. I vissa fall kan nyckel användas hos låsta dörrar i en 

utrymningsväg, om ett litet antal personer som kan förväntas ha denna nyckel befinner sig i 

de lokaler som dörren betjänar. (Bengtson et al., 2012; BFS 2011:6) 

I en del byggnader kommer dörrar som ska fungera som utrymningsväg att vara låsta under 

specifika tider, exempelvis i verksamhetsklasserna 1 och 2 (se Bilaga 1). I dessa fall finns 

möjlighet att samordna en elektrisk kontroll av att samtliga utrymningsvägar är upplåsta då 

folk befinner sig på platsen med en annan väsentlig funktion som behöver vara igång för att 

bedriva verksamheten, exempelvis belysning. (BFS 2011:6) 

4.3.1.2. Roterdörrar 

En roterdörr innehar dörrblad i olika antal som roterar kring en vertikal axel och skapar en 

form av roterande luftsluss. Dessa är vanliga som en välkomnande lösning i entréer samtidigt 

som de motverkar stora energiförluster och finns ofta i rymligare format för användande hos 

gallerior, stormarknader och terminaler. (Belok, 2012) 

En roterdörr tillåts inte enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) om den endast är avsedd för 

utrymning, men i annat fall kan det godkännas om utrymningssäkerheten kan anses vara 

likvärdig med en utåtgående slagdörr alternativt att en roterdörr kompletteras med en 

slagdörr på högst fem meters avstånd (Brandskyddsföreningen, 2013). I Boverkets byggregler 

(BFS 2011:6) anges att en roterdörr kan tillskrivas som en godtagbar utrymningsväg om 

dörrbladen kan tryckas utåt och vikas till öppet läge alternativt att automatisk öppning sker i 

samband med strömavbrott. Möjlighet finns att använda särskild nattlåsning för en roterdörr 
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men om detta ska godkännas krävs elektronisk koppling till en annan för verksamheten 

väsentlig funktion (Brandskyddsföreningen, 2013). 

Flertalet företag erbjuder varianter av roterdörrar med varierande säkerhetsnivå och olika 

lösningar för att uppfylla efterfrågade krav. Roterdörrarna har möjligheter att genom tillval 

uppfylla certifierande krav gällande tillgänglighet, inbrottsskydd samt utrymning. Boon 

Edam (2015) beskriver en funktion med kollapsbar dörrautomatik hos sina roterdörrar, där 

en fri passage skapas som genererar en utrymningsväg genom att dörrbladen automatiskt 

fälls ihop vid larm eller strömavbrott. 

4.3.1.3. Skjutdörrar 

Skjutdörrar kan utformas som en vertikal eller horisontell skjutdörr med manuell eller 

automatisk öppning, där den öppningsbara delen rör sig i sidled och passar bra på platser där 

avgränsning mellan områden behöver ske och där det råder utrymmesbrist. Möjlighet finns 

att utforma skjutdörrar till passager i flera delar och ofta används en lösning med skjutdörrar 

hos hotell, stationshallar och butiker (Belok, 2012). En variant av skjutdörr kan vara att 

utforma en branddörr som vid normal verksamhet hålls i öppet läge men som vid behov slår 

igen och skapar täthet mellan skilda brandceller men på samma gång kan innebära en 

svårighet då det kommer till utrymmande personer. Dörrtypen är vanlig hos industrier eller 

andra större anläggningar där öppenhet normalt är ett krav för att inneha en fungerande 

verksamhet, de är utvecklade för att stå emot stora påfrestningar och blir därför även kan bli 

förhållandevis tunga (MIT AB, u.å.). 

Krav på skjutdörrar anges på samma sätt som för roterdörrar, där Arbetsmiljöverket (AFS 

2009:2) beskriver att dessa inte är tillåtna om den aktuella dörren endast är avsedd för 

utrymning. I övriga regler och råd beskrivs en stor skillnad mellan de automatiska och de 

manuella skjutdörrarna samt i vilken riktning dessa öppnas (Brandskyddsföreningen, 2013; 

BFS 2011:6). Vertikala skjutdörrar bör inte användas för utrymning liksom att manuella 

horisontella skjutdörrar endast bör användas under samma förutsättningar som en 

inåtgående dörr alternativt i fall där köbildning inte förväntas uppstå. Om en automatiskt 

styrd dörr ska vara godkänd behöver de kunna öppnas genom att dörrbladen trycks utåt samt 

att de öppnar vid strömavbrott. Om kraven inte uppfylls går det att komplettera med en 

slagdörr på högst fem meters avstånd, beskrivet av Brandskyddsföreningen (2013), och om 

nattlåsning eftersträvas hos skjutdörr avsedd för utrymning ska detta vara kopplat till en för 

verksamheten viktig funktion. 

Skjutdörrar erbjuds som produkt hos bland annat företaget Record Dörrautomatik Sweden 

AB (2015) där flertalet alternativ finns gällande utformning och tillval för bästa anpassning 

till aktuell plats och verksamhet. För att minska inbrottsrisken finns möjlighet att installera 

flerpunktslås samtidigt som säkerhetsupplåsning, öppningsbara dörrblad alternativt 

intilliggande dörrar kan främja säkerhet om utrymning eller insats behöver genomföras. En 

speciell lösning finns angiven i form av inbrottshämmande skjutdörrar som använder hög 

kvalitet genom flerpunktslås, har en förstärkt konstruktion samt är utformade med laminerat 

säkerhetsglas. 
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4.3.1.4. Rullportar och rulljalusier 

Rullportar är främst utformade för att användas på platser med utrymmesbrist, där täthet 

och tålighet är krav samt där tillgänglighet genom snabb åtkomst kan vara viktigt. Denna typ 

av port lämpar sig väl för användning inom industri- och lagerutrymmen där en bullrig miljö 

ofta förekommer (MIT AB, u.å.). Rulljalusier är mer utformade som ett sätt att bidra med ett 

extra skydd hos mindre butiker eller köpcentrum för att förhindra intrång och brukar 

användas som ett tillägg på ytterdörrarnas och fönstrens insida. Rulljalusier finns i många 

olika utföranden, där de kan vara ett sätt att avskilja områden från varandra, fungera som 

inbrotts- eller brandskydd alternativt utformas som solskydd. Ett mekaniskt inbrottsskydd 

med denna lösning utformas med bibehållen genomsikt och stabilitet alternativt som en 

kompakt port där hög risk kräver ett fullgott skydd (Svenska Jalusi AB, u.å.). Varianter finns 

även av specifika brandjalusier som vid behov fälls ned och hindrar spridning av brand- och 

brandgas i byggnader (Svenska Jalusi AB, u.å.; MIT AB, u.å.) 

Om dessa dörrar ingår som en del av en utrymningsväg finns det grundläggande kravet från 

Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) om att en dörr som är placerad i en utrymningsväg ska vara 

lätt öppningsbar och inte vara låst eller reglad om behov av utrymning uppstår. Detta leder 

till att säkerhet för utrymning kan uppnås utifrån de funktionskrav som ställs i Boverkets 

byggregler där beaktande ska göras av hur öppningsanordningen är utformad, om 

nödöppningsknapp finns tillgänglig och hur strömförsörjning sker, hur fort porten går att 

öppna vid nödfall samt hur öppning av porten sker vid utlösande av ett styrande 

utrymningslarm (Brandskyddsföreningen, 2013). 

4.3.2 Tillträdeskontroll 

Anordningar som styr tillträdeskontroll fungerar som en lösning för att hindra persontrafik 

och endast ge tillträde för behöriga personer till specifika områden. Utformningen brukar 

vanligtvis tillåta att endast en person åt gången går igenom passagen. Möjlighet finns att 

använda mekaniska lösningar för styrning exempelvis från receptioner alternativt att 

installera automatiska passersystem där behöriga genom kod, passerkort eller scanning visar 

sin behörighet på platsen. 

4.3.2.1. Vändkors 

Vändkors är utformade för rotation kring sin axel där rörelsen startar om inpassering är 

godkänd och ett tryck läggs mot en av ribborna, där låsning ska ske direkt i nästa läge innan 

följande person får visa sin behörighet och accepteras tillträde. Vanliga platser där denna 

lösning används är hos flertalet offentliga anläggningar såsom tåg- och tunnelbanestationer 

samt för att kontrolla personflöden hos kontor och banker där tillförlitlighet är ett högt krav 

(Kaba, 2015). Enligt Brandskyddsföreningens rekommendation är det viktigt att tillgodose 

utrymningskraven då vändkors används där det ofta saknas en anpassning mot att hantera 

passage av rullstol, barnvagn eller liknande (Intergate, 2015). 

Vändkors som en inpasseringskontroll marknadsförs bland annat av Kaba (2015) som ett sätt 

att hindra obehörigt tillträde samtidigt som den i nödsituationer har möjlighet att bidra med 
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en fri utrymningsväg, genom att spärrelementen fälls ned. Funktion och säkerhet finns som 

mål också hos Intergate (2015) där en så kallad anti-panikfunktion finns hos vändkorsen där 

ribban fälls ned, för fall där utrymning kan komma att behöva genomföras. Hos detta företag 

finns även beskrivet en utveckling av sensorer som kan känna av om någon obehörig klättrar 

över eller kryper under ribban som ett sätt att påvisa intrång. Om strömbortfall sker finns två 

skilda inställningar beroende på behov, där vändkorset kan låsa för persontrafik eller öppna 

till en fri passage. 

4.3.2.2. Speedgates 

En speedgate är en tillträdesspärr med genomskinliga dörrar som öppnas i vertikal riktning 

för att släppa igenom behöriga personer och sedan slutas precis bakom den som passerat. En 

vanlig användning av dessa är som spärrar in till stationer och tunnelbana där flertalet 

likadana speedgates placeras horisontellt för att öka genomströmningen på platsen. Annars 

finns användningsområden främst hos kontor, offentliga byggnader, banker, flygplatser, 

industrier samt vid olika former av utbildningsverksamheter (Kaba, 2015). 

Flertalet företag använder dessa som automatiska säkerhetsgrindar, bland annat Intergate 

(2015). De beskriver att det kan finnas en hög säkerhetskontroll i den ena riktningen men 

endast normal kontroll i den andra och det finns möjlighet att anpassa detta efter behov. 

Boon Edam (2015) har främst utvecklat speedgates mot att fungera mot personalen hos en 

verksamhet, där dessa kan säkerställa att endast behöriga släpps in i byggnaden. Dessutom 

beskrivs två skilda säkerhetsnivåer hos Kaba (2015) beroende på de krav som ställs, där 

möjlighet finns att inneha en grundläggande säkerhetsfunktion alternativt optimera mot att 

tillåta säker passage även med bagage och barnvagn samt för rörelsehindrade. 

Problem med denna typ av tillträdesspärr har uppmärksammats flertalet gånger i media 

gällande osäker passering där skador har uppkommit eller där felaktiga larm har utlöst vid 

annars tillåten passering. Vector Lab (2012) har sammanställt en artikel kring de problem 

som finns och vilka delar som gör att den höga säkerheten ibland också kan innebära ett 

problem vid användningen. De fotoceller som finns är endast tänkta att förhindra otillåtna 

passager i form av intrång där biljett saknas, intrång genom att följa med någon med giltig 

biljett samt intrång från motsatt sida. 

4.3.2.3. Kod och passerkort 

Vid användande av kod eller passerkort är det ett elektroniskt system som ska passeras 

genom att en person blir godkänd tillträde. Ett passersystem av denna typ kan utformas på 

flertalet sätt och då utgå ifrån något som en person har som exempelvis ett kort, något en 

person kan som exempelvis en kod eller något personen är där mer avancerade lösningar 

med fingeravtryck eller liknande kan användas (Wermdalen & Nilsson, 2013). Då det påvisas 

att personen är behörig beviljas tillstånd att gå igenom en dörr eller en grind som i normala 

fall utgör ett hinder och möjligheten finns att tillstånd även behöver tillfrågas för att lämna 

den aktuella platsen. 
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4.3.3 Fönster och glaspartier 

Ett grundläggande krav för fönster som är placerade i en utrymningsväg är att dessa ska vara 

lätt öppningsbara och i första hand i utrymningsriktningen. De ska samtidigt vara utformade 

med skydd mot intrång och med skydd mot att stöldgods förs från platsen denna väg, varför 

flertalet lösningar har utvecklats för att uppfylla de ställda kraven (Brandskyddsföreningen, 

2013). Utformning av ett mekaniskt inbrottsskydd hos fönster och glaspartier kan utformas 

exempelvis genom låsning med godkänd låsenhet, förstärkt karm alternativt att fönster är 

fastskruvat i karm och båge (Trygg-Hansa, 2013) eller med jalusier och liknande som skapar 

ett kraftigare hinder att forcera på fönstrets in- eller utsida. 

I regelverket SSF 200, Regler för mekaniskt inbrottsskydd, från Stöldskyddsföreningen finns 

krav gällande så kallade inkrypningsskydd redovisat utifrån försäkringsbolagens perspektiv. 

Laminerat glas, polykarbonat eller galler med specifik utformning och kvalitet räknas som 

inkrypningsskydd och kan användas för att skapa ett tillräckligt skalskydd. Oavsett vilken 

lösning som används ska fönstret utformas mot att vara lätt öppningsbart, varför det i 

kombination med att säkerställa ett gott inbrottsskydd även blir viktigt att ta hänsyn till hur 

reglingsanordning och stängningsbeslag utformas för att möjliggöra utrymning. Användande 

av galler är inte att föredra för en säker utrymning men om detta ändå är fallet kan en lösning 

med sidohängt galler på fönstrets insida användas, men endast om detta hålls öppet under de 

tider som personer befinner sig i lokalen genom att vara kopplat till en för verksamheten 

väsentlig funktion. (Brandskyddsföreningen, 2013)  
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5 VERKSAMHETSBASERAT SKALSKYDD 

Skalskydd utformas utifrån de risker och behov som finns hos en specifik verksamhet och de 

lösningar som blir valda kommer att påverka möjligheter för utrymning och räddningsinsats. 

Kring verksamheter med ett förhöjt skalskydd finns det inte en tydlig indelning kring klasser 

i likhet med de verksamhetsklasser som finns i BBR (se en sammanfattning i Bilaga 1). I detta 

arbete studeras ett antal skilda verksamheter för att påvisa var problem kan uppkomma och i 

grunden fördelas dessa i publika och slutna anläggningar samt försvarsanläggningar. Tabell 1 

beskriver den fördelning som görs utifrån hur en anläggning används utan att ändå 

tydliggöra en klar gräns, en kombination av flertalet verksamheter inom samma anläggning 

är vanligt och skalskyddet måste anpassas därefter. 

Tabell 1: Verksamheter med förhöjt skalskydd föredelade utifrån hur anläggningarna används 
och på vilket sätt som skalskyddet är utformat för att verka, där även några exempel på verksamheter 
som inryms under varje klass finns beskrivna. 

Typ av verksamhet Beskrivning Exempel 

Publika anläggningar Anläggningar där allmänheten har tillträde, 
antingen till hela lokalerna alternativt att en 
del är tillgängligt för alla och en del endast 
för behöriga. 
 
Olika delar som kan påverka skalskyddet i 
en publik anläggning: 

 Samhällsviktig verksamhet 

 Känslig verksamhet 

 Värdefull egendom 

 

Reseterminaler, 
butiker, biografer, 
sjukhus, museum, 
regeringsbyggnad, 
ambassad, 
stadshus 

Slutna anläggningar Utformade med ett skalskydd för att hålla 
personer kvar i en anläggning, antingen för 
personerna själva eller för andra personers 
säkerhet, samtidigt som obehöriga utifrån 
ska hindras. 

Häkten, fängelser, 
demensboende, 
rättspsykiatrisk 
vård 

Försvarsanläggningar Anläggningar som används av totalförsvaret 
för att skydda personer mot vapenverkan 
och fungera som en bas för försvar. 

Fästningar, värn, 
bergförråd 

5.1 Publika anläggningar 

Anläggningar som är tillgängliga för allmänheten innehar en stor variation i utformning och 

därmed kring hur prioritering sker kring skalskyddet, där flertalet platser endast bedriver 

verksamhet under en del av dygnet. Grundläggande är att dessa publika anläggningar ska 

vara säkra trots att det kan finnas hinder i form av spärrar alternativt passage via en vakt. I 

många fall finns ett behov av att öppningsfunktionen ska kunna säkerställas genom att vara 

kopplad till annan väsentlig funktion under de tider verksamheten bedrivs och personer 

vistas i lokalerna (Brandskyddsföreningen, 2013). 
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5.1.1 Samhällsviktig verksamhet 

Samhällsviktig verksamhet beskriver den form av verksamhet som är en förutsättning för att 

samhället ska upprätthålla sin funktion och undvika stora konsekvenser. Skolor, butiker, 

vårdcentraler, biografer, restauranger, reseterminaler samt sporthallar anges som några 

exempel på samhällsviktig verksamhet där personer inte förväntas ha god lokalkännedom 

men kan antas vara vakna och själva ha möjlighet att sätta sig i säkerhet (BFS 2011:6). Det 

finns i några fall en risk att dörrar som finns placerade i utrymningsväg missbrukas genom 

insläpp av obehöriga och som en extra säkerhet kan larm installeras för att upprätthålla den 

tilltänkta funktionen (Brandskyddsföreningen, 2013). Det nämns vidare att dörrar som inte 

kan anses vara nödvändiga för en in- och utpassage bör hållas låsta som en säkerhet mot 

intrång, stöld, skadegörelse och anlagd brand samt att det i samtliga fall ska finnas en 

godkänd låsenhet för att tillgodose krav från försäkringsbolag. 

Resecentraler i form av tunnelbane- eller busstationer innehar skalskydd som ska verka även 

när personer vistas på platsen och speciellt svårt blir det att åstadkomma en trygg utrymning 

samt en säker räddningsinsats om anläggningen är placerad under mark. Vid inpassage finns 

en tillträdeskontroll med mekaniska spärrar som verkar för att förhindra att obehöriga tar sig 

in. Inom vårdmiljöer är grunden att personer har begränsade förutsättningar att själva sätta 

sig i säkerhet i och med att sjuk- och socialvård samt annan omsorg bedrivs. Exempel på 

några verksamheter som kan inräknas här är förskola, daglig verksamhet, omhändertagande 

av personer med fysisk eller psykisk sjukdom samt sjukhusverksamhet. 

Utrymningssäkerheten blir en viktig del att beakta, främst med hänsyn till att personal ofta 

behöver hjälpa flertalet patienter att ta sig ut och därmed blir i behov av att kunna återvända 

för att hjälpa fler. (Brandskyddsföreningen, 2013) 

5.1.2 Känslig verksamhet 

Inom känslig verksamhet räknas lokaler som används som arbetsplats för ett flertal personer 

som arbetar som högre tjänstemän alternativt hanterar information som av ena eller andra 

anledningen behöver vara sekretessbelagd. Det är i första hand personer och information 

som behöver skyddas från yttre eller inre hot, exempelvis i form av attentat eller personliga 

attacker. Intrång kan ske i säkerhetssystem som påverkar en verksamhet, där viktig 

samhällsinformation kan komma ut samt att något kan sättas ur funktion som gör att någon 

obehörig har möjlighet att ta sig in. Skalskyddet blir det första hindret i steget att skydda de 

människor och den information som finns i en anläggning. 

En del av de byggnader som kan inräknas under känslig verksamhet är regeringsbyggnader, 

ambassader och stadshus, samtliga med olika behov utifrån verksamhet och därmed också 

olika behov av säkerhetslösningar. Beroende på en byggnads användningsområde finns olika 

hotbilder vilket påverkar utrymning och genomförande av en räddningsinsats på olika sätt. I 

en del fall har personer god lokalkännedom, möjlighet att själva sätta sig i säkerhet och kan 

förväntas vara vakna, exempelvis om en person har lokalerna som sin dagliga arbetsplats. I 

flertalet byggnader finns samlingslokaler och på en del platser finns bostäder eller andra 

möjligheter för övernattning som ger andra förutsättningar. 
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5.1.3 Värdefull egendom 

Hos flertalet verksamheter finns värdefull egendom, vilket fokuserar på direkta föremål som 

kan anses stöldbegärliga. Hos slott och museum brukar föremål med högre värde ställas ut 

för allmänheten men även i butiker finns egendom som kräver ökad säkerhet. Till stor del 

påverkar försäkringsbolagen hur utformning av skalskydd ska ske på en specifik plats utifrån 

vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden och vad som förvaras i lokalerna. Historiska 

museet i Stockholm är ett objekt där utrymning värderats och då beskrivs organisationen 

som ett sätt att utöka säkerheten (Ekdahl, Ekström, Karlsson, Nilsson & Nilsson, 2006). 

Väktare finns på samtliga plan under verksamhetens öppettider och dessa utgör en personell 

del i skalskyddet som dessutom har som uppgift att larma, underrätta övrig personal och 

även se till att en utrymning startar. På museet används även automatiska skjutdörrar som 

vid strömbortfall ska stanna i öppet läge och de utrymningsvägar som i övrigt finns ska hållas 

öppna under verksamhetens öppettider. 

Lokaler för allmänheten där utställningar bedrivs med värdefulla föremål, exempelvis 

museum, har Statens Kulturråd utvecklat en strategi med rekommendationer för att bidra 

med ett utökat fysiskt skydd. Inom dessa rekommendationer beskrivs att det är mekaniskt 

skydd, administrativa rutiner, personell bevakning, teletekniska bevakningshjälpmedel, 

brandskydd samt byggnadskonstruktion som tillsammans utgör grunden för möjligheten att 

inneha ett tillräckligt skalskydd. Ett museum har som uppdrag att bevara museiföremål, både 

för nuvarande intresse men även inför framtiden, och därför ska de som ställer ut föremålen 

vidta erforderliga åtgärder så att stöld eller skadegörelse undviks. Hur detta utformas är upp 

till museerna då de själva besitter kunskapen om förutsättningar gällande organisation, 

anställd personal, lokalutformning samt ekonomi. (Statens kulturråd, 2001) 

Brottsförebyggande faktorer inom museer ska behandlas, i form av det mekaniska skyddet, 

tillträdeskontroll och kameraövervakning. Skyddet ska i första hand utformas för att rädda 

liv, både för besökare och anställd personal, men även leda till skydd av föremål i lokalerna. 

Lösningar i form av teletekniska anordningar och personell bevakning betraktas som 

komponenter till det fysiska skyddet och kan innebära en ekonomisk svårighet. Ekonomiska 

konsekvenser orsakade av stöld, skadegörelse eller brand blir höga och en del föremål kan 

anses oersättliga. En av de svagaste länkarna under aktuella öppettider kan anses vara 

utrymningsdörrar, varför placering av föremål ska göras med hänsyn till detta samt att 

elektroniska hjälpmedel kan finnas som förstärkning. (Statens kulturråd, 2001) 

5.2 Slutna anläggningar 

En sluten anläggning är utformad för att hålla personer inlåsta i lokalerna, något som direkt 

medför att utrymning inte går att genomföra utan hjälp från personal eller med hjälp av 

räddningstjänst i ett senare skede. Skalskyddet verkar främst som en lösning för att hindra 

att personer tar sig bort från området, där samtliga öppningar i omslutningsytor tillsammans 

med hinder till intilliggande avdelningar ska vara tillräckligt säkra mot en utbrytning. Ihop 

med det brandtekniska skyddet skapas i dessa fall ett beroende av den utbildning, 

organisation och effektivitet som går att uppbringa hos de anställda. (Nilsson, 2005) 
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Lokaler som kan inräknas som en sluten anstalt enligt BBR är häkten, fängelser, anstalter, 

arrestlokaler eller annan verksamhet där personer kan vara frihetsberövade. Annan 

verksamhet kan i detta fall innebära om en person enligt lag blivit frihetsberövad enligt 

smittskyddslagen alternativt genomgå rättspsykiatrisk vård, psykiatrisk vård, vård mot 

missbruk eller ungdomsvård. Dessa typer av anläggningar påvisar utrymmen där personer 

som inte har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vistas. Personalen inräknas som en 

del av det befintliga skyddet i dessa verksamheter vilket således innebär att de behöver finnas 

till hands vid genomförande av en utrymning och ha vetskap om hur de ska agera och 

hantera situationen om den uppkommer (Ivanisevic, Karlsson, Lindström & Winberg, 2006). 

Ivanisevic et al. (2006) nämner i sitt arbete Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje och hur dessa 

av säkerhetsskäl håller samtliga dörrar låsta i kombination med att fönster inte är 

öppningsbara och utformade med säkerhetsglas. Även hos två ungdomshem framställda av 

Engström (2005) nämns hur fönster, som ofta också är okrossbara, samt dörrar måste vara 

låsta eftersom de intagna i många fall kan anses oberäkneliga.  

Det är personalen som har tillgång till nycklar till de dörrar som används i utrymningsvägar 

och i flertalet fall kan det finnas mer än en dörr som måste passeras innan personer kan 

anses vara i säkerhet (Nilsson, 2005). Den inledande utrymningen genomförs av anstaltens 

personal där de i första hand hanterar den cell som larmat och därefter utrymmer övriga 

personer om detta behov finns. Beroende på hur anstalten är uppbyggd med de interna 

gällande boende och eventuell isolering finns en möjlighet att utrymning kan behöva ske med 

en intern i taget till en säker plats, detta för att minska risken med rymning, hot mellan 

interner samt att en del kan vara under kraftig medicinering (Nilsson, 2005; Ivanisevic et al., 

2006; Engström, 2005).  

Den första kontakten med räddningstjänst görs av personal på plats, där dessa ska informera 

om var hotet äger rum och i vilken omfattning, informera om åtgärder som vidtagits, om 

någon fortfarande saknas samt tillhandahålla nycklar till de delar av byggnaden som är låsta 

(Ivanisevic, 2006; Engström, 2005). I något fall har personer från räddningstjänsten nämnt 

att skalskyddet inneburit ett problem vid insats, exempelvis vid en brand på en psykiatrisk 

anläggning i Växjö där fönster ansågs svåra att få sönder och avlägsna på grund av tjockleken 

(Nilsson, 2005) samt att låsta dörrar in till en verkstad ansågs svåröppnade vid en brand på 

Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje (Ivanisevic et al., 2006). En stor risk uppkommer vid 

utrymning nattetid då personalstyrkan är svagare och tid för utrymning påverkas till det 

sämre (Nilsson, 2005; Ivanisevic et al., 2006). Den personal som gör den inledande 

räddningsinsatsen på plats kommer riskera att utsättas för kritiska förhållanden, både vid 

utrymning av den cell som brinner men även då rök och rökgaser sprids ut i lokalerna 

utanför (Ivanisevic et al., 2006).  

5.3 Försvarsanläggningar 

Fortifikationsverket (2009) beskriver en försvarsanläggning som en byggnad eller anläggning 

som omfattas av sekretess där en indelning kan beskrivas utifrån den säkerhet som finns på 

respektive plats. Det finns tunga fästningar som är utvecklade för att skydda en funktion, 
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exempelvis en ledningscentral, genom att motstå vapenverkan och intrång, och det finns lätta 

fästningar som i många fall kan vara värn eller liknande. Dessutom finns en grupp där flygfält 

ingår och en för övriga försvarsanläggningar i vilken bergförråd, byggnader som utgör en 

delfunktion alternativt ett komplement inräknas. En försvarsanläggning används i grunden 

inom totalförsvaret, det är ett objekt som ingår i en myndighets krigsorganisation och utgör 

en infrastrukturell enhet för totalt samhällsskydd. 

Försvarsanläggningar kan vara hotade på olika sätt, där sabotage och terrorhandlingar är 

mer direkta angrepp mot den bedrivna verksamheten medan det i övrigt kan genomföras ett 

intrång med syfte att komma åt stöldbegärliga tillgångar. Med hänsyn till dessa hot är det 

viktigt med ett förebyggande skydd av anläggningarna, där samhället måste vara med och 

påverka skyddssäkerheten gällande viktiga funktioner samt sina medborgare. Då intrånget 

väl sker är det ofta för sent att vidta åtgärder, dessa måste utvecklas med ett förebyggande 

syfte för att kunna förhindra hoten. Vanliga åtgärder blir att använda larmfunktioner, såsom 

videokameror, sensorer och detektorer för att minska risken för ett intrång och för att 

förhindra möjliga negativa konsekvenser. Det är kostsamt att bedriva denna form av 

bevakning och därför har FOI närmare beskrivit användning av ett intelligent intrångsskydd. 

Detta är ett intrångsskydd som minskar behovet av att använda personal som sköter systemet 

eller annan vaktpersonal, systemet kan arbeta dygnet runt, under alla väderförhållanden och 

upptäcker i ett tidigt skede obehörigt intrång. (Jungert & Lantz, 2006) 

Fortifikationsverket innehar byggregler som bland annat omfattar FKR, Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler, med tre tillhörande bilagor som behandlar hotbilder, dimensionering av 

belastningars storlek och egenskaper för olika material, allmänna regler för bärande 

konstruktioner samt godtagbara förfaranden gällande utformning av skydd. I dessa regler 

beskrivs krav på det fysiska skyddet för att upprätthålla skydd vid hot från naturkatastrofer, 

sabotage eller krig som kan påverka kritisk infrastruktur och samhällsviktiga funktioner. En 

del av dagens försvarsanläggningar eller andra säkerhetsanläggningar används även 

dagligen, en del för militära ändamål och andra med annan verksamhet. Brukaren är den 

som anger den funktionstillgänglighet som accepteras i en byggnad eller anläggning och 

beroende på verksamhet är det viktigt att skapa tillräcklig säkerhet för personer med hänsyn 

till gällande arbetsmiljöregler och utrymningskrav. (Fortifikationsverket, 2011)  
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6 RESULTAT 

Arbetets resultat redovisas som en sammanställning av de intervjuer som genomförts med 

personer som arbetar med säkerhet inom eller mot ett företag. Samtliga frågor i intervjun har 

varit öppna på det sätt att respondenten har haft möjlighet att svara med egen valbar 

information (se Bilaga 2). De svar som erhållits är verksamhetsberoende, där flertalet frågor 

har varit desamma för samtliga intervjuade medan några få mot slutet av intervjutillfället har 

varit mer specifikt riktade mot verksamheten alternativt den roll som respondenten innehar i 

sitt arbete. Intervjuerna är sammanfattade från varje enskilt tillfälle i Bilaga 3 för att ge en 

bild av hur skalskydd, utrymning och insats påverkar varandra i en specifik verksamhet. 

Sammanställningen är uppdelad kring den hotbild som råder i olika verksamheter, hur 

utformning av skalskydd är gjord, motstridigheter mellan utrymning respektive 

räddningsinsats samt den utveckling som kan anses vara möjlig med hänsyn till uppkomna 

problem. De personer som bidragit till arbetets resultat finns beskrivna i Tabell 2. 

Tabell 2: Intervjuade personer sammanställt i en tabell för att kort beskriva den anläggning eller 
det område som de verkar inom. Det sammanställda resultatet bygger på det som dessa personer har 
förmedlat och de fullständiga intervjuerna finns redovisade i Bilaga 3. 

Intervju Intervjuperson Verksamhet 

1 Helena Andersson Rättspsykiatri Västmanlands enhet i Sala, en sluten 
anläggning 

2 Daniel Fridström Brandkonsult, arbetat med olika objekt, bland annat 
sjukhus, äldreboende, förskolor och ambassader 

3 Mikael Högström, 
Göran Forsell 

Riksdagen i Stockholm, delvis publik anläggning 
med värdefull verksamhet  

4 Kjell Ekström Fortifikationsverket, försvarsanläggningar 

5 Evert Olén Kammarkollegiets lokaler i Stockholm, anläggning 
med värdefull verksamhet och värdefull egendom 

6 Jens Lind,  
Johan Kleiman, 
Roger Olsson 

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, 
publika och avgränsade anläggningar med rörlig 
egendom i form av buss, tåg och tunnelbana 

6.1 Hotbilden i en verksamhet 

Det är i mångt och mycket den framtagna hotbilden som avgör valet av skalskydd, något som 

varierar utifrån den verksamhet som bedrivs i en byggnad eller anläggning. Att skydda mot 

obehörigt intrång är en sammanhängande faktor för flertalet verksamheter och skyddet är 

ofta inriktat mot öppningar såsom dörrar, portar och fönster, även om fönster i flertalet 

verksamheter inte kan inräknas som en godkänd utrymningsväg (BFS 2011:6). 

Fortifikationsverket, som utvecklar anläggningar till Försvarsmakten, har som största fokus 

att utveckla ett skalskydd mot obehöriga som samtidigt ska fungera mot fysiska påfrestningar 
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i form av vapenattacker och liknande (K. Ekström, personlig kommunikation, 30 april 2015). 

Det finns för dessa anläggningar ett yttre hot att skydda sig mot, där skalskyddet är utvecklat 

för att skapa säkerhet för personer, material och information.  

Hos övriga verksamheter omnämns det yttre hotet som en viktig faktor för utformning av 

skalskyddet, det är endast hos den slutna anläggningen (H. Andersson, personlig 

kommunikation, 20 april 2015) som det i första hand är ett inre hot som skalskyddet ska 

verka mot. Brand kan anses vara ett inre hot inom samtliga verksamheter som leder vidare 

till att en utrymning behöver genomföras genom skalskyddet. H. Andersson beskriver vidare 

att den rättspsykiatriska anläggning som hon ansvarar för är klassad enligt Socialstyrelsen 

som en byggnad i klass 2, vilket innebär att de är ålagda att förhindra rymning. Med hänsyn 

till detta är skalskyddet, gällande dörrar och fönster, utformat för att hindra personer som 

inte har behörighet att lämna byggnaden under samtliga tider på dygnet. Då det gäller 

demensboenden alternativt förskolemiljöer finns också en inre hotbild som ska hanteras där 

personer inte får ha möjlighet att ta sig från platsen, oavsett om det är en medveten rymning 

eller endast en olyckshändelse (D. Fridström, personlig kommunikation, 23 april 2015). 

På de platser där byggnader och anläggningar ska vara mer tillgängliga för allmänheten är 

det inte möjligt att utveckla ett skalskydd som kan stå emot alla hot. Både vad gäller 

fastigheter som tillhör riksdagen och trafikförvaltningen finns en uppdelning kring de platser 

som ska vara tillgängliga för allmänheten och de delar som ska vara extra skyddade inom 

samma område. Utöver de inre hoten gällande uppkomst av brand blir det viktigt att hantera 

hot från utsidan som är riktade mot verksamheten. Riksdagen i Stockholm (M. Högström & 

G. Forsell, personlig kommunikation, 28 april 2015) har som det enskilt största hotet anlagd 

brand som kan anläggas i syfte att medvetet skada verksamheten alternativt av en instabil 

person men det finns även hot i form av omvärldsrisker, terrorism, främmande makt, 

organiserad brottslighet, smittor samt olycksfall i lokalerna. Specifikt olyckor är något som 

även uppdagades vid intervjun med personer på trafikförvaltningen där det hos tåg utvecklas 

skydd för att främst hindra någon från att råka beträda spåren samt i fastigheterna för att 

inte få obehöriga personer till platser där teknisk utrustning finns, då denna kan vara farlig 

att vistas i närheten av utan kunskaper (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig 

kommunikation, 7 maj 2015). De nämner dock också vikten av att skydda mot sabotage, 

skadegörelse eller annat intrång som kan påverka verksamheten, där det farligaste hotet med 

hänsyn till konsekvenser anses vara en terrorhandling i en undermarksanläggning. 

Det finns hantering av mer direkta och tydliga hot, exempelvis där personer ska hållas inlåsta 

för sin egen eller utomståendes säkerhet eller som i fall med försvarsanläggningar där det i 

första hand ska finnas ett mekaniskt skydd mot direkt åverkan av vapen eller liknande. På 

andra platser, såsom hos riksdagens och trafikförvaltningens anläggningar, finns en större 

andel varierande och mer otydliga hot där skyddet ytterligare kompliceras av att stora delar 

av lokalerna ska vara för allmänheten. Sammantaget innebär detta att det utifrån den 

verksamhet som bedrivs uppkommer olika hot som påverkar utformning av skalskydd och då 

måste skyddet utvecklas för att ge en tillräcklig säkerhet för personer, föremål och 

information som finns inom byggnaden eller anläggningen. 
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6.2 Utformning av skalskydd 

Som ett sätt att hantera hot mot en verksamhet används olika varianter av skalskydd där en 

kombination av mekaniskt skydd, elektroniskt skydd och personellt skydd är vanligt hos 

samtliga verksamheter som varit delaktiga i detta arbete. Dessutom är det inte skalskyddet i 

sig som ensamt tillåter om utrymning eller räddningsinsats kan genomföras utan det är även 

viktigt att genomföra övningar och utbildning av personal som ett sätt att hantera de risker 

som externa eller interna hot kommer att utveckla. Speciellt på anläggningar där personer 

hålls inlåsta, som på den rättspsykiatriska anläggningen i Sala, blir personalen en viktig 

resurs i säkerhetsarbetet. Som ett sätt att hantera riskerna genomförs övningar i 

verksamheten, där både personal och interna medverkar samt ibland även räddningstjänst, 

ambulans och polis (H. Andersson, personlig kommunikation, 20 april 2015). 

6.2.1 Samverkan mellan olika former av skalskydd 

Det grundläggande mekaniska skyddet varierar mellan olika verksamheter, till stor del 

beroende på syftet och den hotbild som en verksamhet arbetar utifrån. Inom detta område 

nämner H. Andersson (personlig kommunikation, 20 april 2015) att omslutningsytan hos 

den slutna anläggningen i grunden är utformad med plåt och betong och att det vid 

öppningar i skalskyddet används säkerhetsslussar, där passerkort måste användas och där 

endast en dörr kan vara öppen i taget. Grundtanken inom denna psykiatriska verksamhet är 

att det aldrig ska finnas en hel öppning genom skalskyddet vid ett tillfälle och gällande 

fönster är utformningen gjord för att de inte ska vara öppningsbara. 

Det mekaniska skydd som finns hos trafikförvaltningens fastigheter utgörs främst av staket, 

taggtråd och grindar med lås för att personer inte ska beträda spårområdet medvetet eller 

olyckligt (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015). Det finns 

dock inget slusstänk i denna verksamhet eftersom en del av objekten består av rörliga fordon 

som ska passera skalskyddet konstant. En komplettering får göras med skalskyddskameror 

och trygghetskameror på de platser som anses vara extra riskabla. En till del kring 

skalskyddet som gäller stationer är intäktssäkring som ska finnas för att hindra att obehöriga 

exempelvis tar sig ner i tunnelbanan utan att betala. Detta utformas ofta som speedgates med 

kortläsare för in- och utpassering samt att en vakt finns för att övervaka processen då 

verksamheten pågår. 

D. Fridström (personlig kommunikation, 23 april 2015) nämner allmänt att det är vanligast 

att använda olika tekniska lösningar i form av låsanordningar som kan vara mekaniska eller 

elektroniska och användas enskilt eller i kombination med varandra. En vanlig lösning i 

byggnader är att koppla låsning eller larmning till en annan för verksamheten väsentlig 

funktion, främst för att se till att säkerhet för utrymning erhålls under de tider som någon 

befinner sig på platsen. Vidare nämner D. Fridström att det hos äldreboenden är vanligt att 

använda en knappsats med kod invid dörrarna, som behöver fungera i det fall som personer 

ska ta sig ut men samtidigt inte omöjliggöra för en person att återvända till lokalerna. 

Hos samtliga verksamheter som omfattas av detta arbete är ett elektroniskt skydd utformat 

vid entréer in i de privata delarna av lokalerna, hos en del gäller detta ända från det yttersta 
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omgärdande staketet och i en del fall finns det längre in i anläggningen. Detta elektroniska 

skydd kan bestå av en kortpasseringskontroll, ofta med tillhörande kod, som ska styra vilka 

som är behöriga att befinna sig på platsen. På trafikförvaltningen finns i dagsläget en del 

dörrar som endast kontrolleras med nyckel, men detta kommer inom kort att kompletteras 

med fler låspunkter bestående av kortläsare indelat i fyra olika nivåer, där den lägsta klassen 

kommer innebära att ett passerkort är nödvändigt medan den högsta klassen kräver att 

passerkort ihop med en kod används under dygnets alla timmar (J. Lind, J. Kleiman & R. 

Olsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015). Försvarsanläggningar har vanligtvis kort och 

kod som ett skydd mot obehöriga vid insläpp och passager och till detta personellt skydd som 

ska se över vad som händer på en viss plats om larmet går. De dörrar som används är ofta 

stora och tunga och kräver mycket teknik om de ska fungera och denna del av det mekaniska 

skyddet är främst utformad i syfte att motstå extraordinära händelser (K. Ekström, personlig 

kommunikation, 30 april 2015). 

6.2.2 Skalskydd i flera steg 

Användande av skalskydd i flera steg är en vanlig lösning hos olika verksamheter. Hos 

Kammarkollegiets lokaler indelas skalskyddet i tre delar, ett yttre, ett mellan och ett inre som 

samtliga är utformade med ett passersystem bestående av avläsning av kort med tillhörande 

kod. Det yttre omfattar passage genom byggnadens ytterdörrar i omslutningsytan, det 

mellersta påverkar möjligheten att ta sig vidare in för att röra sig i trapphus och hissar till de 

olika våningsplanen och det innersta omfattar passagen ut till de olika våningsplanen. Som 

övrigt skydd har dörröppningar brytskydd med magnetkontakter, fönster har även de 

magnetkontakter men även glaskrosscensorer och på vissa platser i byggnaden finns även 

rörelsedetektorer, vibrationslarm samt rondering med vakter för extra säkerhet. (E. Olén, 

personlig kommunikation, 6 maj 2015) 

På riksdagen beskrivs skalskydd främst som ett tillträdesskydd för att skapa personsäkerhet, 

informationssäkerhet samt som ett skydd mot verksamheten. Det finns tre delar av 

skalskyddet som påverkas av placering i och omkring byggnaderna. Det yttre skalskyddet är 

utformat med pollare för att hindra fordon att komma intill fastigheterna, därefter finns det 

kameror utefter fasaderna och som ett sista steg används personellt skydd i entréer 

kombinerat med passerkort via speedgates. Även inuti byggnaderna är det kraftigt 

sektionerat med passerkort och i en del fall även kod, i första hand mellan publika och 

privata delar men även mellan olika avdelningar. I grunden ska det skalskydd som är 

utvecklat hos riksdagens byggnader kunna ses som en förebild för andra genom att påvisa en 

extra hög säkerhet och gärna nå över de grundläggande krav som ställs. Som ett exempel på 

detta kan nämnas att sprinkler finns installerat i alla entréer, inte för att det är ett krav utan 

för att skapa extra säkerhet i den egna verksamheten. (M. Högström & G. Forsell personlig 

kommunikation, 28 april 2015) 
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6.3 Skalskydd och utrymning 

Det genomgående resultatet från samtliga verksamheter påvisar att det finns ett arbete för att 

möjliggöra utrymning trots ett förhöjt skalskydd och att de tydligt betonar vikten av att de 

personer som befinner sig i en byggnad alltid ska kunna ta sig ut. Betydelsen av att ha 

utbildningar och övningar understryks också hos samtliga, dock genomförs detta på olika sätt 

och med olika regelbundenhet beroende på verksamhet. Vidare kommer respektive 

verksamhet att beskrivas utifrån de tankar som de har och hur de har utvecklat säkerheten 

kring en trygg utrymning med hänsyn till det skalskydd som finns utvecklat. 

D. Fridström (personlig kommunikation, 23 april 2015) bidrar med ett allmänt perspektiv på 

området och säger att det finns två steg att arbeta utifrån vid hantering av en verksamhets 

utrymning. Det ena är att se över byggnadstekniska åtgärder kring utrymningsvägar, bredd 

på dessa samt gångavstånd utifrån personantal samt de tekniska aspekterna kring sprinkler, 

larm och liknande. Det andra viktiga området att ta hänsyn till är verksamhetens behov, 

detta kommer att påverka utrymningens utformning med hänsyn till om personer förväntas 

genomföra utrymningen själva, om personal ska medverka samt om räddningstjänsten är 

inräknad som en del av utrymningen. En svårighet kan beröra utrymning över annan 

verksamhet där det utöver passering av det egna skalskyddet också krävs kontakt kring den 

andra verksamhetens säkerhetsarbete. 

6.3.1 Publika anläggningar med utrymning på egen hand 

Verksamheter som skapar en svårighet är där allmänhet har tillträde samtidigt som en hög 

säkerhet är viktig, där ett exempel kan sägas vara riksdagens lokaler i Stockholm. För att 

skapa en trygg utrymning följs de krav och riktlinjer som ställs i LSO, BBR och AFS ihop med 

interna lagar och regler specifikt för denna verksamhet. Det finns brandcellsgränser och ett 

utrymningslarm med talat meddelande samt att allmänna och riktade utbildningar, övningar 

samt krishantering inkluderas i verksamheten. Flertalet av brandcellsgränserna används 

också som en del av skalskyddet med kortläsare och kod samtidigt som det i en del fall finns 

panikbeslag för utrymning på samma dörrar, en konflikt som får åtgärdas med att inneha 

larm eller kameraövervakning. Hos använda tillträdeskontroller finns en inställning om att 

de ska öppna vid strömbortfall alternativt när larmet går, där båda delar kräver hög 

tillförlitlighet. Byggnaden består av dels publika delar och dels slutna, samtliga med en 

kontroll över vilka personer som kommer in men utan någon vetskap om var de befinner sig 

eller om de har lämnat platsen. I första hand är det meningen att personer ska utrymma på 

egen hand och då direkt till det fria. Det finns dock tillfällen med hot från utsidan som gör att 

en utrymning istället sker genom förflyttning till en intilliggande brandcell. (M. Högström & 

G. Forsell, personlig kommunikation, 28 april 2015) 

Trafikförvaltningen innehar en stor variation av fastigheter i form av stationer och depåer 

samt att det finns rörliga fordon som måste hanteras gällande skalskydd och utrymning. Här 

gäller samma tanke som hos riksdagens lokaler, i första hand ska personer ha en möjlighet 

att utrymma själva och skalskyddet ska inte hindra den möjligheten. Det finns installation av 

utrymningslarm och annan viktig utrustning men det är fortfarande av vikt att trafikutövare 

tar sitt ansvar för att ge en kompetent personal som kan vara behjälplig vid en utrymning. 
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Utrymningsrutiner genomgås varje år för personal och detta speciellt gällande hur hiss, 

rulltrappor och spärrlinjer ska hanteras vid en utrymning. Intäktssäkring som finns vid 

entréer begränsar flödet av personer i och med den plats de tar oavsett om de kan öppnas vid 

en utrymning eller inte, men detta ska redan vid projektering vara anpassat till personflödet 

på platsen. (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015) 

6.3.2 Skyddade anläggningar med utrymning på egen hand 

I Kammarkollegiets lokaler är utrymningen baserad på att ett antal utrymningsledare finns 

utsedda för att ta ansvar för att de tillgängliga utrymningsvägarna hålls fria och fungerande 

samt för att hänvisa personer till närmaste utrymningsväg. Här nämns vikten att säkerställa 

en trygg utrymning i kombination med skalskyddet, personer i byggnaden ska både känna sig 

trygga och vara trygga. Det sista steget i skalskyddet som leder ut till de olika våningsplanen 

kan orsaka problem vid en utrymning till trapphusen eftersom dessa dörrar är inställda på 

att låsa då en person har passerat och därmed finns inte möjligheten att återvända. Dock har 

det genomförts övningar med rökfyllt trapphus som bekräftat att personer väljer att backa 

tillbaka direkt då de upptäcker röken och istället väljer en annan väg ut. I denna verksamhet 

är det få besökare, varför utbildning och övningar ger bra resultat hos de anställda som har 

god kännedom om lokalerna. (E. Olén, personlig kommunikation, 6 maj 2015) 

För de försvarsanläggningar som hanteras av Fortifikationsverket nämner K. Ekström 

(personlig kommunikation, 30 april 2015) att hantering av skalskydd i kombination med 

utrymning hanteras olika beroende på verksamheten och de behov som hyresgästen ställer, i 

vissa fall finns initierad utrymning och på andra ställen prioriteras inte 

utrymningssäkerheten alls. Grundtanken är att personer ska genomföra en utrymning själva 

och ta sig till en säker plats, där problemen främst uppkommer kring komplexiteten i 

anläggningarna och att antal utrymningsvägar samt gångavstånd inte alltid har möjlighet att 

uppfylla kraven. I många fall är det inte utrymning till det fria som är målet utan att 

genomföra en partiell utrymning med delevakuering till en plats där det vidare finns två av 

varandra oberoende utrymningsvägar.  De dörrar som används i anläggningarna, speciellt 

under mark, är stora och tunga och kan därmed innebära problem för de utrymmande även 

om de samtidigt är väl utvecklade för att stå emot hot från utsidan. För att ge ett ökat 

skalskydd finns ofta ett mål kring att begränsa antalet öppningar och då blir det också med 

automatik svårt att ta sig ut, där det även finns en stor risk om en dörr går i lås bakom ryggen 

på en person som behöver återvända. 

6.3.3 Utrymning beroende av personalens insats 

En stor del av problemet kring skalskydd hamnar kring låsningen och dess anpassning till 

utrymning. Normalt ska det vara svårt att ta sig in till en verksamhet och för en obehörig som 

har tagit sig in ska det inte vara lätt att ta sig ut igen med föremål och liknande, vilket går 

emot behovet vid en utrymning där att det ska vara lätt att gå direkt ut genom en dörr. 

Dessutom ska den dörr som passeras inte gå i lås eftersom en person kan behöva återvända, 

exempelvis vid ett äldreboende eller en förskola där personal ska medverka vid den inledande 

utrymningen. (D. Fridström, personlig kommunikation, 23 april 2015) 
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Slutna anläggningar har det grundläggande problemet att utrymning ska kunna ske samtidigt 

som personer på egen hand inte ska kunna ta sig ut ur lokalerna. H. Andersson (personlig 

kommunikation, 20 april 2015) vid den rättspsykiatriska anläggningen i Sala beskriver att 

den byggnad som används är uppdelad i många brandceller för att möjliggöra en förflyttning 

av personer inom byggnaden som ett sätt att lösa utrymningsproblematiken. Om möjligt ska 

personer inte föras utomhus utan det ska stanna inom skalskyddet för att utgöra minst risk 

för sin omgivning. Vid ett larm kommer en grupp i taget att ledas, med hjälp av personal, till 

en säker del av byggnaden och om utrymning till det fria ändå behöver göras sker detta till 

inhägnade utrymningsgårdar. Skalskyddet som finns för att hindra rymning, med slussar, 

kortläsare och bevakning, skapar ett beroende av personalens insats som vägledare och det är 

av vikt att rätt person finns på rätt avdelning och har den utbildning och kunskap som krävs. 

Hon nämner att det är viktigt att alla lösningar utifrån kraven ska kombineras på ett sätt som 

gör att de fungerar med sitt enskilda syfte utan att hindra något annat. 

6.4 Skalskydd och räddningsinsats 

Sammantaget för de verksamheter med förhöjt skalskydd som behandlas i arbetet finns inte 

räddningstjänsten planerad som en del av utrymningen utan ska i första hand verka för att 

genomföra en vidare insats då personer har utrymt lokalerna. 

6.4.1 Samverkan mellan verksamhet och räddningstjänst 

D. Fridström (personlig kommunikation, 23 april 2015) beskriver hur viktigt det kan vara att 

ha en god kontakt med räddningstjänsten, även om det i grunden är verksamhet och byggnad 

som avgör om dessa kan finnas med som en del av utrymningen eller om de i huvudsak ska 

genomföra en släckinsats då de kommer till platsen. Det finns många verksamheter där 

räddningstjänsten inte har tillgång till nycklar eller annat för att själv ta sig in och på vissa 

platser, som exempelvis ambassader, kan de vara beroende av att personal godkänner och 

leder de runt i byggnaden. Om en tillräcklig insats ska kunna genomföras blir det viktigt med 

en bra kontakt mellan verksamhet och räddningstjänst för att underlätta genomförande av en 

insats och en anpassning behöver göras så att de kan arbeta på bästa sätt. I många fall vill de 

endast vara med och påverka i projekteringsskedet när det gäller komplexa byggnader eller 

där räddningstjänsten ska ingå i utrymningen, där han som exempel nämner att de sällan är 

med för att påverka lösningar kring äldreboende och förskolor men i många fall vid 

utformning av sjukhus där insatsen kan bli mer avgörande.  

Det finns platser där lokalerna är mer komplexa och som därmed påvisar att räddningstjänst 

behöver kunskap för att genomföra en insats på rätt sätt. I Kammarkollegiets lokaler finns ett 

stort antal delar i skalskyddet som kan påverka tillgängligheten och räddningstjänsten har 

bjudits in för att delta men inte visat något engagemang för denna specifika verksamhet, trots 

att läget med restauranger i bottenplan, ett centralt läge samt en närliggande tunnelbana ger 

en ökad riskbild (E. Olén, personlig kommunikation, 6 maj 2015). När det gäller de 

anläggningar som hanteras av Fortifikationsverket finns på vissa ställen ett samarbete med 
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räddningstjänst och i andra fall nära nog ingen kontakt alls, något som beror på den aktuella 

verksamhet som bedrivs (K. Ekström, personlig kommunikation, 30 april 2015).  

Övriga verksamheter som är intervjuade har ett nära samarbete med räddningstjänsten, både 

för att i sitt eget arbete se till att skyddet är tillräckligt men även så har räddningstjänsten 

själva ett intresse av att kunna genomföra en tillräcklig insats. På den slutna anläggning där 

H. Andersson (personlig kommunikation, 20 april 2015) är säkerhetssamordnare finns ett 

konstant samarbete med räddningstjänsten för att få det att fungera, där räddningstjänsten 

påvisar det som de behöver veta för att genomföra sin insats och där verksamheten berättar 

om sina krav. Genom regelbundna träffar, studiebesök på anläggningen samt övningar delges 

en större kunskap om tillvägagångssättet i det fall något händer samt vilka angreppsvägar 

som finns. Grundproblemet sitter kring att räddningstjänsten inte själva kan ta sig in i 

anläggningen vilket är hanterat genom att en ansvarig vägledare ur personalen ska ta emot de 

på platsen, informera och öppna angreppsvägar som är låsta med nyckel eller bricka. 

På riksdagen beskrivs nära kontakt med räddningstjänsten som en lösning för att hantera det 

skalskydd som annars kan innebära ett problem. Det finns inga begränsningar kring hur de 

får ingripa i lokalerna, de har fritt tillträde till samtliga lokaler och har egna nycklar till en del 

platser men i övrigt är de beroende av att personalen finns tillgänglig för insläpp och 

vägledning. För att utveckla en god miljökännedom i lokalerna genomför räddningstjänsten 

platsbesök där de visas de vägar som är möjliga för förflyttning över våningsplanen men även 

mellan de olika våningarna. Räddningstjänsten stöter i första hand på problem hos de pollare 

som omger byggnaderna, detta kräver att någon ur personalen avlägsnar dessa för att ge 

framkomlighet. Därefter behöver dörrar passeras och de spärrar som finns där innanför och 

för samtliga delar finns det personal med utbildning som kan bistå, detta är en extra säkerhet 

som är vidtagen för att ge högre kompetens och en större förmåga till verksamhetens 

säkerhet. (M. Högström & G. Forsell personlig kommunikation, 28 april 2015) 

Hos anläggningar med rörliga fordon som trafikförvaltningen hanterar genomförs övningar 

ihop med räddningstjänst där insatsvägar ses över, genomgångar utförs i elhantering samt 

kring hur kontakt ska ske med ledningscentralen under ett ingripande. Den väg som de 

utrymmande behöver för att ta sig ut blir också ofta den som räddningstjänsten behöver för 

att kunna ta sig in, varför det blir viktigt med utveckling av dörrar och spärrar i skalskyddet 

med tillräckliga dimensioner och med en utformning som fungerar för rörelse i båda 

riktningar. (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015) 

6.4.2 Restriktioner kring räddningsinsats 

I Fortifikationsverkets anläggningar finns det ibland restriktioner för en insats men i det läge 

som en räddningsledare har tagit över är det denna som får ansvaret över besluten och de 

stora tveksamheterna uppträder istället kring en eventuell restvärdesledare och den säkerhet 

som kan behövas kring detta. K. Ekström (personlig kommunikation, 30 april 2015) 

beskriver tydligt att om det finns dörrar som är låsta och svåra att hantera vid en utrymning 

så kommer detta automatiskt att ge ett problem med tillgänglighet från utsidan. De främsta 

problem som uppkommer för räddningstjänsten är att de kan ha svårt att veta hur det 

fungerar med insatsvägar och hur de tar sig in, att de ofta inte har tillräcklig kunskap och 
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objektkännedom samt att de inte har egna nycklar, varken för att ta sig in på området genom 

det yttersta skalskyddet men även för att ta sig in i anläggningen. När det gäller de 

anläggningar som är slutna kommer det med hänsyn till detta att krävas hjälp från personal 

eftersom de inte har någon möjlighet att själva ta sig in genom skalskyddet. På en del platser 

är räddningstjänsten med och genomför övningar för att kunna skapa lösningar som får det 

att fungera bättre men för ett flertal anläggningar kan verksamheten alternativt det 

geografiska läget göra att det inte finns inräknat att räddningstjänsten kan bistå med sin 

insats. 

E. Olén vid Kammarkollegiet (personlig kommunikation, 6 maj 2015) nämner även han att 

vid tillfällen när räddningstjänsten behöver genomföra en insats finns inga restriktioner, de 

har tillgång till insatsplaner och nycklar så att personal i verksamheten inte ska behöva vara 

behjälplig vid en insats. Det är räddningstjänsten som ska vara ett stöd för att utrymma de 

värdefulla föremål som finns i byggnaden varför de behöver ha möjlighet att ta sig in och 

även vidare ut i nästa skede och för att genomföra detta krävs kunskap om byggnadens 

utformning. Hos trafikförvaltningens verksamhet (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig 

kommunikation, 7 maj 2015) finns inte heller restriktioner gällande räddningstjänstens 

arbete, det nämns att när de arbetar så går de nästintill över lagen. Dock har de inte tillgång 

till starkströmsanläggningar för sin egen säkerhet utan kommer på dessa platser att kräva 

hjälp från personal. Vad gäller rörelse för räddningstjänst genom skalskyddet har de själva 

nycklar och passerkort till verksamheten och en utarbetad insatsplan för att kunna hantera 

främst anläggningar under mark och den stora andelen folk som alltid finns i rörelse. 

6.5 Utvecklingsmöjligheter 

De intervjuade ser sig inte som fullärda inom säkerhetsområdet utan har olika delar där de 

ser en möjlig utveckling i framtiden. Dock finns det alltid begränsningar som påverkar det 

som en verksamhet vill göra och det som kan genomföras, där lösningar ska vara ekonomiskt 

försvarbara inom verksamheten samt att det ska finnas utrymme i planlösningen att 

genomföra det planerade. En grundläggande faktor som samtliga nämner är kommunikation 

mellan olika parter, det är inte bara viktigt att utveckla utan även viktigt att upprätthålla. 

Rutiner får inte krocka mellan möjlighet för utrymning eller en räddningsinsats och en 

övningsverksamhet måste utvecklas för att ge bättre kompetens hos de anställda, något som 

till idag visat sig ge goda resultat i trafikförvaltningens verksamhet. Det krävs en gemensam 

standard som alla kan verka utifrån för att möjliggöra ett bra säkerhetsarbete, främst som ett 

sätt att underlätta arbetet och ge tydligare riktlinjer. Istället för att bara använda de lösningar 

som i dagsläget verkar vara de bästa krävs en strategisk plan på längre sikt med en tydlig 

framtida målbild kring det som ska uppnås. (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig 

kommunikation, 7 maj 2015) 



39 

6.5.1 Kommunikation mellan olika parter 

Att ett säkerhetsarbete ständigt bedrivs i de verksamheter som behandlats i detta arbete är 

tydligt, på en del platser är det välutvecklat och på andra finns det fortfarande en del att 

utveckla enligt de personer som hanterar säkerhet i verksamheterna. D. Fridström (personlig 

kommunikation, 23 april 2015) beskriver att en bättre samordning mellan fastighetsägare, 

verksamhet, brandkonsult och låskonsult kan undvika problem genom att alla får vara med i 

ett tidigt skede och arbeta utifrån verksamhetens krav. Detta är något som han upplever finns 

hos mer komplexa anläggningar och trots att lösningarna är mer avancerade ger det ett bra 

resultat med god kontakt samtliga parter emellan. Regelverket är inte detaljerat utan det 

finns utrymme för tolkningar och olika byggnadstekniska lösningar där en optimal lösning 

måste utvecklas med de förutsättningar som finns, dock anses det finnas en större möjlighet 

att kompromissa kring skalskydd i jämförelse med utrymning.  

Även H. Andersson vid den rättspsykiatriska anläggningen i Sala (personlig kommunikation, 

20 april 2015) nämner vikten av att ha rätt person på rätt plats om något händer, kring det 

byggnadsmässiga anses inte mycket finnas som går att utveckla hos denna anläggning utan 

istället är det utbildning av personal och övningar som skapar en tillräcklig säkerhet. 

Framförallt nämner hon hur viktigt det är att kommunikationen mellan personer fungerar 

vid adrenalinpåslag, det går inte att veta exakt hur en individ fungerar vid dessa tillfällen 

varför övningar hålls för att se hur en person kommer att agera eller om den endast är passiv 

i en stund av stress. 

Vid riksdagen diskuterades de problem som är funna i LSO, där olika kommuner och 

räddningstjänster i landet arbetar med detta på olika sätt och har olika syn kring hur lagen 

ska hanteras. För att kunna skapa en tillräcklig säkerhet utifrån de ekonomiska 

förutsättningar som finns är det viktigt att det finns eldsjälar som brinner för det de gör, om 

intresset inte finns är det alltid en risk att verksamheter inte arbetar med detta skydd på rätt 

sätt. Just när det gäller riksdagens lokaler kan det ibland vara svårt att alltid följa lagkrav, 

både eftersom lagarna förändras hela tiden samt att det är viktigt att ta ställning till 

omvärldsförändringar då hotbilden är komplex. (M. Högström & G. Forsell, personlig 

kommunikation, 28 april 2015) 

6.5.2 Tekniska lösningar i verksamheter 

I många fall går det att utveckla de tekniska delarna, exempelvis kring kameraövervakning, 

och även den ronderande bevakningen kan utökas, vilket dock är dyrt och för avancerade 

tekniska system finns alltid risken för felfunktion. En viktig del är att se till att en dörr inte 

riskerar att gå i lås bakom ryggen på en person som sedan eventuellt behöver återvända 

denna väg, men för att ha ett fullgott skalskydd och samtidigt säkra denna del i utrymningen 

krävs ofta ett avancerat system som sällan är helt tillförlitligt och innebär stora kostnader. 

Vid Kammarkollegiet anses det också viktigt att utveckla ett samarbete med 

räddningstjänsten så att de får genomföra besök och delta i övningar som ett sätt att utveckla 

en kännedom om lokalerna och de föremål som ska utrymmas. (E. Olén, personlik 

kommunikation, 6 maj 2015) 
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Gällande trafikförvaltningens anläggningar benämns vikten av att fråga sig vad som är den 

rätta nivån och om det är ekonomiskt försvarbart att utveckla något till denna nivå eller om 

kompromisser behöver göras. På stationer kan en möjlig lösning vara att använda 

plattformsdörrar som ett skalskydd mellan plattform och tåg för att minska risken att någon 

av misstag eller med vilja tar sig ner på spåret, men detta anses vara en dyr lösning som 

dessutom kommer att utveckla kraftiga köer på platsen. Tekniska system som varnar om 

personer befinner sig på spåren är också ett alternativ för att bistå det mekaniska skalskyddet 

i form av staket men då blir tillförlitlighet en viktig del att utveckla hos skyddsutrustningen. 

(J. Lind, J. Kleiman och R. Olsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015) 

I många verksamheter finns ett slusstänk som på ett bra sätt bidrar med säkerhet men detta 

kan anses vara nästintill omöjligt i den verksamhet som trafikförvaltningen ansvarar över 

eftersom det ingår en stor andel rörliga fordon som konstant behöver ta sig ut eller in igenom 

skalskyddet. En utveckling finns påbörjad med glaspartier som placeras mellan plattform och 

rulltrappsschakt som ska fungera som ett sätt att avskilja röken, skapa en extra säkerhet för 

de utrymmande och bidra till att räddningstjänst kan komma närmare med slangar vid en 

insats. Det är viktigt att dessa ska kunna passeras obehindrat liksom vad gäller för de platser 

som har intäktssäkring, som ska öppnas om något händer och inte hindra personflödet som 

behöver utrymma anläggningen. Larm som startar i en undermarksanläggning behöver vara 

synkroniserat med eventuella byggnader som ligger ovanför och inte tillhör samma 

verksamhet, exempelvis en galleria eller liknande, så att risken inte uppkommer att endast 

den ena verksamheten genomför utrymning. Det krävs även en större kontroll av funktion 

hos de alternativa utrymningsvägarna, dessa ska hållas fungerande och fria trots att de i 

normala fall har ett skalskydd mot obehöriga. (J. Lind, J. Kleiman & R. Olsson, personlig 

kommunikation, 7 maj 2015) 

Problem kan uppkomma på de platser där räddningstjänst och utrymmande behöver samsas 

om samma väg för att ta sig in respektive ut ur en anläggning varför en riskbild kring detta 

kan vara viktigt att upprätta. Även verksamheter i anslutning till varandra kan hindra den 

andras utrymning genom att ansvara för sitt eget skalskydd och inte alltid utveckla detta som 

en tillräcklig utrymningsväg för en anslutande verksamhet även om detta kan vara ett krav. 

Även inom denna verksamhet, som handlar om Fortifikationsverkets anläggningar, nämns 

risken med en dörr som går i lås bakom ryggen på en ifall man behöver återvända, vad gäller 

skalskyddet är detta en viktig funktion men kring utrymning kan det innebära en risk. För att 

ge mer tid vid en utrymning i slutna anläggningar och då framförallt de under mark, kan 

skilda brandceller utvecklas så att den yttre dörren avskiljs från den extra utrymningsvägen 

och mer skapa en funktion av utrymning i etapper. En möjlighet finns också att använda de 

säkra rum som används vid problemlösning i gruvindustrin om det endast finns en möjlig 

väg att ta sig in i och ut ur en anläggning. I ett sådant säkert rum finns möjlighet att vistas 

flertalet timmar tills utrymning kan ske under säkrare förhållanden. (K. Ekström, personlig 

kommunikation, 30 april 2015) 

K. Ekström fortsätter att beskriva den diskussion som finns kring om dörrar ska vara öppna i 

det läge som det är strömlöst eller om de istället ska vara låsta. För att säkerställa utrymning 

finns alltid tanken att en dörr, spärr eller port ska lämnas i upplåst läge när strömmen går för 

att inte utgöra hinder vid en utrymning eller räddningsinsats. Detta motverkar kravet på att 
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erhålla ett säkert skalskydd i alla lägen, möjlighet får inte finnas att bryta strömmen för att 

öppna elektroniska lås och genomföra ett intrång. Om en dörr hålls låst när strömmen går 

skapas risken att en utrymning inte kan genomföras och istället krävs fler säkerhetsåtgärder 

alternativt att den personal som finns i anläggningen har tilläcklig kunskap och verktyg för 

att lämna platsen. 

6.6 Sammanställning 

En sammanställning är genomförd i Tabell 3 för att visa de delar som respektive intervjuad 

person tar upp kring den verksamhet som de hanterar gällande säkerhetsarbete. De nummer 

som används i tabellen syftar till genomförd intervju enligt Tabell 2 samt Bilaga 3. 

Tabell 3: Sammanställning av verksamhetsbaserat skalskydd med hänsyn till de olika 
verksamheterna som intervjuats i arbetet. De nummer som används i tabellen syftar till den intervju 
som är genomförd enligt Tabell 2 samt Bilaga 3.  De rutor som är markerade med punkter visar på de 
delar som respektive verksamhet innehar i nästintill alla anläggningar, de rutor som är tomma innebär 
att det aldrig alternativt sällan används. 

 1 2 3 4 5 6 

Mekaniskt skydd ● ● ● ● ● ● 

Elektroniskt skydd ● ● ● ● ● ● 

Personellt skydd ●  ● ●  ● 

Tillgängligt för allmänheten   ● ●   ● 

Utbildning av personal ● ● ● ● ● ● 

Övningar inom verksamhet  ● ● ● ● ● ● 

Besök av räddningstjänst ●  ●  ● ● 

Övningar med räddningstjänst ●  ●  ● ● 

Tillträdeskontroll ●  ● ● ●  

Intäktssäkring      ● 

Skalskydd i flera nivåer ●  ● ● ● ● 

Utrymning på egen hand   ● ● ● ● 

Risk att dörr låses om person 
behöver återvända 

 ●  ● ●  

Behov av personal vid utrymning ● ●     

Restriktioner för räddningstjänst 
(har inte nycklar, kort mm) 

●   ●   

Användande av slussar ●  ●    
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7 DISKUSSION  

De reflektioner som framkommit i litteraturstudie och i resultat från genomförda intervjuer 

finns sammanfattade i denna diskussion. En sammanfattning av resultaten redogörs i 

slutsatserna av arbetet. 

7.1 Regelverk ställs mot verklighet 

Det finns ett flertal framtagna lagkrav som måste följas vid uppförande och användande av 

en byggnad men dessa beskriver endast grundläggande kriterier kring den funktion som ska 

uppnås. Främst är det personskador och stora kostnader som ska undvikas i samhället och 

för att uppnå detta måste hot avstyras alternativt konsekvenser minimeras. Skyddsklasser är 

framtagna för byggnader med hänsyn till mängden stöldbegärlig egendom men detta är inte 

fallet i alla verksamheter med ett förhöjt skalskydd utan många gånger är det andra risker 

som kommer att påverka verksamheten utöver direkta stölder. De klasser och regler som 

finns utvecklade kan inte anses vara anpassade till anläggningar med ett förhöjt skydd där 

det ofta är specifikt anpassade lösningar som behöver genomföras. Det finns en anpassning 

kring låsklasser där skalskyddet för en låsenhet högre än klass 3 överordnas utrymning och 

därmed är svårare för en obehörig att hantera. Med hänsyn till dessa låsklasser prioriteras 

inte alltid utrymningen, vilket är något som eftersträvas i alla verksamheter och alternativa 

lösningar kommer att anpassas utifrån den enskilda verksamheten. 

Försäkringskrav kan påverka den utformning som finns, främst genom att det ökar säkerhet 

gällande skalskydd hos det som utformas. För byggnader av vanlig karaktär finns det tydliga 

krav från försäkringsbolag vid utformningen och det finns även beskrivet hur hantering av 

låsanordningar ska göras i förhållande till utrymning. När det gäller byggnader med förhöjt 

skalskydd finns specifikt utvecklade utformningskrav, exempelvis på det sätt som 

Kammarkollegiet sköter det statliga försäkringsskyddet gällande museer. Någon form av 

skydd på detta sätt finns som en säkerhet ekonomiskt och det krävs speciellt utformade 

försäkringar för att hantera de stora värden eller samhällsrisker som skador hos komplexa 

verksamheter kan innebära. Det uppkommer här ett läge där skalskydd, utrymning och 

räddningsinsats kan behöva vägas mot varandra gällande vilken säkerhet som behöver 

prioriteras och var den största risken kan tänkas uppkomma. För många fastigheter är det 

försäkringsbolaget som påvisar det grundläggande totala skalskyddet och sedan blir det 

verksamheten som utifrån sina förutsättningar och sin vilja har möjlighet att utveckla detta 

vidare. Samtliga verksamheter som deltagit i detta arbete nämner vikten av att ha ett bra 

skalskydd, i en del fall är det viktigt med hänsyn till försäkringar och andra ekonomiska 

delar, men det ska inte i något fall utformas på bekostnad av personsäkerhet vid utrymning. 

I verkligheten blir det av vikt att den som hanterar säkerheten i en verksamhet har 

engagemang och vilja då de rekommendationer som finns inte måste följas samt att det 

beskrivna i aktuella lagar inte når upp till den nivå av skydd som komplexa verksamheter 

med stort skyddsbehov kräver. Utifrån intervju på riksdagen lyftes denna specifika del 

gällande eldsjälar fram som en av de viktigaste delarna för att uppnå ett tillräckligt skalskydd 
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inom verksamheten, där en stor påverkan ligger i det faktum att lokalerna ska utgöra en 

förebild för samhället i övrigt och därmed visa upp den styrka och trygghet som finns i 

landet. Finns det denna form av krav i samhället finns det ett tydligt mål att arbeta mot, ett 

mål som personer från Trafikförvaltningen ser som ett krav för att utveckla en strategisk plan 

och nå det som eftersträvas. Ett utarbetat mål i en verksamhet blir en förutsättning för att 

arbeta med ett förhöjt skalskydd där det inte är möjligt att endast följa de lagkrav som finns 

utan där specifika lösningar behöver hanteras. Det utformas en del specifika regler som är 

anpassade till verksamheten eftersom viljan finns men det är inte alltid möjligt att anta lagar 

eller liknande utifrån dessa eftersom det blir så pass specifika. För verksamheter med förhöjt 

skalskydd kan det ses som en bättre lösning att inom verksamheten utveckla de krav och 

lösningar som anses tillförlitliga, detta både för att det ska bli så anpassat som möjligt samt 

för att det finns uppgifter inom sekretess. Det är svårt att redogöra för hur mycket inom de 

gällande lagarna som en specifik verksamhet nyttjar och i vilka fall egen säkerhetskompetens 

leder till lösningar, främst eftersom en specifik verksamhet inte behandlats mer ingående 

utan arbetet mer varit inriktat mot ett brett perspektiv inom området. 

7.2 Utformning av skalskydd 

Redan i det grundläggande regelverket PBF nämns att utrymning och räddningsinsats ska 

kunna genomföras med tillräcklig säkerhet och det visar att det är viktigt att börja tänka över 

konsekvenserna redan i ett tidigt skede. Trots att skalskydd kan vara en viktig del i en 

verksamhet finns alltid denna grundtrygghet för personer i verksamheten och de tekniska 

egenskaperna hos en anläggning behöver utformas i ett tidigt skede för att uppnå sitt 

ändamål. Det är nödvändigt att tänka över de kommande behoven i en verksamhet och på de 

platser där skalskydd behövs även inväga detta vid utformningen. Trots att det finns flertalet 

dokument som behandlar utformning av intrångsskydd finns inte någon gemensam och 

tydlig sammanställning kring vad som gäller. Framförallt när det kommer till hänsyn av 

annan säkerhet i byggnader finns få kopplingar som visar på vikten av att skapa något som 

innehar flera funktioner och fortfarande har stor tillförlitlighet. Det finns dock en tydlig 

vetskap kring skyddsbehov och risker med detta hos de intervjuade verksamheterna och det 

finns en stor kunskap kring hur utformning bäst fungerar i det speciella fallet. Genom att 

denna kunskap finns i grunden erhålls förutsättningar för ett bra utfört säkerhetsarbete och 

det som krävs är att den samlade kunskap som finns hos personer förs vidare i framtiden. 

Skalskyddet kan utformas i flera olika former och det är ofta en kombination av dessa som 

bidrar med ett tillräckligt skydd, där de olika varianterna används i olika hög grad utifrån den 

verksamhet som bedrivs. Att endast följa ett klart regelverk på platser med en utökad hotbild 

kan inte anses möjligt utan extra åtgärder och en del kompromisser behöver göras för att 

uppnå det mål som finns i säkerhetsarbetet. Det grundläggande inom samtliga verksamheter 

är att använda ett mekaniskt skydd, ibland endast i form av en låsanordning och i andra fall 

för att kunna verka som skydd vid extraordinära händelser. Att kombinera det mekaniska 

skyddet med någon form av elektrisk anordning är mer standard än ett undantag för 

verksamheter med ett förhöjt skalskydd. Utformning sker ofta med larm mot intrång från 

utsida och mot genomgång från insida samt att nycklar alltmer går mot att ersättas av kort- 
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och kodanordningar för passage. Även det personella skyddet används som en tillgång i 

flertalet verksamheter men det benämns som dyrt och det finns alltid en risk för de personer 

som arbetar med detta. Det blir viktigt att utreda vilken säkerhetsfunktion som är bäst 

anpassad till verksamheten och sedan utveckla systemet mot att erhålla hög tillförlitligt. 

Specifikt kring elektriska anordningar för användande som skalskydd ligger risken kring att 

ett system inte har tillräckligt hög grad av tillförlitlighet, de har en bra funktion vid de 

tillfällen som allt fungerar som det ska men då de inte fungerar skapas istället stora risker. 

Som ett exempel kan nämnas de spärrar som används som intäktssäkring vid nedstigning i 

tunnelbanor. Om dessa inte går att öppna vid strömbortfall skapar detta ett stort hinder för 

de som ska utrymma men kan även innebära ett problem för räddningstjänst som ska röra 

sig i motsatt riktning. Det blir viktigt att arbeta för att skapa en tillförlitlighet i systemen och 

alternativ säkerhet som ändå gör att en utrymning kan genomföras, antingen genom att ha 

flera alternativa utrymningsvägar eller att det finns säkra platser som personer kan söka sig 

till. K. Ekström nämner denna praktiska detalj kring hur en dörr ska fungera gällande 

öppning om systemet är strömlöst eller strömförsörjt, där den största säkerheten för 

utrymning anses uppkomma då dörren kräver ström för att vara låst och i annat fall är 

öppen. Detta är något som direkt krockar med att ha ett fungerande skalskydd i alla lägen då 

dörrar öppnar om strömmen går, något som kan ske utan mening eller som kan göras för att 

orsaka skada på verksamheten. Om det är bra att ha automatisk öppning eller inte vid 

strömbortfall kan alltid diskuteras för byggnader med förhöjt skalskydd, om all tillit ligger på 

detta system finns alltid risken att det utnyttjas av obehöriga som vill förorsaka skada eller 

som på annat sätt vill komma åt information som finns i verksamheten. Vid användande av 

intäktssäkring är automatisk öppning en möjlig lösning för att säkerställa utrymning men 

samtidigt är det något som kan komma att utnyttjas även vid andra tillfällen om strömmen 

bryts och spärrar öppnas. Det går att ha en extra strömkälla som går att slå på om det visar 

sig vara någon form av hot som råder men även detta system kräver tillförlitlighet och 

regelbundna kontroller. Det blir viktigt att närmare undersöka vad som kan anses vara 

ekonomiskt försvarbart i varje situation och anpassa detta till de krav som finns hos 

verksamheten kring säkerhet. 

Hur ofta som skalskyddet ska vara helt intakt är också en fråga att hantera där det ofta 

varierar under dygnet för att möjliggöra den verksamhet som bedrivs. I det kraftigaste fallet 

ska skalskyddet vara konstant vara fungerande då endast vissa specifika personer får vistas i 

anläggningen alternativt att personer ska hållas inlåsta. Även om säkerheten är så pass hög 

att skalskyddet alltid verkar ska funktionen för utrymning fungera vid de tillfällen som det 

kan behövas, där bland annat utrymningsvägar från undermarksanläggningar eller bortanför 

entréer sällan används och därför inte alltid kommer i första hand gällande kontroller av 

funktion. Dessa avsides dörrar inom verksamheten beskrivs kort som en risk men det är 

möjligt att lösa genom att använda kameraövervakning samt larm om någon tar sig genom 

passagen. Det blir viktigt att se över samtliga möjliga vägar att ta sig ut ur eller in i en 

byggnad så att skalskyddet är intakt, vilket hanteras bra hos verksamheter med förhöjt 

skalskydd, där den stora risken istället uppkommer kring att möjliggöra utrymning till en 

säker plats. Samtliga verksamheter löser säkerheten på skilda vis och det är svårt att utifrån 

detta underlag väga en lösning som fungerar bättre än en annan, samtliga delar är så 

specifikt anpassade för den anläggning som finns och verksamhet som bedrivs. 



45 

Hos en del verksamheter skapas en bättre funktion om skalskyddet endast är aktivt under 

den period som det inte befinner sig några personer på platsen och i detta fall kan förregling 

över annan funktion vara en fungerande lösning, såsom D. Fridström nämner. Detta gäller 

främst för verksamheter över dagtid där lokalerna sedan står tomma under resterande del av 

dygnet, detta för att säkerställa att skalskyddet i form av stängda och låsta dörrar samt larm 

eller liknande är igång när lokalerna är tomma och att utrymningsvägar är fullt fungerande 

under de tider som personer finns på plats. Denna typ av lösning hos verksamheter med ett 

förhöjt skalskydd går att utnyttja i viss mån, genom att låsta utrymningsvägar öppnas vid de 

tillfällen som en person befinner sig inom ett specifikt område. Utformningen av detta går att 

kombinera med de kod- och kortlösningar som används för att godkänna en behörig, på 

samma sätt som ett larm stängs av eller en låsning avlägsnas när en annan funktion påverkar 

skyddet. Detta kan speciellt finnas som en möjlighet för stora och komplexa byggnader och 

anläggningar där lokalerna är uppdelade i många skilda zoner och olika personer har 

behörighet till olika områden. Det som kan bli en komplikation, eller snarare en extra del att 

acceptera, är att det kommer krävas någon form av avläsning även vid utpassage om systemet 

ska ha möjlighet att ha kontroll över om det befinner sig en person på platsen och vidare 

avgöra om dörrar ska vara upplåsta för att säkra utrymning eller hållas låsta för att bidra med 

skalskydd. Hos trafikförvaltningens lokaler finns båda delar, en del utrymmen ska vara 

tillgängliga för allmänheten och endast vara stängda under tider som verksamhet inte bedrivs 

och andra ska vara utformade för att konstant hållas låsta och endast vara tillgängliga för 

behöriga. Detta innebär att det i grunden finns en uppdelning av zoner med olika behörighet 

och i fall där lokaler har mer än en utrymningsväg kan detta vara en möjlighet för att 

säkerställa en säker utrymning i kombination med skalskyddet.  

En risk vid utformning som flertalet av de intervjuade nämner är dörrar som går i lås bakom 

ryggen på den som passerar under en utrymning, i en del fall för att det är planerat på det 

sättet med hänsyn till skalskydd men ibland också för att det händer utan att vara planerat. I 

samband med verksamheter där det finns ett beroende av personalens insats och hjälp för att 

föra ut personer, exempelvis hos förskolor och äldreboenden, innebär det en stor risk om en 

dörr låser sig och personalen inte kan återvända för att fortsätta utrymningen. I andra 

anläggningar finns också risken för att en person behöver återvända ifall valet av väg visat sig 

bli fel alternativt att ett annat hot väntar på utsidan och när det gäller försvarsanläggningar 

kan en dörr som går i lås helt hindra räddningstjänsten från att genomföra en insats om detta 

annars anses möjligt. Vid Kammarkollegiet har försök genomförts som visat att personer 

kommer att återvända innan de stängt dörren om de upptäcker en fara i ett trapphus på 

vägen ut genom de passager där dörren automatiskt ska låsa efter att någon passerat. Det 

finns alltid en risk med detta om personen inte hinner upptäcka faran i tid, framförallt om 

byggnaden består av flertalet våningar, och då kan skalskyddets verkan i samband med 

dörren avgöra om personsäkerheten är tillräcklig eller inte vid en händelse. 

En väldigt viktig del är att se över de säkerhetssystem som används med kontroller samt att 

tillräckliga kunskaper finns hos de som ska hantera de komponenter som ingår, både i ett 

förebyggande skede och vid det tillfälle som något händer. När det gäller utrymning finns det 

krav kring hur utrymningsvägar och liknande ska underhållas i en verksamhet genom 

användande av ett systematiskt brandskyddsarbete, dock finns inte någon närmare 

behandling kring hur hantering av skalskyddet i kombination med detta ska hanteras. Som 
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ett sätt att tydligare visa de problem som behöver hanteras och inte bara utgå från specifikt 

säkerhetsarbete i den egna verksamheten blir det viktigt att få ta del av flera olika perspektiv 

för att inte riskera att bli låst kring några specifika lösningar. 

7.3 Personsäkerhet 

Prioritering av utrymning är en viktig punkt inom samtliga verksamheter och oavsett den 

nivå som skalskyddet utgör ska det finnas en lösning för att säkra utrymning. På platser där 

de pågår verksamhet, liknande en arbetsplats där det ofta är samma personer som verkar 

dagligen, är det lättare att utveckla säkerhet och skapa specifika lösningar. Detta är en 

lösning som används hos flertalet verksamheter, exempelvis hos Kammarkollegiet och 

riksdagen, där det i första hand ska vara personal som utgör räddningsverksamhet i ett 

inledande skede. Det nämns att personellt skydd används men det verkar inte vara en 

tillförlitlig lösning om inte de inhyrda vakterna får en grundläggande utbildning för 

verksamhet och uppbyggnad av lokalerna innan de påbörjar sitt arbete. Det kan grunda sig 

både i en ekonomisk fråga och i en säkerhetsfråga när det gäller att utbilda den egna 

personalen som ett tillskott till det totala skyddet. Att det blir en säkerhetsfråga handlar om 

den stora kunskap som personalen innehar gällande lokalerna och de personer som arbetar 

där, något som en utomstående aldrig kan erhålla. Dessutom finns de direkt på plats då något 

händer, det finns möjlighet att direkt agera utan att påverkas av den fördröjning som det tar 

tills räddningstjänst finns på plats och kan göra ett första ingripande. Vid arbete med dessa 

specifika och många gånger komplexa verksamheterna blir personalen en viktig resurs att 

använda för att få säkerhet i tillräcklig omfattning i en anläggning. 

Att utbilda personal för att påvisa det agerande som eftersträvas vid en allvarlig händelse 

kommer att ge en extra säkerhet för att handleda personer som inte tillhör verksamheten 

men även bidra till en säkerhet för personalen i sig. Det är inte endast av vikt att utveckla en 

säkerhet för personer som vistas vid allmänna anläggningar utan samtliga nämner att en 

utrymning ska vara möjlig att genomföra för alla och då även personalen. Det blir lättare att 

använda en hög nivå på skalskydd i de verksamheter där allmänhet inte har tillgång till 

lokalerna eftersom endast personal är möjlig att utbilda och informera om hur en utrymning 

är tänkt att genomföras och vilka risker som då finns. Hos en öppen anläggning måste de 

utvecklade lösningarna fungera oavsett den kunskap som personer som vistas på platsen 

innehar och det kan utgöra problem om det finns ett förhöjt skalskydd som måste passeras. 

En annan del är att skapa säkerhet för personer, exempelvis reparatörer, som endast vistas i 

anläggningen tillfälligt och därmed inte har en god lokalkännedom alternativt för 

funktionshindrade som inte kan genomföra en utrymning via flertalet av de ordinarie 

vägarna. Oavsett vem som visats i anläggningen ska de vägar som finns för att utrymma 

kunna hanteras på ett okomplicerat eller inlärt sätt och inte på något vis ha en utformning 

som skapar en riskfylld miljö för människor. 

Personsäkerhet för verksamheter med förhöjt skalskydd omfattar sällan räddningstjänst då 

de inte inräknas till att vara delaktiga under själva utrymningen. I ett senare skede då de ska 

genomföra sin insats har de eget ansvar över sitt arbete och det finns inte längre något som 
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verksamheten kan påverka för att utöka säkerheten, utöver att låsa upp insatsvägar och 

finnas till hands som vägledning. Det kan vara av vikt att en släckinsats ska genomföras i en 

anläggning då det kan finnas risker för omgivande verksamheter alternativt att delar inom 

den utsatta verksamheten är möjliga att rädda. I detta fall behöver det vara tillgängligt och då 

kan skalskyddet innebära ett hinder som inte räddningstjänsten på egen hand kan forcera. 

Att personal ska finnas behjälplig i samband med en räddningsinsats innebär alltid en risk 

men om även dessa har en utbildning inom området kan riskerna kraftigt minimeras. 

7.4 Skillnader mellan verksamheter 

I mångt och mycket arbetar verksamheter med sitt eget säkerhetsarbete för att lösa problem 

som uppkommer i de specifika anläggningarna, det finns delar av skalskyddet som inte ska 

nämnas utanför verksamheten och att de tydligt ska beskriva sina svagheter utanför företaget 

i det utformade systemet går inte att kräva. Verksamheter med ett förhöjt skalskydd arbetar 

med detta konstant, för att nå utveckling eller bättre rutiner för att ständigt bibehålla 

alternativt höja säkerheten men det finns inget tydligt samarbete mellan olika verksamheter 

som ibland kan vara en möjlighet för att utveckla säkerheten vidare. Hos trafikförvaltningen 

visas en liten bild av detta som en lösning där olika samordnare inom olika delar tar del av 

varandras information och har utvecklat ett samarbete för att driva verksamheterna framåt. 

Det kan vara viktigt att arbeta över verksamhetsgränserna på samma sätt som eventuella 

konsulter, säkerhetsansvariga, anställd personal och räddningstjänst har en dialog för att ge 

bästa säkerhet då något händer. I många fall kan det finnas likheter mellan verksamheter 

som inte går att se tydligt men vid närmare anblick sker ett arbete som eftersträvar samma 

mål, att nå en säkerhet för personer, föremål eller den information som finns i en verksamhet 

och skapa detta utifrån de krav som gäller och de förutsättningar som råder. 

Komplexa anläggningar alternativt anläggningar som har ett stort skyddsbehov har ofta en 

nära kontakt med räddningstjänst kring det arbete som de ska utföra och säkerhetsarbetet 

strävar då mot att underlätta för insatserna. För de verksamheter som innehar mer komplexa 

anläggningar finns räddningstjänsten med och arbetar för att underlätta sitt eget arbete men 

de är inte alltid villiga att delta, vilket uppmärksammades hos Kammarkollegiets lokaler. 

Denna verksamhet ser till att ha en bra utbildning hos personalen för att säkerställa att 

personerna som befinner sig i byggnaden kan utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, 

när sedan räddningstjänsten kommer till platsen genomför de sin insats och kan eventuellt 

hjälpa till att utrymma föremål som anses vara av värde. Räddningspersonal kan alltid ta sig 

in i denna byggnad med sina verktyg om det behövs så skalskyddet borde inte innebära några 

problem i detta avseende utan är istället en större risk för de utrymmande med låsning då de 

passerat en av dörrarna. På de platser där räddningstjänst inte kan genomföra en insats utan 

att någon ur verksamhetens personal låser upp och eventuellt också visar de vidare till 

platsen, borde det finnas ett intresse av att vara på besök och delta i övningar för att förstärka 

kunskapen och minska riskerna vid en kommande räddningsinsats. 

De olika formerna av skalskydd, mekaniskt, elektroniskt och personellt, används inom 

samtliga verksamheter med förhöjt skalskydd och det är endast mindre anläggningar såsom 
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äldreboenden eller förskolor som inte hanterar den personella delen i någon högre grad vilket 

kan bero av de kostnader som det innebär. På de platser där personellt skydd ingår som en 

del finns det fortfarande en prioritering kring hur de ska användas och på vilka platser där de 

anses mest nödvändiga, där det i fallet med riksdagen tillkallas extra förstärkning om behov 

finns vid större tillställningar. Det finns alltid en ekonomisk fråga kring möjligheterna att 

utforma ett säkert skydd, om något inte kan anses ekonomiskt försvarbart är det inte heller 

något som kommer att utvecklas. Den ekonomiska delen är därmed ännu en aspekt att ta 

hänsyn till vid utformning av skalskydd och funktion för att säkra utrymning och 

räddningsinsats, där det alltid finns en variation mellan skilda verksamheter kring hur hög 

prioritering ämnet har inom organisationen. 

En intressant bild av skalskyddets uppbyggnad behandlar den fråga att det går att jämföra 

det med just skal i någon form, ibland med endast ett lager och ibland med flera. Främst hos 

Kammarkollegiet och från trafikförvaltningen benämndes skalskyddet specifikt som utformat 

i flera steg med lösningar mot det yttre och vidare längre in i anläggningen. Att använda 

skalskydd i flera steg ger ett ökat skydd eftersom en obehörig person behöver ta sig förbi flera 

hinder för att nå det som eftersöks. De verksamheter som inte direkt uttalar att skyddet är 

utformat i flera steg har ändå denna utformning i grunden då passager finns på flera ställen 

samt att skalskyddet är utformat med fler olika lösningar på samma plats, exempelvis med 

lås på en dörr där även kameraövervakning finns. Samtliga verksamheter utformar 

skalskyddet på det sätt som passar bäst men i grunden finns samma tanke om säkerhet för 

personer och egendom. Det är alltid en extra säkerhet att ha skalskydd i flera steg, om en del i 

sig själv ska ha möjlighet att hindra obehörigt intrång så kommer flera steg med samma 

skydd att utgöra ett ännu svårare hinder. En säkerhet skapas i de fall som olika varianter av 

skalskydd kombineras i händelse av att något fallerar, vilket även fungerar då skalskyddet 

finns i flera steg även om risken då är större att de system som är likadana fallerar på samma 

sätt vid ett obehörigt intrång. 

Inom en anläggning kan det även finnas en variation av olika verksamheter som kräver olika 

utformning kring skalskydd och även har olika förutsättningar vad gäller möjlighet för 

utrymning och tillgänglighet för en räddningsinsats. Ibland kan det vara samma organisation 

som bedriver samtliga verksamheter på platsen men ibland är det även verksamheter som i 

grunden inte har något samband med varandra utöver att de har lokaler i varandras närhet. 

Trafikförvaltningen tar upp denna risk tydligt och ser det främst som en stor påverkan vid 

genomförande av en utrymning där det är av vikt att samtliga får likvärdigt besked om vad 

som gäller. Det skalskydd som utvecklas inom olika delar måste noga ses över, det finns en 

möjlighet att dra en fördel ekonomiskt om skyddet för olika delar inte behöver maximeras 

om det endast är en viss del av anläggningen som faktiskt har detta höga krav. Till viss del 

kan detta även komma att innebära en osäkerhet då den lägsta gränsen brukar eftersträvas 

och därmed innebära en utformning utan stor marginal. Om det inom verksamheten finns en 

känsla av att visa upp sig inom samhället, att de ska ses som en förebild, kommer säkerheten 

troligen att utvecklas mot ett högre mål och samtliga riskområden finns djupt hanterade. 
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7.5 Balansgång mellan skalskydd, utrymning och insats 

Gällande det skalskydd som finns hos öppningar i omslutningsytan sker utformning med 

hänsyn till det hot som ska hanteras. Det som skapat problem är att hoten finns i många olika 

former och det skydd som uppkommer till följd av dessa motverkar varandra, där det trots 

utvalda lösningar kan uppkomma konflikter som kräver prioriteringar. Det viktiga blir att 

hitta en optimal lösning som fungerar utifrån de förutsättningar som finns och detta kommer 

att utgå från de krav som respektive verksamhet har. Hos slutna anläggningar där grunden 

ligger i att hindra personer från att lämna byggnaden fungerar skalskyddet mer omvänt men 

även här krävs säkerhet för de som kommer från utsidan för att hindra obehöriga att vistas 

på anläggningen. Sammantaget för alla verksamheter finns en tydlig bild kring hur viktig 

utrymning är av de personer som finns på plats men det går inte alltid att följa de krav som 

regelverken anger utan undantag kan bli nödvändiga. Detta kan påvisas tydligt hos 

verksamheter belägna under mark där gångavstånd och brandcellsgränser inte går att följa 

och där det krävs en analytisk dimensionering som visar att säkerheten ändå är tillräcklig och 

att utrymning kan genomföras innan kritiska förhållanden uppstår. 

Vid närmare undersökning av det syfte som varje form av skydd innehar finns det stora 

skillnader och utvecklingen blir anpassad utifrån den verksamhet som det gäller. Det är ofta 

skalskyddet som får anpassas för att en utrymning ska vara möjlig, att ha en tillräcklig 

personsäkerhet är något som inte går att kompromissa med. Med hänsyn till de anordningar 

som används för att tillsluta en byggnad eller anläggning blir det ofta viktigt att de som vistas 

i anläggningen vet hur utrymningen ska genomföras och i de fall där personer hålls inlåsta är 

det direkt avgörande att personalen vet sin roll om något händer. I dessa fall finns inte 

behovet av att dörrar och andra öppningar ska ha möjlighet till forcering genom panikreglar 

och liknande, istället blir det av vikt att personal leder de utrymmande och har tillgång till de 

redskap som krävs för att möjliggöra en säker öppning och utrymning. För en anläggning 

som ska vara öppen för allmänheten blir det istället av vikt att utforma öppningar på ett sätt 

som göra att vem som helst kan ta sig igenom dessa, antingen genom olika beslag eller att 

någon form av spärr öppnas vid behov. Det finns ett stort beroende av den dagliga 

verksamhet som bedrivs i en anläggning för att förstå de behov som finns och utifrån detta 

skapa den säkrast fungerande lösningen.  

Det är inte alltid endast en dörr eller liknande med ett tillhörande låssystem, antingen 

mekaniskt eller elektriskt, som kan användas för att passera genom det skalskydd som finns. 

En möjlighet är att använda slussar som anses säkra ur ett utrymningsperspektiv och även få 

dessa att bidra till säkerhet mot obehöriga och ge en extra möjlighet vid en räddningsinsats. 

Det utrymme som skapas mellan två passager kan utformas som ett säkert utrymme, lite i 

likhet med de säkra rum som används i gruvindustrin. Det största målet för en verksamhet är 

inte alltid att leda det utrymmande ut till det fria utan huvudsaken är främst att föra dessa till 

en säker plats, där det sedan går att vidare genomföra en utrymning eller där hjälp kan 

tillkomma i ett senare skede. Om de utrymmande kan passera en dörr och sedan vara i en 

egen brandcell finns möjlighet att fortfarande ha den dörr som leder till det fria låst, där den 

yttre dörren kan öppnas då den inre har blivit låst. Detta ger en möjlighet för utrymmande 

personer att återvända om faran avblåses samt ta sig ut till det fria om de osäkra 

förhållandena i byggnaden fortsätter. Om denna funktion upprätthålls under samtliga tider 
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på dygnet kommer det direkt generera i en extra trygghet kring skalskyddet och dess 

möjlighet att hindra obehöriga genom att det blir två passager att forcera på vägen in i 

byggnaden och stora chanser att något hinner upptäckas innan skada skett. 

Ett sätt för att uppnå denna balansgång genom någon form av slussar beskrivs av flertalet 

intervjuade i detta arbete, både hos slutna anläggningar och hos anläggningar som är öppna 

för allmänheten eller som finns placerade ovan alternativt under mark. Det verkar utifrån 

detta som att lösningen är hanterad i flera verksamheter och ger god funktion men det kan 

också skapa alltför stora problem för att vara en rimlig lösning. Arbete med slusstänk är inte 

någon grund gällande hantering av trafikförvaltningens fastigheter på de platser där fordon 

ska passera konstant under dygnet, det skapar hinder för en smidig passering och det skulle 

innebära stora ekonomiska kostnader att utveckla detta på ett fungerande sätt. Skalskyddet 

är framförallt i depåer och liknande en viktig grund med hänsyn till de stora värden som 

finns och för att upprätthålla en annan viktig vardaglig funktion har istället de tekniska 

delarna utvecklats med larmanordningar och passerkontroller. Hos den slutna anläggning 

som varit med i detta arbete används slussar frekvent, där endast en dörr är möjlig att öppna 

i taget, och detta anses fungera bra om personalen har kunskap kring vad som ska göras. 

Räddningstjänsten kan även underlättas av att slussar används som en avgränsning på det 

sätt om utvecklats i trafikförvaltningens undermarksanläggningar, det har möjlighet att bidra 

med att räddningspersonal kan komma närmare ett hotat område för att genomföra sin 

insats. Bara genom att skapa avgränsningar som skiljer olika delar åt ges en säkerhet för de 

som genomför en insats, om tillräcklig utrustning finns kan de närma sig riskområdet i en 

säker miljö och påbörja en släck- och räddningsinsats. Det finns möjligheter att utveckla 

lösningar som kombinerar en extra säkerhet vid utrymning och samtidigt ger ett tillräckligt 

skalskydd med hänsyn till den verksamhet som bedrivs, men detta handlar till stor del mest 

om utformningen och det blir istället en eventuell låsning av dörrar, fönster och portar som 

kan innebära problem. Att räddningstjänst i många fall har verktyg för att ta sig in genom att 

bryta upp dörrar eller annat kan göra att skalskyddet inte alltid bidrar med ett alltför stort 

problem, det blir då främst hos anläggningar med kraftigt mekaniskt skydd som utgör en risk 

där räddningstjänsten inte har verktyg att forcera passagerna. Ett sådant exempel kan vara 

militära anläggningar som i normala fall ska motstå vapenverkan. 

Om en passage inte kan göras direkt till det fria finns också alternativet att förflytta sig inom 

en byggnad, antingen för att ett hot finns från utsidan eller att den säkraste platsen just då 

kan vara en intilliggande brandcell inom samma byggnad. Detta alternativ finns som en 

möjlig lösning för att hindra att skalskyddet ska brytas och genom detta innebära en fara från 

oväntat håll, som i fallet med riksdagens lokaler där ett beslut kan fattas vid det specifika 

tillfället om en utrymning ska genomföras direkt till det fria eller till en annan del av 

byggnaden om riskerna från utsidan anses vara alltför stora. Även inom den slutna 

rättspsykiatriska anläggningen används etappvis utrymning till en annan del av fastigheten i 

första hand, detta som ett sätt att hindra någon punktering av skalskyddet och de risker som 

detta kan innebära gällande rymning eller annat hot från utsidan. På detta sätt kan skilda 

brandceller påminna om en slussutformning där en viss säkerhet nås när en ny dörr har 

passerats. Hos komplexa försvarsanläggningar visas detta tydligt med att en extra avskiljning 
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i en anläggning kan ge de utrymmande mer tid att ta sig till en säker plats och därmed öka 

den totala säkerheten för personer. 

Det finns även risker kring att någon obehörig tar sig in via en utrymningsväg och på något 

sätt hotar verksamheten och det blir därför av vikt att en dörr inte ska kunna öppnas från 

insidan på ett enkelt sätt. Hos riksdagens lokaler finns larm och kameror hos ett flertal dörrar 

av denna typ som ska hjälpa till att motverka risken och påvisa om något sker på en viss 

plats. De nämner även delen kring att det ibland finns ett lås som bidrar till skalskyddet hos 

en dörr samtidigt som det finns nödutrymningsbeslag på insidan som gör att öppningen blir 

lätt även i ett annat syfte än just vid ett nödtillfälle. Det är en svår avvägning när det gäller 

prioritering kring de olika aspekterna men det är personsäkerhet som ska gå först i alla lägen. 

Detta är något som varierar mellan de olika verksamheterna utifrån ändamålet med 

byggnaden eller anläggningen och det behöver alltid lösas utifrån de enskilda förutsättningar 

som finns på platsen och de krav som en verksamhet har. 
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8 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete har varit att klargöra hur ett förhöjt skalskydd inom en specifik 

verksamhet påverkar säkerhet för utrymning av personer samt för en insats som behöver 

genomföras av räddningstjänsten. De verksamheter som studerats närmare hade utsedda 

personer som inom varje verksamhet arbetade med säkerhet gällande hur skalskydd ska 

utformas för att möjliggöra tillräckligt skydd på platsen. De som ansvarar för säkerheten i 

dessa anläggningar är inte villiga att kompromissa med säkerhet gällande utrymning, det är 

av stor vikt att hantera skalskydd för att uppfylla även denna aspekt. Hantering på området 

varierar mellan skilda verksamheter, i en del fall är det en grundläggande lösning för att 

upprätthålla funktion men hänsyn till de risker som finns och i andra fall är det något som 

endast utvecklas för att uppnå de krav som regelverket ställer. Det kan sägas att en 

förutsättning för att uppnå ett förhöjt skalskydd är att utveckla alternativa lösningar som 

samtidigt som de på ett bra sätt motverkar obehörigt intrång också skapar en svårighet för att 

uppfylla personsäkerhet vid utrymning och räddningsinsats. 

Det skalskydd som finns i dagens samhälle är utformat med hänsyn till aktuell verksamhet 

och de hotbilder som där beaktas, med en sammanfattning av att det ska vara utformat för att 

hindra obehöriga att passera genom omslutningsytan. Skalskyddet utformas som ett 

mekaniskt, elektroniskt alternativt ett personellt skydd och det vanliga är att en kombination 

av dessa bidrar till den högsta säkerheten. Det elektroniska skyddet har kommit att bli ett 

vanligt komplement till den mekaniska låsningen men det är då viktigt att beakta hur dessa 

kombineras för att skapa ett tillförlitligt system som uppfyller samtliga krav och behov som 

ställs i en verksamhet. En viktig del att tänka över är om en lösning kan anses vara 

ekonomiskt försvarbar, det går sällan att kombinera ett flertal varianter bara för att behovet 

finns utan det måste också finnas möjlighet till detta inom verksamheten. Vid utformning av 

skalskydd är det alltid av högsta vikt att det finns en hänsyn tagen till de ekonomiska 

möjligheterna men även till personsäkerhet ur skilda aspekter samt att systemet kan anses 

vara pålitligt. 

Regler kring det mekaniska skalskyddet finns fastställt i SSF 200 och i den beskrivs olika 

nivåer som uppfyller kraven utifrån den mängd stöldbegärlig egendom som finns på en plats. 

Det är i detta läge som försäkringsbolag är med och påverkar då skalskyddet ska uppfylla den 

klass som en byggnad eller anläggning tillhör och det finns här tekniska rekommendationer 

framtagna som ett sätt att bedöma om kraven kan anses uppfyllda. Utrymningssäkerhet 

regleras huvudsakligen utifrån BBR som i sin tur beskriver hur utrymningsvägar ska vara 

utformade med hänsyn till låsning och öppningsanordningar samt att det tydligt är beskrivet 

att alla ska ha möjligheten att på ett säkert sätt utrymma byggnaden, med en del alternativa 

lösningar för funktionshindrade. Det är tydligt att kraven inte verkar för att uppnå samma 

mål kring utformning av passager i omslutningsytan och det behövs då särskilda utredningar 

kring detta för att se över om de använda lösningarna kan anses tillräckligt säkra i en specifik 

verksamhet. Att utveckla ett utkast med lösningar som för samman dessa regelverk kan ge en 

god möjlighet till ytterligare säkring i framtiden både för personer och för egendom. 

Räddningstjänsten finns hanterade i BBR och för att de ska kunna genomföra en insats blir 

det av vikt att tillgängligheten fungerar, där en låsning för att hindra obehöriga direkt också 
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kommer att påverka räddningsinsatsen. Dock har de ofta verktyg i tillräcklig omfattning så 

att de kan ta sig in i byggnaden, det finns främst problem kring spärrar eller slussar som kan 

utgöra hinder kring rörlighet med slang i en anläggning alternativt att konstruktionen är för 

kraftig för att forcera, som i fall med Fortifikationsverkets anläggningar. Enligt LSO ligger ett 

ansvar på den enskilde men även på räddningstjänsten gällande hantering av olyckor eller 

annan fara i samhället som kan påverka människor, egendom och miljö. Lösningar behöver 

vara utformade för att underlätta en insats, oavsett om det gäller för räddningstjänst att 

själva ta sig in eller om någon ur personal på plats öppnar och leder till den hotade platsen. 

Den stora svårigheten ligger i att få en samverkan mellan de olika lösningar som i annat fall 

är utformade för att motverka varandra, det blir av vikt att utveckla ett system där de olika 

komponenterna kan samverka med varandra och bidra med tillräcklig säkerhet. När det 

gäller byggnader och anläggningar där verksamheten kräver ett förhöjt skalskydd kommer 

det alltid att innebära problem för utrymning alternativt för räddningstjänst att ta sig in. Det 

är verksamheten som avgör hur lösningarna ska utformas. Hos en sluten anläggning eller där 

de som vistas på platsen inte kan förväntas kunna utrymma själva finns ett beroende av 

personal för att möjliggöra en utrymning och ibland för att hantera och styra den 

räddningspersonal som kommer till platsen, varför utbildning och regelbundna övningar 

borde vara en självklarhet för att hantera en svår situation. Anläggningar som är öppna för 

allmänheten utvecklar en svårighet kring att personer inte har kunskap om platsen och att 

personer då ska kunna utrymma själva utan tillgång till nycklar eller liknande.  

Slutligen kan sammanfattas att olika verksamheter har alla möjligheter att dra lärdom av 

varandra inom olika områden, det är bara viljan för att driva detta arbete med att inhämta 

kunskap från annat håll som behöver finnas. Slussenheter kan användas i flertalet syften, det 

kan fungera som en extra säkerhet vid utrymning, ge mer spelrum för de personer som 

genomför en insats och dessutom ge ett extra hinder för obehöriga. I grunden arbetar alla 

verksamheter mot samma mål när det gäller att utforma en personsäkerhet utifrån de 

förutsättningar som råder, den skillnad som främst finns är att nivå och krav kring de olika 

skydden varierar. Det är viktigt att minimera risker och få samtliga delar att fungera för att ge 

samhället en hög säkerhetsnivå och skydda liv och egendom såsom det är skrivet i en de 

grundläggande lagarna. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta arbete kan endast ses som ett första steg i en kartläggning över skalskydd inom olika 

verksamheter, hur de hanterar detta arbete och vad som kan vara möjligt att utveckla både 

utifrån egna tankar men även med hänsyn till lösningar inom andra verksamheter. Eftersom 

det sedan innan inte heller har genomförts djupare forskning kring skalskydd och kring de 

samband som råder med regelverk finns ett behov av fortsatt arbete inom området för att 

utreda lösningar som ger hög tillförlitlighet och personsäkerhet. 

En avgränsning var att endast en litteraturstudie genomfördes som resulterade i intervjuer 

för att ge en närmare inblick i olika verksamheters arbete och hur de ser kring skalskydd. För 

att utveckla en kunskap kring olika skalskyddsanordningar och hur de kan påverka en 

utrymning alternativt en räddningsinsats skulle det vara intressant att genomföra försök hos 

verkliga anläggningar. På detta sätt går det att tydligt undersöka hur mycket en lösning kan 

påverka personers passage genom skalskyddet och alternativa lösningar som ekonomiskt 

eller praktiskt kan vara mer försvarbara inom den specifika verksamheten. Då det gäller 

skalskydd vid passager handlar detta främst om lås på dörrar, tekniska kod- och kortsystem, 

spärrar eller portar av olika slag men även fönster kan vara en aspekt att hantera om dessa 

ska finnas tillgängliga vid en utrymning. 

Att djupare studera enskilda verksamheter och deras arbetssätt för att se över fungerande 

lösningar och var svårigheterna kan uppkomma är en möjlighet inför ett fortsatt arbete. 

Detta skulle med fördel genomföras som en undersökning av en enskild byggnad eller 

anläggning inom en verksamhet, där det största hotet utreds och riskerna som skalskyddets 

förlängning av en utrymning kan medföra. Genom att genomföra simuleringar för att se om 

en utrymning hinner ske innan kritiska förhållanden uppstår ges en bild av den inverkan som 

en eventuell låsning kan ha för säkerheten, då detta tas med i beaktande. Simuleringar kan 

även visa en bild av vilka lås- och säkerhetssystem som fungerar med hänsyn till tid det tar 

att passera dessa och den tid som finns tillgänglig vid en utrymning. 

Säkra rum i någon form är en intressant del att arbeta vidare med, antingen utgående från de 

lösningar som används inom gruvindustrin alternativt från den slussutformning som i många 

fall används som en extra säkerhetsåtgärd för utrymmande eller för att säkerställa behörighet 

i en anläggning. Att titta närmare över de lösningar som används och om de kan användas 

även i andra verksamheter för att skapa säkerhet i kombination med skalskyddet. 

Frågan kring hur räddningstjänsten hanterar skalskydd finns det inte någon klar bild av, de 

finns ofta med och arbetar nära en del komplexa verksamheter medan det i andra fall inte 

anses nödvändigt trots att skalskyddet är kraftigt förhöjt även i dessa fall. En inblick i 

räddningstjänstens hantering av skalskydd och förankring i verksamheter där detta har en 

stor påverkan kan skapa ett annat perspektiv kring frågan. Det är i vanliga fall verksamheten 

i sig som ställer de krav som de efterfrågar på skalskyddet, där räddningstjänst ibland kan 

vara med och påverka medan de i andra fall får hantera detta på plats vid en uttryckning. 

Som ett sätt att arbeta kan en kartläggning över räddningstjänstens behov sammanställas och 

därifrån en fördjupning kring hur de arbetar med detta i praktiken och vilka lösningar som 

underlättar en insats. 
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Även försäkringsbolag finns som en påverkande faktor, oavsett om detta gäller de bolag som 

hanterar mestadels privata frågor eller om det handlar om specialutvecklade bolag som gäller 

för en specifik verksamhet. Att närmare se över den ekonomiska frågan ger ytterligare ett 

perspektiv kring hantering av skalskydd, att ekonomi fanns med som en påverkande faktor 

gick att fastställa i detta arbete men hur stor vikt detta har, på vilket sätt det påverkar och 

även fördjupande kring hur stora kostnader det kan röra sig om är inte utredda. Det vore 

intressant att se över olika lösningar, arbeta med dessa inom en verksamhet och påvisa det 

alternativ som kan anses vara ekonomiskt försvarbart med de specifika förutsättningarna. 

Detta arbete var avgränsat till att endast omfatta svenska förhållanden och de regelverk som 

då gäller. En intressant vinkling vore att se över förhållanden i andra länder i världen, att på 

detta sätt jämföra verksamheter inbördes och ta fram vilka likheter och skillnader som finns i 

arbetssättet kring hantering av skalskydd. Flertalet av de intervjuade nämner kortfattat att 

kontakter finns på andra platser och det vore då intressant att se över om en samverkan finns 

på något plan mellan olika länder och på vilket sätt som de kan dra lärdom av varandra.  
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BILAGA 1: VERKSAMHETSKLASSER I BBR 

Denna tabell visar de verksamhetsklasser som BBR beskriver och de förutsättningar som 

finns hos dessa när det gäller genomförande av utrymning. Klasserna är beskrivna med 

tillhörande exempel på verksamhet som kan tillhöra respektive klass. Med hänsyn till de 

behov som råder finns olika krav och råd som ska och kan efterföljas vid byggnation och 

under användande. Utöver detta kommer olika verksamheter att innebära olika behov av 

skalskydd gällande utformning och mängd av säkerhetslösningar. 

Verksamhetsklass Personer har 
kännedom 

om 
byggnaden 

och dess 
utrymnings-
möjligheter 

Personer 
kan till 
största 
delen 

utrymma 
på egen 

hand 

Personer 
kan 

förväntas 
vara 

vakna 

Exempel på 
verksamhet 

1 Ja Ja Ja Industri, lager, 
kontor 

2 A Nej Ja Ja Samlingslokal < 
150 personer, ex. 

skola, butik 
B Nej Ja Ja Samlingslokal > 

150 personer, ex. 
reseterminal 

C Nej Ja Ja Samlingslokal > 
150 personer, 
servering av 
alkohol, ex. 

diskotek 
3 Ja Ja Nej Bostäder 
4 Nej Ja Nej Hotell 
5 A - Nej - Daglig 

verksamhet, ex. 
förskola 

B - Nej - Behovsprövade 
särskilda 

boenden, ex. vård 
av unga 

C - Nej - Sjukhus 
D - Nej - Fängelser, 

anstalter, 
rättspsykiatriska 

anläggningar 
6 - - - Förhöjd 

sannolikhet för 
uppkomst av 

brand, ex. 
pappersindustri 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGESTÄLLNING  

  

 

GRUNDLÄGGANDE UPPLÄGG FÖR INTERVJUERNA 

Jag beskriver kort om syftet med intervjun och varför personen är utvald och berättar om hur 

materialet kommer att hanteras och bearbetas till arbetet. 

… 

Enklare frågor angående deras roll i säkerhetsarbetet och erhållen erfarenhet. 

… 

Ställande av huvudfrågor, del A och del B, med eventuella följdfrågor som dyker upp under 

intervjuns gång. 

… 

Sammanfattning och fråga om de vill tillägga något inom området samt beslutar om hur de 

ska få ta del av materialet om de är intresserade. 
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DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

Dessa generella frågor har ställts till samtliga intervjuade för att uppnå en möjlighet till 

jämförelse kring hur de olika verksamheterna hanterar skalskydd. Frågeställningen gällande 

huvudfrågorna inleds med frågor som ska lägga grunden kring verksamhetens struktur och 

behov av skalskydd, utrymning och räddningsinsats. 

  

 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 
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DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

Dessa specifika frågor är främst verksamhetsbaserade och syftar till att på ett mer fördjupat 

plan få insikt i hur skalskyddet påverkar den övergripande säkerheten. I ett fall, vid intervju 

med brandkonsult Daniel Fridström ställdes även ett antal arbetsrollsspecifika frågor. 

  

 

Sluten anläggning – Helena Andersson, Rättspsykiatri Västmanlands enhet i Sala 

1) På vilket sätt finns det en risk för personalen om de behöver bistå vid en insats då det 

gäller personer som inte kan eller får utrymma på egen hand? Hur hanteras detta? 

2) Utvecklas någon specifik lösning med utrymningsvägar för olika avdelningar då det med 

hänsyn till låsta dörrar kan ta längre tid att nå en säker plats? Hur hanteras de krav som 

ställs i lagar och regler eftersom dörrar i utrymningsväg inte kan hållas öppna av andra 

skäl? 

3) Vilken form av utökat skalskydd finns hos dörrar och fönster och på vilket sätt kan detta 

påverka en räddningsinsats negativt? 

 

Anläggning för allmänheten – Daniel Fridström, Brandkonsulten AB 

1) I många fall vill personer på okända platser utrymma via den väg som de kom in. Vilka 

risker kan då uppkomma där tillträdeskontroll används vid huvudingångarna? Hur 

hanteras detta? 

2) Hur stor roll kan personalen anses ha vid uppkommet hot, om det är ett stort antal 

personer som behöver utrymmas eller om personer inte har möjlighet att genomföra en 

utrymning själva? 

3) Vilka krav ställs på verksamheten när det gäller dörrar som hålls låsta under den tid som 

en verksamhet inte bedrivs? Vilka lösningar finns för att upprätthålla 

utrymningssäkerhet? 

4) I din roll som brandkonsult, vilken kontakt har du med de verksamheter som du utför ett 

arbete åt? Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra ett bra arbete? 

5) Hur behandlas konflikter som uppkommer mellan dig och kund, exempelvis då det 

handlar om att efterfrågan inte stämmer mot aktuella regelverk? Finns det möjlighet till 

kompromisser? 

6) Om du har ansvar för att utveckla en säker utrymning alternativt räddningsinsats, hur 

mycket avvägning görs gentemot en byggnads skalskydd eller gäller alltid person före 

egendom? 

 

Värdefull verksamhet med viss tillgänglighet – Mikael Högström och Göran Forsell, 

riksdagen i Stockholm 

1) Vilka restriktioner finns kring hur personer får utrymma? Är utrymningsvägarna 

utformade för att leda vidare till annan sluten plats eller leder de rakt ut i det fria? 

2) Kan de säkerhetssystem som kontrollerar passage in i och ut ur bygganden anses fungera 

som tillförlitliga utrymningsvägar? 

3) Kan utrymnings- och insatsvägar ses som en svaghet i skalskyddet, då detta möjligen kan 

vara en väg in för obehöriga? Hur haneteras detta? 
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Försvarsanläggning – Kjell Ekström, Fortifikationsverket 

1) Hur prioriteras säkerhet hos anläggningar där även mer daglig verksamhet pågår? Är det 

i första hand utformat för att ge möjligheter för trygg utrymning och säker insats eller 

ligger prioritering på att skapa ett fullgott skydd vid extraordinära händelser? 

 

Innehavande av värdefull egendom – Evert Olén, Kammarkollegiet 

1) Hur hanteras övriga utrymningsvägar, som inte kan anses tillhöra huvudingångarna, 

gällande öppning och låsning under de tider som allmänheten har tillträde? Var finns 

svagenheterna med att lösa det på detta/dessa sätt? 

2) Utifrån det jag funnit är det alltid människor som ska prioriteras före egendom när det 

kommer till utformning av en byggnad. Vilka delar hos skalskyddet kan utformas på ett 

annat sätt för att möjliggöra en högre säkerhet för utrymmande och räddningspersonal? 

3) Enligt Statens kulturråd ska ställda säkerhetskrav syfta till att rädda liv men också syfta 

till att skydda och ge möjlighet till att evakuera föremål. Hur hanteras detta? 

 

Anläggning för allmänheten – Jens Lind, Johan Kleiman och Roger Olsson, 

Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting 

1) I många fall vill personer på okända platser utrymma via den väg som de kom in. Vilka 

risker kan då uppkomma där tillträdeskontroll används vid huvudingångarna? Hur 

hanteras detta? 

2) Hur tänker ni kring säkerhet vid utrymningsvägar som mynnar i det fria men som 

dagligdags inte används som entré för personer? 
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BILAGA 3: INTERVJURESULTAT 

 

INTERVJU 1 

  

Namn:  Helena Andersson 

Arbetsplats:  Landstinget Västmanland, Rättspsykiatri Västmanlands enhet i 

Sala 

Yrkestitel:  Säkerhetssamordnare, har som uppdrag att var den 

säkerhetsansvarige behjälplig och se till att allt fungerar med 

egenkontroller, bevakning mm. 

Tidigare erfarenhet:  Endast arbetat som säkerhetssamordnare på rättspsykiatrin 

Intervju genomförd: Den 20 april 2015 

  

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

Byggnaderna är fördelade i olika brandceller, varje patientrum utgöras av en egen 

brandcell och varje avdelning är indelad i fyra brandceller. En grupp i taget fraktas 

omkring i händelse av hot och möjlighet finns att röra sig i hela byggnaden via olika 

vägar utan att någonsin befinna sig utomhus. 

 

Grunden för utrymning ligger i att förflytta patienter från en brandcell till en annan. 

Detta görs genom att utrymma patienter från en avdelning till nästa alternativt att 

utrymma till inhägnade utegårdar. Om möjligt så undviks att genomföra en 

utrymning till ett område utomhus, men eventuellt kan detta behöva göras hos de 

byggnader som finns i de yttre delarna av området, där utrymningsgårdarna är 

utformade med inhägnande nät. 

 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

Utbildning är landstingsövergripande, för de personer som har kontakt med patienter 

genomförs en brandutbildning vart tredje år och för de som inte har kontakt med 

patienter genomförs en brandutbildning vart femte år. Då det kommer ny personal 

eller vikarier får de en genomgång av och utbildning av verksamheten innan de 

kommer på plats. Lokalt på plats genomförs egna övningar för patienter och anställda, 

olika scenarion tänks igenom och utförs som en övning. Äkta scenarion utvecklas där 

brandsläckare förflyttas, västar används samt nödsamtal rings och i de flesta fall hålls 

detta okänt för de inblandade. Sedan denna anläggning öppnades 2010 har tre stora 

övningar genomförts ihop med räddningstjänst, polis och ambulans samt att ett antal 
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mindre övningar är genomförda med endast räddningstjänst. Vid en nyligen 

genomförd övning anlades en fiktiv brand, gisslantagning var med som en del och 

både polis och räddningstjänst medverkade. 

 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  

 

Ett samarbete hålls konstant med räddningstjänsten, där vi berättar hur vi behöver ha 

det i verksamheten och de påvisar vad de behöver veta och ha tillgång till för att kunna 

genomföra en insats. Träffar genomförs regelbundet och övningar hålls konstant för 

att påvisa vad som fungerar eller inte och vidare rätta till det som eventuellt inte 

fungerar. Räddningstjänsten behöver kunna göra sina saker men samtidigt ska 

verksamheten uppfylla de ställda kraven. Räddningstjänst har genomfört studiebesök 

på anläggningen och det finns utvecklade kartor som visar på angreppsvägar och 

möjligheter för utrymning. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

 

Räddningstjänsten har själva ingen möjlighet att ta sig in i anläggningen, i normala 

fall är det brickor som finns i passager men finns även en huvudnyckel som finns på 

anläggningen. En ansvarig vägledare finns utsedd som tar emot räddningstjänst, 

informerar om vad som händer och hjälper till att öppna upp angreppsvägar. Om det 

är en brand som bidrar med stor rökutveckling får räddningstjänst själva ansvar för 

att öppna angreppsvägar oh ta sig in i byggnaden, i annat fall är det vi som öppnar. 

Då vägledare möter upp räddningstjänst, exempelvis i händelse av brand berättas om 

var det brinner, i vilken omfattning, om det är en anlagd brand samt om det finns 

någon personer kvar i på den drabbade avdelningen. Det är den information som 

räddningstjänsten behöver som tilldelas då de kommer till platsen. 

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

 

Enligt Socialstyrelsen klassas denna byggnad som Klass 2, vilket innebär att vi är 

ålagda att förhindra rymning. Om detta skulle ha varit en byggnad i Klass 1 så ska 

både rymning och fritagning förhindras. Skalskyddet är därmed utvecklat med en 

säkerhet mot att personer tar sig ut, vilket påverkat val av fönster och dörrsystem. 

 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

 

Det mekaniska skyddet är tjockt och utformat med plåt och betong. På varje ställe där 

det finns hål i skalskyddet används säkerhetsslussar, vilket innebär att om den ena 

dörren i slussen är öppen kan den andra inte öppnas samtidigt med tanken att det 

aldrig ska finnas en hel öppning någonstans där det går att ta sig vidare. Allting är 

larmat var gäller det yttre skalet samt dörrar och fönster hos bygganden. Det finns en 

reception där all in- och utpassering sker i anläggningen, någon som väl inom 

Kriminalvården skulle kunna benämnas som vakt. Hela passersystemet styr vi själva 
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och om det behövs kan polis inkallas från utsidan som får bistå. Kameror finns utsatta 

både inomhus och utomhus och de bilder som registreras i dessa finns under konstant 

bevakning, även detta i receptionen. 

 

De anställda bär samtliga personliga larm som vid en händelse påvisar var i 

byggnaden som det är problem, en exakt plats genom att ange husdel och rum.  

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Att ha ett tillräckligt skalskydd för att hindra rymning är den stora prioriteringen, om 

inte detta krav uppfylls så kan inte verksamheten bedrivas. Byggnaden är relativt ny 

och separat har hotet från brand behandlats för att utrymning ska fungera, där olika 

utrymningsförsök genomförs med polis, ambulans och räddningstjänst. Patienterna är 

helt beroende av oss anställda då de inte har någon möjlighet att ta sig ut själva, där de 

anställda har hjälp av brandsläckare, brandfiltar, sprinkler och utbildning. All 

personal i verksamheten kan agera som vägledare, en funktion som är utformad för att 

möta upp räddningstjänsten. Beroende på var branden har uppstått så ska den som 

känner till förloppet agera som vägledare. Det är olika krav som har lett till den 

nuvarande utformningen och organiseringen, anser att det är flertalet delar med 

samma prioritet som tillsammans måste fungera. 

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  

 

Kan inte se några större svårigheter just för denna verksamhet, så länge alla 

professioner kan sina områden och en struktur finns att arbeta utifrån. Grunden ligger 

endast i att räddningstjänsten ska meddelas och att patienter ska förflyttas från en 

brandcell till en annan. Det som kan påverka utrymningen för patienterna kan vara 

det larm som ljuder innan räddningstjänst kommer till platsen och stänger av detta, 

dock finns möjlighet att föra patienter till avdelningens innergård om det krävs. En 

fördel i denna verksamhet är att patienter har möjlighet att bli informerade om brand 

samt är med på övningar och därmed förstår vad som ska göras om något händer. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

 

Nej, tycker inte att skalskyddet i sig har visat sig som ett problem tydligt vid händelser, 

då man väl har kommit igenom en dörr till en annan avdelning är det lätt att röra sig i 

resten av byggnaden. Angreppsvägar finns runt hela byggnaden för räddningstjänsten 

som är tydliga och ger många olika möjligheter om något händer. 

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

Byggnadsmässigt anser jag inte att det finns något som i stort kan utvecklas, det 

viktiga blir att inneha rätt person på rätt avdelning och att rätt person finns på rätt 

plats i ett fall då något händer. Det är vid händelser som innebär adrenalinpåslag som 
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det blir extra viktigt att kommunikationen fungerar. Den bestämda uppfattningen är 

att övningar måste hållas där det handlar mycket om hur individer fungerar för att se 

om man som person kommer att agera och ta tag i saker eller vara passiv och dra mig 

undan vid en händelse. Personal måste agera och för att lära sig det behöver man öva, 

öva och öva. Under övningar lär man sig otroligt mycket om sig själv, förstår vilket 

samarbete som krävs och bidrar med struktur. 

 

 

DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

11) På vilket sätt finns det en risk för personalen om de behöver bistå vid en insats då det 

gäller personer som inte kan eller får utrymma på egen hand? Hur hanteras detta? 

 

Vi som arbetar har ingen extra utrustning utan kan endast ingripa som vi är. Om vi 

kan ska vi försöka påbörja ett släckningsarbete men om det vid en brand har blivit 

alltför rökfyllt så ska vi inte utsätta oss själva för fara, personer ska räddas men 

personal går inte in och riskerar sina egna liv. I några fall har vi släckt en brand själva 

men i många fall blir detta svårt på grund av rökutvecklingen, framförallt kan det 

vara svårt om det är en anlagd brand. På denna anläggning är det stor risk att det är 

just en anlagd brand då byggnaden är ny med väldigt liten andel material som är 

möjligt att antända. 

 

12) Utvecklas någon specifik lösning med utrymningsvägar för olika avdelningar då det med 

hänsyn till låsta dörrar kan ta längre tid att nå en säker plats? Hur hanteras de krav som 

ställs i lagar och regler eftersom dörrar i utrymningsväg inte kan hållas öppna av andra 

skäl? 

 

Det finns ingen specifik lösning med utrymningsvägar för olika avdelningar utan 

samtliga innehar samma grundlösning med att förflyttning ska ske till en närliggande 

avdelning. Byggnaden är utformad som ett Y, där patientavdelningarna finns 

placerade i mitten vilket möjliggör utrymning till utanförliggande brandceller. 

 

13) Vilken form av utökat skalskydd finns hos dörrar och fönster och på vilket sätt kan detta 

påverka en räddningsinsats negativt? 

 

Hos dörrar är det slussar som används och förhindrar att direkt genomgång kan 

göras till andra avdelningar eller ut. Fönster är inte alls möjliga att öppna på 

anläggningen men detta fungerar ändå då räddningstjänst har möjlighet att vädra ut 

rök med fläktar och liknande via de flertaliga angreppsvägarna. Om det mot förmodan 

skulle bli upplopp på en avdelning där även brand kan förekomma ska inte 

räddningstjänst utsätta sig för fara utan denna situation blir i stället en polissak att 

hantera.  
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INTERVJU 2 

  

Namn:  Daniel Fridström 

Arbetsplats:  Brandkonsulten AB 

Yrkestitel:  Brandingenjör – Civilingenjör riskhantering 

Tidigare erfarenhet:  Stöter dagligdags på problem där utrymning och skalskydd 

påverkar varandra, finns med både vid arbete med enklare 

kontor och vid mer avancerade objekt såsom sjukhus, 

äldreboende mm. Har erfarenhet av blandade verksamheter, 

exempelvis äldreboende och förskolor. 

Intervju genomförd: Den 23 april 2015 

   

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

Arbetet med utrymningen genomförs i två steg. I det första steget tittar man över 

byggnadstekniska brandskyddsåtgärder som brandskyddsprojektör, ser över antal 

utrymningsvägar, gångavstånd till dessa, vilken bredd utrymningsvägarna har i 

förhållande till personantal och hur vilka tekniska aspekter som behövs gällande 

sprinkler och liknande. I steg två är det verksamhetens behov som undersöks gällande 

utrymning, skalskydd samt om räddningstjänsten ska vara behjälplig vid insats. Hur 

utrymningen är utformad beror helt av den aktuella verksamheten, i vissa fall bygger 

utrymning på personalens medverkan och i annat fall ska personer på platsen ha 

möjlighet att genomföra en säker utrymning själva. 

 

På ett äldreboende beror utrymningen av personalens medverkan och till viss del hur 

de byggnadstekniska bitarna är utformade. När det gäller förskolor finns det absolut 

ett beroende av personalen och om de går ut genom en dörr ska de kunna passera in 

genom densamma utan att denna blivit låst. Hos sjukhus är det vanligt med horisontal 

utrymning som genomförs till en annan brandcell som utgör egen brandcell. 
 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

De är jätteviktigt att övningar genomförs men det är inte vi som ställer de kraven utan 

det är något som görs inom verksamheten samt genom Lagen om skydd mot olyckor, 

LSO. I den punkt som Boverkets byggregler slutar gällande det byggnadstekniska är 

det LSO som tar vid under en byggnads förvaltningsskede. Vi kan i en del fall vara med 

och hjälpa till med utbildning vid en verksamhet men annars görs detta ihop med 

räddningstjänst eller att verksamheten anlitar privata projektörer. 
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3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  
 

I projekteringsskedet är de i många fall med och påverkar väldigt lite, egentligen inget 

alls. De brukar endast vara med och påverka om det gäller mer komplexa byggnader 

där utrymningen i en del fall kan bygga på räddningstjänstens insats. Specifikt för 

äldreboende eller förskolor är räddningstjänst inte med och påverkar alls men det kan 

vara mer vanligt i fallet sjukhus då insatsmöjligheten kan bli mer avgörande. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 
 

På flertalet platser där det finns automatlarm kopplat till räddningstjänst har 

räddningstjänsten nycklar men i andra fall har de inte möjlighet att ta sig in. 

Restriktioner kan finnas hos exempelvis ambassader där räddningstjänst inte har 

tillgång till byggnaden utan är beroende av att personal godkänner och hjälper till då 

de ska genomföra insatsen. 

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

 

Det syfte som finns med skalskyddet är något som varje verksamhet själv utreder, 

framförallt hos ambassader och liknande skyddade byggnader ser intrång som den 

huvudsakliga hotbilden medan ett äldreboende ska undvika att de boende rymmer från 

byggnaden. Vi arbetar med att sätta krav på utrymningen och sedan få dessa krav att 

kunna kombineras med eventuella krav som ställs gällande skalskyddet. 

 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

 

Absolut vanligast är de tekniska lösningarna, där olika varianter av lås, mekaniska 

och elektriska, används enskilt eller i kombination med varandra. En vanlig lösning är 

att koppla låsning eller larmning till en annan i byggnaden väsentlig funktion, till 

exempel att ett nattlås är förreglat över en väsentlig funktion, till exempel i form av 

belysning. Hos äldreboende är det vanligt att en knappsats med kod används hos 

dörrar, där koden finns uppskriven eftersom de flesta, i alla fall på dementboenden och 

liknande, har svårigheter att läsa och veta hur de ska göra.  

 

Socialstyrelsen anger att det inte är okej att låsa in folk, vilket strider mot hur 

problemet blivit löst på äldreboenden och liknande. 

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Egentligen är det en blandning av allt men rent prioriteringsmässigt så får inte 

skalskyddet motverka möjligheten till utrymning. Vid en insats är kontakt viktigt 

mellan räddningstjänst och verksamhet, för att underlätta och se till att de kan ta sig in 
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om de behöver, dock brukar de lösa att äntra en byggnad oavsett om behov finns. Vi är 

med och träffar verksamheten ibland, men då oftast i ett för sent skede, och i många 

fall hålls kontakt endast med fastighetsägare. 

 

Kring de aspekter som varit med och påverkat en byggnad kommer ekonomi alltid att 

vara en styrande parameter som påverkar möjligheten för att utveckla lösningar för 

skydd och säkerhet. Det är kravställare som anpassar skalskyddet efter de behov som 

de anser finnas och utrymning styrs av de regler som finns, främst i BBR. 

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  

 

Absolut låsning. Normalt sett vill en verksamhet att det ska vara svårt att ta sig in 

samtidigt som det ska vara svårt att ta sig ut för en obehörig som väl har lyckats ta sig 

in i en byggnad, vilket inte rimmar med säkerheten för utrymning där det bara i 

princip ska vara att gå ut genom närmaste dörr vid behov. I många fall är det endast 

en huvudentré som är i behov av att hållas öppen, resterande utrymningsvägar vill 

verksamheter helst hålla låsta, främst under nätter men ibland även under de tider 

som verksamheten bedrivs.  

 

Det är även svårt att hantera utrymning över annan verksamhet, eftersom det egna 

skalskyddet ska vara möjligt att ta sig igenom samtidigt som man även behöver ta sig 

förbi skalskyddet som finns i nästa verksamhet som man utrymmer över. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

 

Under projektering kan det vara problem kring skalskyddet, ofta hamnar man 

slutligen i en lösning som uppfyller kraven. Vid inventeringar går det att upptäcka 

låsta utrymningsvägar som verksamheten antar är öppna, vilket utgör problem med 

säkerheten, vilket kan bero på att förregling över väsentlig funktion inte fungerar 

alternativt att en granne vid utrymning över annan verksamhet har låst en dörr eller 

på annat sätt förhindrat en säker utrymning. 

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

Absolut bättre samordning mellan verksamhet, fastighetsägare, brandkonsult och 

låskonsult. Om man redan tidigt får vara med och ta del av verksamhetens krav finns 

det mycket problem som går att undvika, men i många fall är det svårt då man inte vet 

exakt vilken verksamhet som ska bedrivas i en byggnad. I fall där vi arbetat med mer 

komplexa anläggningar och haft kontakt med verksamheten från ett tidigt skede 

upplevs det fungera bra att nå resultat trots mer avancerade lösningar. 
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DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

11) I många fall vill personer på okända platser utrymma via den väg som de kom in. Vilka 

risker kan då uppkomma där tillträdeskontroll används vid huvudingångarna? Hur 

hanteras detta? 

 

Detta gäller mest vid publika anläggningar, där det ska vara möjligt att utrymma utan 

nyckel eller annat verktyg. Om det är så att man har tagit sig in i en byggnad ska det 

alltid gå att ta sig ut, oavsett om det gäller samma väg där man kom in eller via en 

annan utrymningsväg. I de fall som tillträdeskontroll finns, exempelvis i tunnelbanor, 

är det utformat mot att spärrar ska öppna vid strömlöst eller i fallet där ett larm har 

aktiverats som påkallar till utrymning. 

 

12) Hur stor roll kan personalen anses ha vid uppkommet hot, om det är ett stort antal 

personer som behöver utrymmas eller om personer inte har möjlighet att genomföra en 

utrymning själva? 

 

Med hänsyn till förskolor, där det ofta finns ett stort antal barn på liten andel personal, 

är det viktigt att personalen är aktiv och hämtar ut barn i omgångar om de inte kan 

utrymma själva. Det viktiga här blir att de dörrar som personal först går ut igenom 

inte får vara låsta då de ska passera in igen, passagen måste fungera i båda 

riktningarna för att en säker utrymning ska kunna genomföras. 

 

13) Vilka krav ställs på verksamheten när det gäller dörrar som hålls låsta under den tid som 

en verksamhet inte bedrivs? Vilka lösningar finns för att upprätthålla 

utrymningssäkerhet? 

 

En vanlig teknisk lösning som används i de flesta verksamheter är att när man går 

hem och lämnar byggnaden går en person runt och låser dörrarna manuellt 

alternativt att låsning beror på en förregling över annan väsentlig funktion. Detta kan 

till exempel innebära att det inte går att larma av och på eller tända och släcka lampor 

innan samtliga utrymningsvägar är öppna eller låsta i en byggnad. 

 

DEL C – ARBETSROLLSSPECIFIKA FRÅGOR 

14) I din roll som brandkonsult, vilken kontakt har du med de verksamheter som du utför ett 

arbete åt? Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra ett bra arbete? 

 

Det vi behöver veta är verksamhetens önskemål, hur många personer som ska vistas i 

lokalerna samt vilka krav som verksamheten har på skalskyddet, just när det gäller 

skalskydd är det stora variationer i hur detta behöver utformas. Det är viktigt att föra 

en dialog med verksamheten och inte bara med entreprenör eller fastighetsägare som 

brukar vara den vanliga uppdragsgivaren. 

 

15) Hur behandlas konflikter som uppkommer mellan dig och kund, exempelvis då det 

handlar om att efterfrågan inte stämmer mot aktuella regelverk? Finns det en möjlighet 

till kompromisser? 
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Det är sällan som det uppkommer några konflikter utan det är ofta diskussioner som 

uppkommer kring utformning och de krav och behov som anses finnas. När det gäller 

sjukhus och äldreboenden till exempel finns vedertagna lösningar så hos dessa 

verksamheter finns det alltid en möjlighet att nå en bra lösning. Kring ambassader, 

polisbyggnader och fängelser är det mer speciallösningar som måste arbetas fram men 

i samtliga fall är det utrymningen som ska stå överordnad det övriga skyddet. 

 

Regelverket är inte helt detaljerat utan ger utrymme för tolkningar och för att skapa 

olika byggnadstekniska lösningar. Det kan finnas utrymme för att hitta en alternativ 

lösning då det kommer till skalskyddet, det svåra är att på något sätt kompromissa 

kring utrymning. I grunden handlar det om att ta fram en optimal lösning utifrån de 

förutsättningar som finns. 

 

16) Om du har ansvar för att utveckla en säker utrymning alternativt räddningsinsats, hur 

mycket avvägning görs gentemot en byggnads skalskydd eller gäller alltid person före 

egendom? 

 

Kontentan är att brandskydd och utrymning alltid går före egendomsskydd. I de fall 

som räddningstjänsten är inräknade som medverkande vid utrymningen för att 

genomföra en släckinsats så ska det anpassas till hur det kan arbeta på bästa sätt. 
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INTERVJU 3 

  

Namn:  Mikael Högström 

Arbetsplats:  Riksdagen, Stockholm 

Yrkestitel:  Brandskyddsledare 

Tidigare erfarenhet:  Riksdagen sedan 90-talet 

 

Namn:  Göran Forsell 

Arbetsplats:  Riksdagen, Stockholm 

Yrkestitel:  Senior rådgivare, f.d. säkerhetschef, arbetar med krishantering 

och säkerhetsfrågor 

Tidigare erfarenhet:  Riksdagen sedan 90-talet, tidigare militär bakgrund 

 

Intervju genomförd: Den 28 april 2015 

  

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

I grunden är det flertalet lagar som gäller för riksdagens lokaler utifrån synen att 

detta är ett skyddsobjekt med samtidigt en plats med flera lokaler som ska fungera 

publikt. Lagar såsom Riksdagsordningen och Regeringsformen styr hur de anställda 

personerna i regering och riksdag ska arbeta med sina uppgifter medan det finns med 

specifika lagar och föreskrifter kring hur säkerhet ska skötas, exempelvis Skyddslagen 

och Säkerhetsskyddslagen, och vilka möjligheter och begränsningar som finns. 

Därutöver finns Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter för att 

skydda mot spioneri, sabotage och andra brott som kan verka mot rikets säkerhet. En 

föreskrift finns kring krishantering och en annan kring hur riksdagens lokaler får 

användas samt att riktlinjer är utformade för säkerhetskontroller och användning av 

kameraövervakning. Dessutom följs samtliga krav och riktlinjer som finns omnämnda 

i övriga lagar och föreskrifter, såsom LSO, BBR och AFS. 

 

Specifikt då det gäller brand har lösningar utvecklats för att underlätta olika processer 

i byggnaden, exempelvis gällande transporter och liknande, detta för att undvika 

problem med att dörrar ställs öppna och påverkar brandcellsgränserna. För detta har 
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magneter blivit allt vanligare att använda samt automatiska öppnare som går att 

styra genom knapp eller utifrån reaktion då någon närmar sig dörren. En av 

styrkorna i organisationen är att den egna personalen har utbildning för att fungera 

som resurs under de minuter som går innan tillkallad räddningstjänst har hunnit 

komma till platsen. I den egna organisationen finns en utsedd utrymningsledare som 

har det övergripande ansvaret och ser till att vakterna hjälper till med att starta en 

utrymning.  

 

Utrymningslarm finns installerat för att få personer att reagera på att en utrymning 

behöver börja genomföras där meddelande finns i talad version vid brand, annat hot 

samt om det är så att faran är över och folk kan inrymma lokalerna igen. Talade 

meddelanden är en styrka vid utrymning eftersom det kan ge en riktad information 

som personer lättare tar till sig och efterföljer. Ljudet kommer från voteringshögtalare, 

andra högtalare, radiolådor, akustiska larmdon och signallampor och i annat fall finns 

möjlighet att skyddsvakterna kan vägleda de utrymmande till en säker plats.  

 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

Flertalet brandskyddsutbildningar används för att ge personal kunskap och få övriga 

som befinner sig i lokalerna att kunna agera om något inträffar. 

Introduktionsutbildningar finns för detta ihop med praktiska brandskyddsutbildningar 

och övningar med brandredskap samt att en del riktad utbildning behöver genomföras 

för tillfällig personal och liknande, exempelvis vad gäller heta arbeten i lokalerna. 

Utöver detta hålls utrymningsövningar samt att information kring brand och 

utrymning ingår som ett sätt att förbättra möjligheterna vid hot i någon form. 

 

Även utbildningar kring Första Hjälpen ingår samt övningar kring krishantering. 

Detta gör att det alltid finns stor kompetens i lokalerna om något inträffar och det är 

inte alltid som väntan på ambulans avgör utfallet av en olycka eller ett sjukdomsfall. 

 

Utrymningsövningar genomförs i snitt vart tredje år för varje kvarter, där ett kvarter 

består av flertalet byggnader, så totalt sett blir det några utrymningsövningar som 

genomförs varje år. Vid dessa övningar startas det riktiga brandlarmet med hjälp av 

en rökmaskin, ofta placerad i någon av de huvudsakliga entréerna där personerna 

normalt går in. Utrymningen genomförs och personer söker sig till en 

återsamlingsplats innan övningen avslutas. Det man vill få ut av dessa övningar är att 

få de personer som vistas i lokalerna att känna sig trygga om en riktig utrymning 

behöver genomföras samt för att få höra de utrymmande version kring brister och 

avvikelser som kan förbättras i verksamheten gällande detta. Bakomövningar brukas 

finnas i samband med att en utrymningsövning genomförs där personal får arbeta 

med att rädda en person eller liknande och ibland finns även räddningstjänst, polis 

eller ambulanspersonal med vid dessa tillfällen. 

 

De övningar som genomförs är alltid föranmälda eftersom detta anses fungera bättre i 

denna verksamhet. Främst beror detta på att det finns voteringssignaler för att kalla 

till en votering som personer ska reagera på men inte blanda ihop med 

utrymningslarmet. För att säkerställa att personer faktiskt kommer att genomföra en 

utrymning, men utan att besökare ska få panik kring tillfället, är det bättre att 

meddela samtliga som ska ingå i övningen och samtidigt ger detta en bättre möjlighet 
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för personerna att reagera över olika saker på vägen som kan behöva förbättras eller 

ändras. 

 

 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  

 

Räddningstjänst kommer på platsbesök där de visas runt i lokalerna eftersom det är ett 

svårt objekt med många våningar och flera möjliga vägar att förflytta sig. Detta 

innebär att en samverkan finns med de större räddningstjänsterna i staden och det är 

positivt att det finns flera stationer inom Stockholm city som kan rycka ut vid behov. 

Dock finns det också ett problem med flera olika brandstationer eftersom det kan råka 

bli så att det inte är de som varit på besök tidigare som behöver ställa upp, beroende på 

annat som kräver insatser i staden. Om mycket händer samtidigt så kan en 

räddningstjänst från stadens yttre delar behöva rycka ut och om de har dålig kunskap 

om lokalerna är det svårare att genomföra en bra insats. 

 

Räddningstjänsten kan vara med som ett extra stöd vid olika arrangemang som hålls 

inom riksdagens lokaler och får då en extra möjlighet att orientera sig. Det är viktigt 

med god miljö- och personkännedom för samtliga som arbetar med säkerhet i 

byggnaderna och så även för de som anlitas vid speciella tillfällen eller behöver vara 

med under en insats. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

 

Verksamheten i sig ger inga direkta begränsningar kring hur räddningstjänsten får 

genomföra sin insats, de har fritt tillträde till samtliga lokaler om de behöver ingripa. 

Till en del platser innehar räddningstjänsten egna nycklar men i annat fall är de 

beroende av att person från vakt eller liknande finns att hjälpa till med insläpp och 

vägledning. Detta är en av de unika delarna med riksdagens larmcentral, den är 

bemannad dygnet runt året runt och dessa ser till att erforderlig hjälp tillkallas samt 

att personal finns för att möta och leda insatspersonal till rätt plats. Under dagtid finns 

alltid tillräckliga resurser för att bistå räddningstjänsten, i jämförelse med andra 

myndigheter finns det en högre kompetens och förmåga under den tid som 

verksamheten pågår. Nattetid kan det vara svårare att bistå tillräckligt om behov 

uppkommer eftersom det främst är larmcentralen som är ingång. 

 

En begränsning finns i byggnadens omgivning och det är användande av pollare som 

ska begränsa möjligheten att framföra fordon. Dessa finns placerade på flera platser 

kring området så att fordon inte ska komma fram direkt till byggnaderna och orsaka 

hot eller skador. Dessa kan påverka räddningstjänstens möjlighet att ta sig fram, 

flertalet av dessa är möjliga att sänka ner men det är beroende av att en vakt styr detta 

och måste därför finnas på plats.  

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 
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Skalskyddet är utformat som tillträdesskydd hos erforderliga delar och ska verka för 

att skapa personsäkerhet, informationssäkerhet och vara ett skydd för verksamheten. 

Samtidigt som det ska finnas ett skydd mot obehörigt intrång är det även av vikt att 

hålla lokalerna öppna eftersom det kan anses vara ett öppet hus, ”folkets hus” där 

tillgänglighet är av lika stor vikt som möjligheten att ta sig ut om det behovet 

uppkommer.  

 

De hot och risker som finns i verksamheten och som vi arbetar utifrån är, brand (anses 

vara det största hotet och då främst anlagd brand), olyckor (exempelvis påkörning), 

sjukdomsfall/smitta/pandemi (vanligt med sjukdomsfall med hänsyn till antalet 

besökare i lokalerna), omvärldsrisker (saker som vi inte direkt kan påverka att de sker, 

till exempel att en högt uppsatt person kommer till lokalerna och hälsar på), terrorism, 

främmande makt, inhemsk extremism, organiserad brottslighet (exempelvis 

identitetsstöld alternativt att ledamöter får hot och då ofta riktat mot de i sin 

hemmiljö), enskilda hotutövare och interna hot. 

Brand kan anses vara den största enskilda hotbilden som behöver hanteras i lokalerna 

och då är det främst anlagd brand av en enskild utövare som kan hanteras med hjälp 

av byggnadernas skalskydd. Att bränder anläggs beror i huvudsak på två orsaker, 

antingen att en person är instabil alternativt att det görs med syfte att skada en person 

eller den verksamhet som bedrivs. Möjlighet finns att anlägga en brand både utanför 

byggnaden och inne i den, eftersom allmänheten har tillträde till flertalet platser i 

byggnaden och utanför behöver övervakningssystem och personell bevakning finnas 

för att minska riskerna om något inträffar. 

Ett framtida hot som kan behöva hanteras är översvämning med tanke på den 

placering som byggnaderna har samt att den lösning som nu används hanterar den 

vattennivå som finns i området genom en tillbyggd sluss. 

 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

 

I det använda skalskyddet ingår samtliga delar där elektroniskt skydd samt personellt 

skydd är extra utvecklat i flera delar, främst där det sker inpassage och på platser där 

risker annars kan anses extra stora. Som det yttersta skyddet finns pollare placerade 

runt byggnaderna för att hindra framförande av fordon och i nästa steg finns kameror 

utefter fasaderna, dock är dessa utformade som värmekameror som endast visar 

svartvitt eftersom det finns lagkrav mot den personliga integriteten. Fönster, samt 

dörrar som inte fungerar som huvudentréer, är alltid larmade och på en del platser 

finns det också skottskydd där detta anses behövas.  

 

I entréerna finns sedan personellt skydd i form av vakter som hanterar de personer 

som kommer på besök samt att de anställda behöver passerkort för att komma igenom 

de speedgates som används. Inuti byggnaden är det sedan kraftigt sektionerat, i första 

hand mellan publika och privata delar bland lokalerna, men även mellan olika 

avdelningar och då ofta naturligt placerat på platser där det även finns 

brandcellsgränser.  
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En grundtanke är att det skalskydd som används, samt även övrigt skydd som 

exempelvis mot brand, ska vara maxat och utformat utifrån krav men med lite extra 

säkerhet. Eftersom riksdagens lokaler till stor del är för allmänheten finns tanken att 

man ska vara en förebild för andra, visa upp den trygghet och styrka som finns i 

landet och dessutom göra detta genom att ha ordning och reda inom och utanför 

lokalerna. Exempelvis finns sprinkler installerat i alla entréer på grund av den egna 

ambitionen att arbeta fram en ökad säkerhet som ligger utanför BBR:s krav, detta med 

hänsyn till hotbilden med anlagd brand. 

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Liv går före allt, så med andra ord ska utrymning alltid kunna genomföras på ett 

säkert sätt. Standarderna efterföljs och panikreglar används på dörrar för att uppnå 

tillräcklig säkerhet, det är många personer som använder lokalerna samt att många 

av dessa inte kan anses ha god lokalkännedom då de är på besök eller på möten i 

lokalerna. Det är viktigt att insatsen kan genomföras och därför är utbildning av 

personal en viktig del så att dessa på ett bra sätt kan bistå räddningstjänsten vid en 

insats. I stort finns inte några tydliga begränsningar kring vad som kan utvecklas 

eftersom vi själv är fastighetsägare, är det något som behöver ordnas så ordnas det. 

 

Den säkerhetsenhet som finns på riksdagen består av en säkerhetschef med bland 

annat planerare, säkerhetshandläggare och brandskyddsledare som hjälp samt två 

skilda sektioner där den ena sköter bevakning och transporter medan den andra 

hanterar larmcentral och säkerhetsteknik. Att ha denna egna bevakningsorganisation 

är något unikt för riksdagen, något som leder till att den totala planeringen och 

organisationen utvecklar mindre kostnader och får en tydligare sammanhållning inom 

verksamheten. För den organisation som bedriver säkerhet tilldelas resurser i form av 

medel som gör att verksamheten kan bedrivas, i vissa fall kan det vara stora 

kostnader. Det blir viktigt att fundera över ”Vad är det vi ska skydda och vad är rimligt 

att utveckla för att skydda detta?” eftersom det i många fall behöver utvecklas 

lösningar inom de medel som är tillgängliga. 

 

Säkerhet bygger mycket på samverkan externt, både med polis, ambulans och 

räddningstjänst men även med exempelvis Stockholms stad och 

bevakningsentreprenörer. Genom att ta hjälp av dessa finns goda möjligheter att 

arbeta med ett förebyggande skydd i den dagliga verksamhet som bedrivs samt att det 

går att kalla in extra beredskap vid speciella tillfällen som innebär större risker, då det 

inte kan anses ekonomiskt försvarbart att hålla denna stora mängd extra säkerhet vid 

ordinarie verksamhet.  Utöver att ekonomi har påverkat framtagna lösningar måste 

även hänsyn tas till de kulturminnen som flera av dessa byggnader innebär vad gäller 

utrymmen och hur installationer och liknande får genomföras utifrån 

säkerhetsaspekten. 

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  
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Det är ett flertal krav som måste bearbetas i dessa byggnader, det är publika lokaler 

och samlingslokaler med en del skolverksamhet som pågår, en del lokaler är mer 

slutna, det finns våningar med bostäder samt att hänsyn behöver tas till att 

byggnaderna är äldre. Det är alltid en stor variation i antalet personer som befinner 

sig i lokalerna och vid större tillfällen, exempelvis öppet hus, på nationaldagen, 

talmansmiddagar eller partiledardebatter, finns en större mängd än vid andra 

tillfällen och ibland kräver det en utökning av den dagliga säkerheten. Vid ingång i 

lokalerna genom skalskyddet sker en kontroll så det finns alltid vetskap kring vilka 

som har kommit in i byggnaden, däremot finns det ingen kontroll över var i 

byggnaden som respektive person är eller vilka som har lämnat byggnaden och när. 

Detta skapar en mindre osäkerhet kring om personer finns kvar i byggnaden om något 

händer men eftersom lokalerna finns indelade i flertalet brandceller ska tillräcklig 

säkerhet ändå vara möjlig att uppnå. 

 

Även försäkringskrav är något att ta hänsyn till där restvärdesräddning är en stor 

resurs i de fall som andra verksamheter hyr in sig i våra lokaler. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

 

Det finns ingen speciell händelse som i sig har påvisat ett större problem, däremot 

anses det finnas ett problem i Lagen om skydd mot olyckor, en lag som olika 

räddningstjänster och olika kommuner arbetar med på olika sätt. I många fall har de 

olika syn på hur lagen ska hanteras och det är viktigt att det finns eldsjälar som 

brinner för att utveckla verksamheten och skapa tillräcklig säkerhet i sina lokaler samt 

att ekonomi måste finnas i tillräcklig omfattning för att skapa de lösningar som 

eftersträvas. I LSO beskrivs bland annat hur brand ska förebyggas och att man ska 

förhindra och begränsa skador till följd av brand, vilket ska hanteras genom att ha ett 

systematiskt brandskyddsarbete. Dock är risken att verksamheter inte arbetar med 

detta på rätt sätt och det krävs vilja och intresse för att skapa ett tillräckligt skydd. 

 

På en del ställen där kortläsare används för att bibehålla skalskyddet utåt och mellan 

olika sektioner i byggnaden ska dörren även fungera som utrymningsväg för personer, 

något som gjort att nödutrymningsbeslag och panikregel för utgående slagdörrar 

finns installerat hos dörren. Detta innebär att möjligheten kan finnas att ta sig in på en 

plats trots att det ska finnas ett tillräckligt skydd genom identitetskontroll och istället 

blir det ett beroende av kameraövervakning och larm.  

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

Till stor del har riksdagen en annan hotbild än andra verksamheter så tankar kring de 

delar som behöver utvecklas kommer ofta från organisationen. Det som är svårt är att 

fortsatt följa lagkrav, med alla de förändringar som ständigt kommer, och även att ta 

ställning till omvärldsförändringar och säkerhetsrisker påverkade av detta. 
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DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

11) Vilka restriktioner finns kring hur personer får utrymma? Är utrymningsvägarna 

utformade för att leda vidare till annan sluten plats eller leder de rakt ut i det fria? 

 

Om lokalerna behöver utrymmas är det i första hand utrymning direkt till det fria som 

sker, liv ska räddas och de som befinner sig i byggnaden ska leta upp en säker 

utrymningsväg. Om det är så att hotet på något sätt gör att utrymning till det fria inte 

anses vara lösningen eller att hotet kommer från utsidan ska personer ledas vidare till 

närliggande brandceller alternativt förflyttas till en annan byggnad. 

 

12) Kan de säkerhetssystem som kontrollerar passage in i och ut ur bygganden anses fungera 

som tillförlitliga utrymningsvägar? 

 

På de ställen där tillträdeskontroller används är dessa programmerade att öppna vid 

strömbortfall alternativt på grund av att brandlarm går. Det är säkerhetsenheten, 

räddningsledare eller polisens insatschef som tar beslut om utrymning ska ske och då 

ska samtliga vägar som är möjliga för utrymning finnas tillgängliga. 

 

13) Kan utrymnings- och insatsvägar ses som en svaghet i skalskyddet, då detta möjligen kan 

vara en väg in för obehöriga? Hur haneteras detta? 

 

De dörrar som används som utrymningsvägar och finns placerade i skalskyddet 

uppfyller de normer som finns för båda delarna och dessutom är de i många fall 

utformade som en sluss med två dörrar som ska passeras på vägen in eller ut. De 

dörrar som endast används som en utrymningsväg är larmade, försedda med 

kameraövervakning och innehar kortfunktion för passage och för den vanliga separata 

mekaniska låsningen finns det endast ett visst antal nycklar på olika ställen. Det finns 

alltid en risk med avsides bakdörrar som har funktionen att endast fungera som 

utrymningsväg, personer kan ta sig in denna väg om delar i bevakning eller låsning 

brister. 
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INTERVJU 4 

  

Namn:  Kjell Ekström 

Arbetsplats:  Fortifikationsverket 

Yrkestitel:  Brandingenjör 

Tidigare erfarenhet:  Har arbetat med brandskydd i stort sett hela livet, både som 

brandman, brandingenjör och räddningschef. Verksam på 

Muskö i ett flertal år och där ansvarig för en räddningsstyrka. 

Har arbetat på Fortifikationsverket sedan 2006 som 

brandingenjör för att stödja verksamheten i allt från 

systematiskt brandskyddsarbete ute i verksamheter till att vara 

med och hjälpa till med åtgärder i slutna anläggningar. 

Intervju genomförd: Den 30 april 2015 

  

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

Detta är väldigt olika utifrån anläggningens omfattning och verksamhet, men det finns 

både initierad utrymning samt platser där nästintill ingen utrymningssäkerhet är 

prioriterad. Anläggningarna är inte undantagna regler utan i grunden ska utrymning 

kunna genomföras, dock är det inte alltid det angivna lösningarna med panikreglar 

eller liknande som används utan ofta är det nycklar eller elektroniska lås som på olika 

sätt kan kombineras vid brandlarm. 

 

I många fall finns en organiserad utrymning där det bedrivs utbildning och utdelas 

information kring vad man ska göra och hur det ska göras, på ett eller annat sätt finns 

utrymning omhändertaget. Hos dessa verksamheter som vi håller finns det ofta någon 

form av bevakningsorganisation som kan fungera som vägvisning, stöd för personer 

som kommer utifrån och också verka som ett stöd inom verksamheten om något hände 

som kräver en utrymning. Det är ingenstans som vi räknar med att räddningstjänsten 

ska vara en del av utrymningen, personerna ska kunna utrymma på egen hand och ta 

sig till en säker miljö, vilket väl i sig kan inräknas under självbevarelsedriften. Finns 

dessutom en del anläggningar som ligger otillgängligt i geografin som gör att det inte 

går att räkna med att räddningstjänst kan vara på plats inom rimlig tid. Flera av 

anläggningarna är också komplexa, uppfyller inte kraven gällande utrymningsvägar 

och gångavstånd, där det kan uppkomma problem för de utrymmande om marginal är 

liten för att hinna ut i tid och utan räddningstjänstens hjälp. 

 

Som exempel kan nämnas anläggningen på Muskö där det finns en organiserad 

utrymning med en utrymningsledare samt regler och information kring hur själva 
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utrymningen ska genomföras. Ibland är det inte utrymning till det fria som är det 

första målet utan ibland genomförs en partiell utrymning där personerna samlas på 

andra säkra platser innan man fortsätter utrymningen. I händelse av att det går ett 

larm så genomförs då en delevakuering till en plats där det ofta finns alternativ kring 

två av varandra oberoende utrymningsvägar. I detta skede tas ett beslut kring vilken 

väg som användas för vidare utrymning till det fria om det fortfarande finns behov av 

detta.  

 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

Även detta är väldigt olika beroende på anläggning och verksamhet, det finns allt från 

strukturerat arbete med utrymning och övningar till de som inte lägger fokus på dessa 

delar vid utformning av säkerheten. På mer komplexa ställen vill jag påstå att det 

utförs övningar och utbildning kring hur man ska utrymma och var man ska 

utrymma. Vill poängtera att detta behandlar scenarion i fredstid, i annat fall råder 

andra förhållanden som man behöver ta ställning till. 

 

Om det är en hotsituation är grundtanken att man ska vara inlåst och ofta utvecklas 

anläggningarna mot att skydda mot inkommande hot, exempelvis kan det gälla kulor 

eller bomber mot skalskyddet. Min egen reflektion kring byggande av anläggningar är 

att man många gånger bygger för att vara skyddad mot hot utifrån, skapar ett 

skalskydd som ska klara dessa utanförliggande hot. Ibland kan jag tycka att man har 

glömt bort vardagsproblematiken, där händelse i form av ett hot kan uppkomma 

innanför skalet. Om någon händer på detta sätt från insidan så finns det inte längre 

samma säkerhet med hänsyn till skalskyddet och istället kan det bli komplext att ta sig 

ut. Hur olika lösningar utvecklas kring säkerheten hos en anläggning beror av kunskap 

och intresse hos de inblandade. 

 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  

 

På en del ställen har inte räddningstjänsten varit med och påverkat alls. Dock är det 

alltid svårt för räddningstjänst att veta hur det fungerar med insatsvägar, om det är 

svårt för oss att ta oss ut så blir det lika svårt för de att ta sig in dessa vägar. När det 

gäller exemplet från Muskö så håller räddningstjänsten övningar på platsen och de har 

varit med och påverkat lösningar för att få insatsen att fungera bättre. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

 

Det är absolut att det finns restriktioner hos en stor del av verksamheterna, men enligt 

min tolkning finns det inga restriktioner i det läge som räddningstjänsten bedriver sin 

insats utan då är det räddningsledare som styr vad som ska göras. Dock finns det en 

tveksamhet kring efterbörd gällande restvärde, i det läge som räddningstjänsten har 

avslutat sin insats. I detta läge uppkommer frågor kring hur man ska hantera en 

eventuell restvärdesledare, är det tillåtet att vem som helst kommer? Kan det kräva att 

åtgärder behöver vidtas med bevakning och liknande? 
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Behov av hjälp från personal kommer oftast att vara nödvändigt, främst då det gäller 

slutna anläggningar i form av berganläggningar. Räddningstjänsten har inte 

tillräcklig kunskap och objektkännedom och klarar därför inte av att göra sin insats 

själva. Det är inte heller så att räddningstjänsten har tillgång till egna nycklar utan 

även med detta finns det behov av personal på plats. En del anläggningar står tomma, 

låsta och tillslutna vilket kan bidra med extra svårigheter, det finns inte personer på 

plats och därför kan inte räddningstjänsten ta sig in. På många ställen finns 

bevakningspersonal dygnet runt som har till uppgift att öppna upp för räddningstjänst 

och ledsaga dessa till rätt plats i händelse av larm. 

 

De anläggningar som ligger svårt till geografiskt har ofta ett brandlarm men inte i den 

bemärkelsen att det ska gälla för att få räddningstjänst på plats utan fungera som ett 

utrymningslarm för de som vistas och verkar i anläggningen. Det finns alltid ett behov 

av att skydda det som finns innanför ett skal, vilket kommer innebära en svårighet för 

de som kommer utifrån oavsett om det är med ont uppsåt eller om räddningstjänsten 

behöver göra en insats. Det finns alltid en utveckling mot att hitta lösningar kring hur 

man ska göra för att få det att fungera, men om man låser om dig ger det direkt ett 

vidare problem med tillgänglighet från utsidan. 

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

 

Huvudsyftet med skalskyddet varierar helt beroende på verksamhet, utifrån vår 

tolkning så är det främst att hindra inträde av obehöriga eftersom skyddet ska kunna 

verka om det kastas bomber utanför. Vi lever på det behov som finns och mycket på vår 

kund i Försvarsmakten som är hyresgäst, vi som fastighetsägare ska tillgodose vår 

hyresgäst behov och utgå från de krav som de ställer. 

 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

 

Samtliga delar används, där det är det mekaniska skyddet som ska verka för att 

motstå mer extraordinära händelser. I övrigt används personellt skydd och även 

elektroniskt skydd som säkerhet vid insläpp, passager och för att se vad som händer på 

viken plats om ett larm skulle gå. 

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Kravställare i nästan samtliga fall är hyresgästen. De har synpunkter kring hur deras 

verksamhet ska bedrivas, detta försöker vi omhänderta så gott det är möjligt men det 

ser väldigt olika ut från plats till plats och de möjligheter som finns. En stor variation 

uppkommer med hänsyn till kunskap och intresse, som jag tidigare nämnt. Anser att en 

del blir väldigt fast i att det ska vara skydd, skydd, skydd med lås, koder och så vidare 

gällande hot från utsidan men det finns fler delar som kräver skydd. 

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  
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En praktisk detalj som brukat dyka upp i det här är om dörrar ska vara strömlösa eller 

strömförsörjda för att vara öppna, det finns en diskussion kring om passagen ska 

kräva ström för att vara låst eller ström för att vara öppen. Vi arbetar alltid med 

tanken att en dörr ska vara öppen om strömmen går och hållas låst i de lägen då 

strömmen är på, vilket direkt krockar med att bibehålla ett säkert skalskydd i alla 

lägen. Det ska inte finnas en möjlighet att bryta strömmen någonstans och på detta 

sätt öppna dörrarna och ta sig in i anläggningen. Det finns även lösning som används i 

regelverk där dörrar ska öppnas vid brandlarm, något som dock inte alltid är en bra 

lösning eftersom anläggningen kan behöva utrymmas av annan orsak än brand. Det 

är även vanligt att kort och kod behövs för att ta sig in på olika platser men inte för att 

sedan ta sig ut vilket också kan innebära en säkerhetsrisk. 

 

Vill man ha skalskydd för att förhindra att någon ska kunna ta sig in så blir det också 

svårt att ta sig ut med automatik. De stora och tunga dörrarna som används för att 

motstå kraftig åverkan och är hanterade med massor av teknik blir svåra att ta sig ut 

igenom, det finns inte bara ett enkelt handtag på insidan för öppning. Det kan ofta 

krävas övningar för att lära personer att hantera dessa dörrar genom de verktyg som 

finns på insidan, genom kunskap finns det alltid möjlighet att underlätta en utrymning. 

I vissa fall kan dörrar vara öppna i det läge som verksamhet bedrivs i anläggningen 

och vid övriga tillfällen hållas stängda. 

 

Tänket i stort skiljer sig inte mycket från ett köpcenter eller liknande anläggningar, det 

som är skillnad är att det bara är större nivå på de barriärer som finns. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

 

Nej, har inte någon direkt händelse men skalskydd är skalskydd och det blir problem. 

 

Ett problem med skalskydd och utrymning kan vara att man försöker begränsa 

öppningar vilket skapar en kollision mot utrymning och räddningstjänstens insats, i 

många fall blir det att de behöver samsas om samma väg ut och in. I vår verksamhet 

behöver man fundera på vad räddningstjänsten ska göra, i många andra fall pratas 

om personsäkerhet och en aktiv insats men det kan vara svårt att genomföra, en insats 

kan räddningstjänsten i många fall inte klara av att genomföra. Räddningstjänsten 

kan anses finnas som ett plus i kanten men de räknas inte in som en aktiv del av själva 

utrymningen, går inte att förlita sig på deras insats i det inledande skedet. 

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

Ja, det är en sak som inte finns idag som jag har funderat över att det borde finnas, det 

används bland annat vid problemlösning i gruvindustrin. Detta är så kallade säkra 

rum, ett rum placerat i anläggningen där man kan vistas i flertalet timmar tills någon 

kan komma och hämta ut en då förhållandena är bättre. Har ställts inför att närmare 

titta på denna lösning då det inte är möjligt att alltid leva upp till myndigheternas krav 

gällande två oberoende utrymningsvägar där den ena ska leda till det fria.   
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I många fall sker utrymning över en annan verksamhet via de tillgängliga 

utrymningsvägar som finns. Det finns inte bara hotet utifrån som man ska skydda sig 

mot utan även på insidan då det gäller utrymning, eftersom annan verksamhet kan ha 

intresse av att låsa om sig och på detta sätt omedvetet hindra en annan verksamhets 

utrymningsväg. Konflikter kan uppkomma inte bara kring skalskyddet utan även inom 

skalskyddet mellan olika verksamheter inom samma familj som vill skydda sin 

specifika verksamhet på bästa sätt. Går även att ha verksamheter som avskärmar sig 

från varandra med har ett gemensamt trapphus vid utrymning, det blir sällan några 

konstigheter i daglig verksamhet men det innebär risker om en utrymning behöver 

genomföras på grund av något hot.  

 

En risk kan alltid uppkomma vid utrymning då skalskyddet har lås, vilket är att en 

dörr går i lås bakom ryggen på en som utrymmer viket leder till svårigheter om det är 

så att de utrymmande personerna av någon anledning behöver återvända. 

 

Ett fungerande utrymningslarm är viktigt, genom att ha tidig upptäckt går det att 

vinna tid gällande en utrymning, de blir möjligt att använda längre gångavstånd och 

mer tid för att öppna dörrar som behöver passeras. Det går även att utforma skilda 

brandceller inom anläggningen, inte som säkra rum, men i alla fall på ett sätt som 

avskiljer den yttersta dörren från den extra utgången, helt enkelt skapa en gräns 

mellan dessa som ger mer tid. Det finns en del dörrar och konstruktioner i denna typ 

av anläggningar som kan ta flera minuter att öppna, en del är mekaniska och drivs 

med hydraulik eller annat och om dessa är ur funktion kan det krävas en aktiv insats 

som innebär att tiden för utrymning blir längre. 

 

Trots att det kan innebära problem så ska inte avkall göras på de grundläggande i 

reglerna. Det ska finnas en reträttväg oavsett vilken lösning som används, för min del 

är det viktigt att det alltid ska finnas en väg där det går att ta sig ut. Funktionen för 

utrymning ska finnas, sen är det inte alltid som detaljerna efterlevs gällande 

utformning, bredd och längd på utrymningsvägar men vägen ut ska finnas. 

 

DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

11) Hur prioriteras säkerhet hos anläggningar där även mer daglig verksamhet pågår? Är det 

i första hand utformat för att ge möjligheter för trygg utrymning och säker insats eller 

ligger prioritering på att skapa ett fullgott skydd vid extraordinära händelser? 

 

Där det i normalfall pågår verksamhet, vilket det gör i de flesta anläggningar, finns 

alltid ett fortifikatoriskt skydd men i övrigt ska det uppfylla krav och regler som anges 

till exempel i AFS och annat. Det är inte alltid möjligt att direkt ta sig ut i det fria vid en 

utrymning och då är det viktigt med en bra organisation samt uppdelning i brandceller 

för att möjliggöra för personer att ta sig till en säkrare miljö. Om en byggnad finns på 

bar backe i det fria är det viktigt att skydda verksamheten men samtidigt möjliggöra 

utrymning med olika tekniska lösningar. 
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INTERVJU 5 

  

Namn:  Evert Olén 

Arbetsplats:  Kammarkollegiet 

Yrkestitel:  Intendent 

Tidigare erfarenhet:  Har arbetat med säkerhet och fastighetsnära frågor, delar som 

ofta påverkar varandra, på Kammarkollegiet i ungefär 5 år och 

har sedan innan en utbildning som säkerhetssamordnare samt 

har tidigare även arbetat till viss del med passersystem och 

liknande. Totalt finns 7-8 års erfarenhet inom fysiskt 

säkerhetsarbete som gäller brand, intrång, passersystem mm. 

Intervju genomförd: Den 6 maj 2015 

  

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

Byggnaden består totalt av sju våningsplan där entréplan inte tillhör verksamheten 

utan det är de ovanliggande sex våningsplanen som används av Kammarkollegiet. 

Utrymningen är baserad på att ett antal utrymningsledare är utsedda per våningsplan 

som är de som ska ta ansvar i händelse av att en utrymning behöver genomföras. 

Dessa ska se till att sköta det passiva gällande utrustning för första hjälpen och 

liknande samt se till att utrymningsvägar hålls fria och fungerande. Vid en utrymning 

ska de finnas behjälpliga för att ta beslut om utrymning ska ske och hjälpa personer att 

hitta till närmaste utrymningsväg. Räddningstjänstens insats räknas inte som ett 

behov under utrymning då byggnaden utryms på ungefär tre minuter. 

 

Arbetet med att ha tillräcklig säkerhet kring utrymning följer SBA, det systematiska 

brandskyddsarbetet, dock med en del utökningar kring antalet brandsläckare, antal 

nödutgångar samt en större andel utbildning än vad det ställs krav på. Denna ökning 

är främst gjord då jag anser att det är viktigt för att man inte ska hamna i någon slags 

slentrian i det dagliga arbetet. 

 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

Varje anställd får en utbildning i brandskydd, denna genomförs vart tredje år med 

repetition varje år genom att ha genomgångar muntligt eller genom att ha direkta 

utrymningsövningar. Vid skarpt larm har jag upptäckt att de anställda är på alerten 

och genomför en utrymning även om detta alla gånger inte är nödvändigt, de som är 

utrymningsledare har mandat på att ta beslut kring om utrymning ska ske och dessa 
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tar säkerheten först oavsett om det är larm i den egna brandcellen eller i närliggande 

brandceller alternativt lokaler.  

 

En viktig del är att hela tiden informera de personer som befinner sig i byggnaden, i 

detta fall är det möjligt att ha konstanta övningar och utbildningar då det är väldigt få 

besökare på platsen och de som kommer genomför i många fall regelbundna besök. De 

personer som befinner sig i byggnaden har koll på hur man kan ta sig ut och det finns 

övning kring hur detta ska göras om behovet uppkommer. 

 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats?  

 

Hos denna verksamhet har räddningstjänsten bjudits in för att vara med i frågor kring 

brandskydd, orientering och övriga delar men de har valt att tacka nej. Det är en del 

som retar mig lite, att räddningstjänsten inte visar engagemang i denna verksamhet 

trots att vi försöker arbeta mycket med att ge personer en säker utrymning samt att ge 

räddningstjänsten möjlighet att genomföra en bra insats. Dessutom finns en hänsyn 

att ta till byggnadens läge där den ligger centralt, det finns restauranger i större delen 

av bottenplan samt en närliggande tunnelbana och alla de risker som uppkommer i och 

med detta. Om det blir en riktig kris, oavsett om det är angrepp mot denna byggnad 

eller mot någon i omgivningen, finns det en stor chans att denna byggnad kommer att 

drabbas och räddningstjänsten borde ha ett intresse av hur det ser ut.  

 

Istället har externa konsulter tagits in som har tittat närmare och konstaterat att det 

nuvarande brandskyddet är väl utvecklat och att säkerheten är hög kring detta. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

 

De finns inte några restriktioner kring hur verksamheten får genomföra sin insats, de 

har insatsplaner och nycklar för att ta sig in i byggnaden. Entréplanet är inte vårat i 

detta fall men de har tillgång till nycklar eller annat som gör att de kan ta sig in där. 

Personalen ska inte behöva vara tillhjälplig för att de ska kunna göra sin insats, dock 

kan det ibland finnas behov av någon som har större kunskap om byggnaden. 

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

 

Syftet med skalskyddet är att hålla obehöriga ute. I det område som denna byggnad 

ligger är det ofta mycket folk i rörelse, det är livligt i stort sett hela dygnet vilket är 

något som lockar till sig människor och då även personer som är ute i mer olagliga 

ärenden eftersom de inte på samma sätt syns i mängden. 

  

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 
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Alla delar av skalskyddet ska finnas för att bidra till att personalen ska känna sig trygg 

oavsett tid som de är i byggnaden för att arbeta. Entrén är låst 24 timmar om dygnet 

men det finns ingen direkt hotbild som vi arbetar mot, möjligen är detta intrång eller 

inbrott för att ta med något som lätt kan omsättas i pengar men detta kan ändå endast 

anses vara tillfällighetshändelser. Det är receptionisten som i första hand tar emot 

personer som kommer in i byggnaden och som då kan bromsa ett eventuellt intrång. 

 

Skalskyddet är utformat med tre skilda delar, ett yttre skalskydd, ett mellan samt ett 

inre skalskydd. Det yttre skalskyddet är egentligen passage genom ytterdörrar och 

övriga delar som finns i omslutningsytan, det mellersta skalskyddet styr möjlighet att 

röra sig i trapphus och hissar för att ta sig mellan de olika våningsplanen och som det 

innersta skalskyddet är det passage ut till de olika planen. Hos samtliga delar är det ett 

mekaniskt med ett passersystem där både kort och kod behöver användas, om ett kort 

tappas går detta fortfarande inte att använda om koden inte finns ihop med detta. 

Byggnaden är klassad med säkerhetsklass 2 och med hänsyn till detta är även alla 

larm som går kopplade direkt till larmcentral. Larmet startar per våningsplan som är 

drabbat och om det startar ett larm i ett trapphus så larmas hela byggnaden.  

 

Olika lösningar som används i byggnaden är brytskydd samt magnetkontakter på 

dörrar, glaskrosscensorer och magnetkontakter på fönster samt på en del platser även 

rörelsedetektorer och vibrationslarm. Det finns även rondering med vakter i huset för 

att ge en extra säkerhet. 

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Skalskyddet ska finnas för att folk ska känna sig trygga och om något händer finns det 

bra tillgänglighet för bevakningsföretag och räddningstjänst att ta sig in i lokalerna. I 

grunden är det viktigast att säkerställa en trygg utrymning och kombinera detta med 

ett fungerande skalskydd. Denna byggnad är utformad för att personerna alltid ska 

kunna ta sig ut, möjligheten ska inte finnas att bli inlåst varför nödtrycken och 

liknande används hos utrymningsvägar och andra vägar som leder till dessa. Någon 

form av elmotorlås används inte som kan ställa till det vid en utrymning.  

 

De utrymningsvägar som finns besiktas varje dag och en gång varje kvartal görs en 

djupare genomgång av dessa med låskontroller och liknande för att se så att ingenting 

kärvar och inte fungerar som det ska. 

 

Aspekter som påverkat lösningarna grundar sig främst i den miljö som finns runt 

omkring, det ska vara svårt att enkelt ta sig in i byggnaden. Utformningen sker främst 

mot att personer inte ska kunna ta sig in snabbt, det finns inte samma tanke som kring 

till exempel villor där det ska ta lång tid för en obehörig att ta sig in, detta är inte 

nödvändigt att utveckla i denna miljö i staden där någon knappast lär få arbeta ostörd 

en längre period. Kravställare finns också som kan påverka hur utformningen görs och 

då är det lagarna som avgör det utrymme som finns. 

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  
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Det svåraste att hantera är just arbetet kring att kombinera utrymning och skalskydd 

på ett säkert sätt men samtidigt utveckla en tillgänglighet för funktionsnedsatta i 

byggnaden utifrån de krav som gäller där. Specifikt för denna byggnad är att vi inte 

har någon kontroll på den våning som tillhör entrén , det finns ingen som vaktar denna 

punkt specifikt utan dörren där måste styras från vår våning ovanför om det är någon 

som kommer. Så det som blir svårt är att se till att det är lätt för alla personer som 

befinner sig i byggnaden att ta sig ut, att funktionsnedsatta ska ha en god möjlighet att 

ta sig både in i och ut ur byggnaden samt att det ska vara svårt för obehöriga att ta sig 

in. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 

 

Har inte haft en händelse som påvisat detta problem, ut ska man alltid komma ur 

byggnaden. Men det finns en möjlighet att problem uppkommer för funktionshindrade 

då det inte finns hissar som får användas för utrymning samt att säkerhetszoner 

saknas, eftersom huset är alldeles för gammalt, där de kan invänta hjälp från 

räddningstjänst eller annan personal. 

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

Skalskyddet kan utvecklas med kameraövervakning som kan styras och identifiera folk 

som tar sig in otillbörligt. Dock finns det lagar kring detta så går inte att utforma hur 

som helst och risken finns alltid att detta fallerar och kan orsaka stora risker. 

Ronderande bevakning är en del som annars alltid kan utökas men detta är dyrt och 

kan inte alltid anses vara motiverat. 

 

 

DEL B – VERKSAMHETSSPECIFIKA FRÅGOR 

11) Hur hanteras övriga utrymningsvägar, som inte kan anses tillhöra huvudingångarna, 

gällande öppning och låsning under de tider som allmänheten har tillträde? Var finns 

svagheterna med att lösa det på detta/dessa sätt? 

 

Det finns en huvudingång som kan användas för utrymning samt att det tillsammans 

med denna finns tre nödutgångar i övriga delar av bygganden. Inpassering sker, som 

jag tidigare nämnt, med kort och kod medan utpassering endast sker med tryckknapp. 

Det är endast huvudingången som används vid den dagliga passagen, de övriga 

nödutgångarna är låsta från utsidan och kan endast användas i nödfall genom att 

använda de nödöppningstrycken som finns på dessa.  

 

 

12) Utifrån det jag funnit är det alltid människor som ska prioriteras före egendom när det 

kommer till utformning av en byggnad. Vilka delar hos skalskyddet kan utformas på ett 

annat sätt för att möjliggöra en högre säkerhet för utrymmande och räddningspersonal? 
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I det mellersta skalskyddet så går det att gå ut genom dörren och denna låses inte efter 

personen, medan skyddet som finns i steg tre låser efter att man har kommit ut. Detta 

ska inte påverka räddningstjänsten eftersom de har yxor och liknande så att de alltid 

kan ta sig in genom de dörrar som finns då dessa är i trä. Dock finns det alltid en risk 

för de personer som ska utrymma byggnaden då dessa kräver en ännu högre säkerhet, 

vad händer i ett läge där en person går från ett våningsplan till trapphuset och dörren 

sedan låser sig bakom och behovet uppkommer för en person att behöva återvända? Vi 

har genomfört utrymningsövningar där trapphus har rökfyllts och de personer som 

möts av brand och rök backar direkt tillbaka, stänger dörren och väljer en annan väg 

ut. Det finns en variant där låsmekanismen kan hållas öppen under den period som 

larmet går för att minska risken att det inte går att återvända, dock är detta ett 

avancerat system som därmed inte är helt tillförlitligt och dessutom dyrt. 

 

Eftersom bygganden är äldre, bygg 1935, har det vid ombyggnader tagits hänsyn till 

den BBR som gällde vid det tillfället. Varje våningsplan är en brandcell och sedan är 

även en av de undre våningarna indelad i två brandceller där en stor del av de 

skyddsvärda föremålen finns bevarade. I övrigt går det inte att få mycket högre 

säkerhet då det gäller skalskyddet än det som finns i dagsläget, människor ska på ett 

säkert sätt kunna ta sig ut i händelse av någon form av hot. 

 

13) Enligt Statens kulturråd ska ställda säkerhetskrav syfta till att rädda liv men också syfta 

till att skydda och ge möjlighet till att evakuera föremål. Hur hanteras detta? 

 

I byggnaden finns en del värdefulla inventarier trots att det annars räknas som en 

kontorsbyggnad, det är en av de äldsta myndigheterna så flertalet föremål och tavlor 

finns med sen långt tillbaka i lokalerna. Gällande dessa föremål som finns att evakuera 

i byggnaden finns en nedskriven lista över de föremål som anses skyddsvärda, denna 

ska finnas för att räddningstjänsten ska veta vad det är som vi vill ska tas om hand i 

byggnaden och på vilken plats det finns. På den våning där de flesta skyddsvärda 

föremål finns samlade finns två brandceller, vilket skapar en möjlighet att förflytta 

föremål från den ena brandcellen till den andra och därefter föra ut föremålen från 

byggnaden om detta anses nödvändigt. Det problem som uppkommer är att föremål 

kan vara otympliga och en del tavlor finns uppskruvade på väggarna och kan därmed 

inte föras ut på ett enkelt sätt. Det kan i och med detta vara viktigt att 

räddningstjänsten känner till byggnaden och har sett vilka föremål som ska föras ut 

och på vilket sätt som detta önskas göras, dock är de reaktiva i dagsläget enligt mig 

sedan de inte längre har tillsynsansvar. 
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INTERVJU 6 

  

Namn:  Jens Lind  

Arbetsplats:  Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 

Yrkestitel:  Brandskyddssamordnare  

 

Namn:  Johan Kleiman  

Arbetsplats:  Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 

Yrkestitel:  Affärsförvaltare Trafiksäkerhet Buss  

Tidigare erfarenhet: Har arbetat inom kollektivtrafiken sedan 1993. Har växlat 

mellan tekniska, administrativa och operativa befattningar och 

roller, som gett en gedigen erfarenhet kring de förutsättningar 

och begränsningar som finns hos kollektivtrafiken i Stockholm. 

 

Namn:  Roger Olsson  

Arbetsplats:  Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 

Yrkestitel:  Affärsförvaltare Trafiksäkerhet Tunnelbana  

 

Intervju genomförd: Den 7 maj 2015 

  

 

DEL A – GENERELLA FRÅGOR 

1) Hur är utrymningen organiserad om behovet skulle uppkomma? 

 

I första hand så består byggnaden dels av fastigheter, alltså byggnader, som följer den 

svenska lagstiftning som finns, exempelvis då BBR i mångt och mycket. Dessutom finns 

det rörliga delar, såsom tåg och bussar, som behöver hanteras om något händer. Om 

man ska se det övergripande så är det en totalt sett stor fastighetsyta och det används 

olika lösningar på olika platser beroende av vad som kan anses rimligt att utveckla 

men även med hänsyn till hur det bäst ger effekt på en specifik plats. I grunden handlar 

utrymningen om att personer själva ska söka sig ut och där bli mottagna av någon 

som kan ta hand om efterverkningarna. 
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Det är räddningstjänst eller trafikutövare som leder en utrymning och dessutom är det 

viktigt med kompetent personal som kan hjälpa personer att söka sig till rätt platser. 

Utrymningslarm finns installerat, ibland endast lokalt men ofta kopplat antingen till 

en trafikledningscentral eller direkt till SOS. Det är viktigt att utveckla säkerhetssystem 

speciellt i depåer eftersom dessa anläggningar innehåller stora värden både vad gäller 

det som förvaras på platsen men även de kostnader som uppkommer då samhället 

drabbas av att kommunikationen står stilla. De flesta depåer har installerad sprinkler, 

brandlarm samt att det finns krav kring ordning som ska hållas efter på platsen. 

 

2) På vilket sätt genomförs utbildning av personal samt övningar i verksamheten? 

 

Det är stor blandning i utbildning av personal, mest utifrån den roll som de har i 

verksamheten och vilken möjlighet de kan ha att påverka en uppkommen situation. En 

gång per år genomgås utrymningsrutiner för personalen, detta främst kring hur hiss, 

rulltrappor och spärrlinjer ska hanteras i händelse av en utrymning. Även information 

kring hur ett tåg eller en buss ska evakueras tillhandahålls, blankettjournaler är 

relativt vanligt och ibland genomförs även rollspel för att utreda med verklighetslika 

förhållanden och hur personer skulle reagera i dessa lägen. Inom den närmaste 

framtiden kommer det även att genomföras en utrymningsövning med en rökfylld buss 

för att se hur denna form av händelse ska hanteras. 

 

3) På vilket sätt har räddningstjänsten varit med och påverkat sina möjligheter att göra en 

insats? 

 

Räddningstjänsten finns med och genomför övningar i tunnelbanan regelbundet och en 

speciell utbildning för hantering av tåg genomförs för större kunskap. De genomför 

rundvandringar där de tittar på speciella ställen, ser över insatsvägar, får 

genomgångar kring elhantering vid strömskenor och hur kontakt ska ske med övrig 

ledning under en insats för att veta vad som sker.  

 

Det finns framtagna matarrör specifikt för räddningstjänsten som de ställde som krav 

tidigare, dock är inte detta någon som de använder idag och det finns funderingar 

kring att se över om detta behov finns närmare. 

 

4) Vilka restriktioner finns från verksamheten kring hur räddningstjänsten får genomföra 

sin insats? Finns ett behov av hjälp från personal på plats med nycklar, passersystem 

eller liknande? 

 

Räddningstjänsten har inga restriktioner kring sitt ingripande, när de arbetar så går 

de i stort sett över lagen, dock har de inte rakt av tillgång till starkströmsanläggningar 

med hänsyn till säkerheten. De kan i många fall begränsa insatsen med hänsyn till sin 

egen säkerhet utifrån arbetsmiljöföreskrifterna och det är då endast förhållanden och 

tillgång till utrustning som påverkar. På de platser där räddningstjänsten inte kommer 

in genom dörrar så bryter de sig in, de har möjlighet att komma åt nästintill samtliga 

platser i anläggningarna. 

 

Räddningstjänsten har själv de nycklar och passerkort som krävs i fastigheterna samt 

en utvecklad insatsplan. Då räddningstjänst kommer till platsen där något händer ska 
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det finnas en trafikledare som stöd mot dessa, är deras kontakt mot trafikledningen 

och har god kunskap om platsen. 

 

Problem finns i ett fåtal tunnlar där det är speciellt trångt att röra sig eller där det är 

extra intensivt med trafik, på en del platser behöver specifika säkerhetsåtgärder vidtas 

för att överhuvudtaget få vistas i tunneln, antingen att tågtrafiken stoppas eller att 

man aldrig får äntra spårområdet ensam. Det är viktigt att räddningstjänst vid 

rundvandring får se olika platser och deras speciella förhållanden för att i ett viktigt 

skede kunna genomföra en insats på bästa sätt. 

 

5) Vilket är huvudsyftet med skalskyddet och utifrån vilken identifierad hotbild har detta 

utformats? 

 

Skalskyddet är egentligen uppdelad i två bitar, den ena gällande intäktssäkring och det 

andra gällande intrång i depåer eller fastigheter för att förhindra sabotage, 

skadegörelse eller annat som kan påverka verksamheten. Det finns ett yttre skalskydd 

där staket kring banvallar och fastigheter kan inräknas samt att det finns det inre 

skalskyddet där dörrar och andra tillträdesskydd ingår. Det yttre skyddet med staket 

är främst utformat ur synpunkten med elsäkerhet, för att hindra att folk beträder 

spåret med hänsyn till de risker som det innebär men även för att någon av endast med 

oförsiktighet ska hamna på spårområdet. Med andra ord finns det ett syfte där skyddet 

finns för att utveckla personsäkerhet men det är även utformat ur ett driftperspektiv 

där skadegörelse, hinder och förseningar påverkar hela verksamheten. 

 

Det finns flertalet hotbilder som denna verksamhet ställs emot där en del kan inräknas 

till medvetna handlingar som är svåra att förhindra medan andra kan handla om rena 

misstag där någon hamnar i fel miljö. De finns de personer som är nyfikna på själva 

anläggningen, dock kan dessa anses utgöra ett minimalt problem, men sedan finns de 

också de som påverkar mer allvarligt genom skadegörelse, sabotage, stölder och 

klotter alternativt även bombhot på stationer. Det finns även personer som emellanåt 

bor i tunnlarnas spårområden och då, medvetet eller omedvetet, kan innebära en risk 

för sig själva eller utgöra en risk för den verksamhet som bedrivs. Det farligaste hotet 

kan anses vara en terrorhandling med en kraftig explosion, detta kan på flera platser 

vara svårt för konstruktionen att klara och om ett ras sker så riskerar konsekvenserna 

att bli katastrofalt stora. 

 

6) Vilken/vilka former av skalskydd används i verksamheten och i vilket syfte, gällande 

mekaniskt, elektroniskt och personellt skydd alternativt en kombination av dessa? 

 

Det är flera former av dessa skydd som används, i olika stor utsträckning beroende på 

plats i anläggningarna. Det mekaniska skyddet finns främst kring spår med staket, 

taggtråd och grindar med lås som ska hindra obehöriga att vistas där, dock finns det 

alltid en fråga att hantera kring hur staketet behöver vara för att skapa erforderligt 

skydd. Hos en del dörrar finns för tillfället endast ett lås med nyckel som skydd mot 

intrång.  

 

I depåer och hos andra dörrar i fastigheterna är ett elektroniskt skydd framtaget där 

kortläsare och kod används, antingen i kombination eller var för sig beroende på 

lokalens skyddsvärde samt under tid på dygnet. Antal kortläsare ska inom kort utökas 



10 

hos fastigheterna och dessa ska utvecklas i nivå med fyra skyddsklasser där olika hög 

behörighet behövs för att beträda platsen. Exempelvis kan nivå 1 innebära att det 

endast är ett passerkort som behöver används, hos nivå 2 krävs passerkort samt kod 

kvällstid och att det sedan i nivå 4 kan krävas passerkort ihop med kod under dygnets 

alla timmar. Detta kommer innebära att även det inre skalskyddet kommer att säkras 

upp med flera låspunkter så att flera delar i skalskyddet ska passeras innan man når 

målet. Detta är dock inte möjligt att använda hos de huvudsakliga ytterdörrarna 

eftersom det är en kundmiljö där större begränsningar inte ska påverka. 

 

Utöver tillträdesskydd hos dörrar finns även ett elektroniskt skydd i form av 

skalskyddskameror eller trygghetskameror, en form av skydd som främst kan 

användas som en eftersäkring om något har hänt för att gripa förövare. Kamerorna 

ska i första hand verka för att ge en extra trygghet, om möjligt hålla obehöriga borta 

då de vet att de kan bli upptäckta samt att i efterhand utreda en händelse och ta reda 

på vad som skedde. En viktig del är att säkra tillgången till de platser som innehar 

tekniskt viktig utrustning, här behöver nivån på skyddet vara utökat för att uppnå 

kraven. 

 

Även personellt skydd används i viss mån, det är ett val som görs av trafikutövaren 

och då främst i syfte för att skydda sin egen personal. En del av de som arbetar inom 

spårtrafiken har personliga överfallslarm och i annat fall finns överfallslarm kopplade 

till fordon och annan teknisk utrustning.  

 

7) Hur ser prioriteringen ut kring att utveckla en trygg utrymning, en säker insats och ett 

tillräckligt skalskydd? Vilka aspekter har varit med och påverkat framtagna lösningar, 

exempelvis ekonomi, utrymme, kravställare mm? 

 

Det ska alltid finnas en möjlighet för personer att ta sig ut ur byggnaden så utrymning 

är viktigt, dock har en station och likaså tunnlar ofta rätt högt i tak vilket påverkar 

tidsgränsen fram till att kritiska förhållanden uppstår och det finns stora chanser att 

personer kan ta sig ut vid olika händelser. Fastigheterna är utvecklade med larm och i 

tunnlarna finns det nödbelysning på en meters höjd som påvisar utrymningsvägar, 

hela grundtanken är att minska sannolikheten för att något ska hända inom 

verksamheten men om det ändå skulle hända så är säkerheten utvecklas för att i 

största mån minska konsekvenserna. 

 

Lagkrav har påverkat de fastigheter som finns, exempelvis stationsbyggnader, och där 

är det främst BBR som vi utgår ifrån. Dock finns inga tydliga krav och regler kring hur 

utformning ska ske gällande driftutrymmen, plattformen samt kring fordon varför vi 

tar fram egna regler, krav och riktlinjer gällande brandskyddet. Räddningstjänsten 

finns också med som en påverkande faktor med vissa krav ihop med politiken men det 

är mycket den egna interna ambition som utvecklar skyddet, med kunskap utifrån 

tidigare händelser samt kännedom om verksamheten. 

 

Såklart finns även ekonomi med som en påverkande faktor, där förtroendekapital är 

en stor faktor i samhället samt att stora konsekvenser ska arbetas bort.  

 

8) Vilka problem kan anses vara svårast att hantera vid utformning av skalskydd med 

hänsyn till de olika grundläggande krav som motsäger varandra?  
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Främst kan det anses att inom tunnelbana brottas intäktssäkring och skalskydd, det 

finns inte en öppen väg ut. Om det endast finns en väg ner i anläggningen går det att 

använda andra utrymningsvägar, antingen i form av att utrymma via tunnlarna eller 

att använda en annan säker väg med en normalt låst dörr som kan öppnas med 

trycken för nödutrymning alternativt styras med fjärrhantering. Systemen för 

intäktssäkring begränsar utflödet av personer eftersom de tar plats, varför 

dimensionering av dessa görs utifrån det personflöde som finns på platsen. Även 

rulltrapporna är utformade utifrån detta flöde så det är ofta att antalet rulltrappor 

påvisar hur många grindar som behöver finnas där tillträdet sker. Grindarna är 

möjliga att ställa i öppet läge i händelse av larm, då antingen genom styrning från 

personal eller ledningscentral.  

 

Ekonomi är en stor fråga att arbeta med, detta är en myndighet och vi måste ha 

förmågan att visa att en investering går att räkna hem. Det är viktigt att visa en möjlig 

investerare att det kommer att bära sig på sikt, det krävs en vilja i att investera i 

skyddet om det alls ska gå att utveckla till den nivå som man vill. Med ett bättre skydd 

så finns inte bara möjlighet att avhjälpa större händelser utan även att motverka risk 

för klotter och obehörigt tillträde inom spårområdet. 

 

Depåer, som innehar stora värden och kräver hög säkerhet, går inte att utveckla som 

en bunker eller utveckla med flertalet slussar och liknande, det är fordon som måste 

passera genom skalskyddet vid många tillfällen per dygn och det uppkommer alltid en 

risk i samband med att skalskyddet ska passeras. Det kan vara lätt att gå in i en depå 

vid det tillfälle som portar eller grindar är öppna varför det mekaniska skalskyddet 

inte kommer att räcka som säkerhet. Om en person har planerat att genomföra någon 

form av attack och detta inte kommer att fungera i punkt 1 så genomförs det istället i 

punkt 2 när objektet finns utanför depåområdet. Oavsett om depån utformas som en 

bunker så kommer inte detta att räcka eftersom fordon ska lämna platsen och därmed 

kontinuerligt skapar en risk då skalskyddet bryts och fordon exponeras. 

 

Verksamheten är exponerad över en stor yta vilket även detta kan anses svårt att 

hantera, utöver de fastigheter som finns gällande plattformar, stationer och 

tillhörande gallerior eller liknande så finns även de rörliga fordonen som kräver skydd 

både då de verkar men även vid stillastående. 

 

Skalskydd är även en viktig del på de större byggarbetsplatser som bedrivs anslutning 

till verksamheten och detta skydd kommer då upp redan i ett tidigt skede, där det finns 

BAS-U och BAS-P som stöd för att säkra arbetsplatsernas skalskydd. Ett problem 

ligger kring användning av varselvästar kring arbetsplatser, idag är dessa så pass 

vanliga att man i många fall blir insläppt om man bär en sådan eller att personer runt 

omkring inte reagerar om man äntrar ett rum eftersom de räknar med att man tillhör 

personalen. Detta gör att det även måste finnas en kravställning på entreprenörer 

kring hantering av insläpp på arbetsplatser. 

 

9) Har du erfarenhet av en händelse där utrymning eller insats krävts som bekräftat att 

skalskyddet inneburit ett problem? I annat fall, vilka problem tror du kan skapas då 

behov av utrymning eller insats uppkommer genom skalskyddet? 
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En händelse som kan nämnas är Rinkebybranden, där ett tåg som var på väg från 

staden vid ett tillfälle då det inte var rusningstid och en brand kom att starta. I det 

första läget försökte föraren självmant att släcka branden men denna växte sig snabbt 

större och på grund av rökutvecklingen kunde personer ombord på tåget inte använda 

den enda väg ut från stationen som fanns. Personerna fick istället ta sig gående till 

nästa station via spåret, den närmaste nödutgången kom inte att användas eftersom 

belysning inte tändes så att de kunde hitta till denna. Vid detta tillfälle fanns inte lika 

tydliga regler utvecklat kring SBA, vilket kan ha påverkat händelsen. 

 

Allmänt kan det sägas att det är hyfsat lätt att utrymma från en plattform i anslutning 

till ett stationsområde, det svåra är att utrymma från en tåg som finns i en tunnel då 

det är långt från tåg ner till spårområde och sedan ska transport ske vidare i tunneln. 

Problemen vid stationer är att det i många fall finns långa rulltrappor som ska 

passeras och en del av de övriga utrymningsvägarna kan bestå av schakt med en stege 

som går rakt upp alternativt utrymning via spårområdet, vilket gör att det inte finns 

möjlighet för vem som helst att utrymma dessa vägar. Det finns en tanke att för 

funktionshindrade utveckla säkra rum och etablera dessa på flertalet stationer, dock i 

första hand inom de som finns i innerstaden samt på andra högfrekventa stationer. 

Detta är en del i utvecklingen av nya stationer men det blir svårt att skapa på de gamla 

stationerna, både beroende på hur det ser ut i omgivningen samt med hänsyn till 

ekonomi. 

 

Hissar kan i vissa fall användas som utrymningsväg, finns utvecklat på ett fåtal 

platser och på ett av dessa ställen finns det även en sluss in till hissar som ska 

användas för utrymning. Det blir dock viktigt i samtliga fall att de som i verksamheten 

har en ledningsfunktion agerar på rätt sätt och att agerandet från trafikledningens 

sida blir rätt så att de som finns på platsen kan göra det som krävs. Utrymningen i sig 

är svår men det finns även en begränsning kring ledning och rutiner. 

 

10) Finns det något som du har funderat över som kan utvecklas inom området? 

 

I stort så finns det inget bra skalskydd inom denna verksamhet eftersom det alltid finns 

stora områden exponerade utåt och eftersom det inte finns något slusstänk. Det gäller 

att utveckla en strategisk plan på längre sikt och ha en framtida målbild att arbeta 

mot. Anläggningarna är komplexa och skalskyddet kan aldrig anses vara helt komplett 

med hänsyn till de öppningar som finns vid plattformar och där fordon behöver 

passera. Möjligen går det att använda plattformsdörrar från plattform till tåg samt 

tekniska system som varnar om någon befinner sig på spåren, dock har dessa olika 

system både för- och nackdelar var gäller köbildning och tillförlitlighet. 

 

Eftersom det finns många obehöriga på spårområdet måste man se över den 

skyddsutrustning som finns gällande staket, larm och kameror och utveckla hela den 

tekniska delen mot högre tillförlitlighet och säkerhet. De olika rutiner och krav som 

finns måste ses över i de fall som säkerheten krockar exempelvis med tillgänglighet 

eller utrymning, det blir viktigt att hitta en gemensam minsta nivå kring skyddet där 

samtliga delar kan anses tillfredsställda utan att hindra något annat.  

 

En viktig fråga att ställa sig är: Vad vill vi skydda oss emot? När det gäller terrorhot 

är detta inte huvudsyftet eftersom detta kan anses ovanligt och inte ekonomiskt 
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försvarbart att utveckla den säkerheten på samtliga platser, däremot är olyckor och 

mindre hot i verksamheten viktiga att skydda sig mot. Sedan gäller det att fråga sig 

vad som är den rätta nivån och se över om detta kan anses ekonomiskt försvarbart, 

exempelvis med hänsyn till sänkt försäkringspremie eller liknande.  

 

Det behöver finnas en gemensam standard som allt kan verka efter för att underlätta 

arbetet och ge tydligare riktlinjer kring utveckling inom säkerhetsområdet. Dessutom 

måste övningsverksamheten utvecklas och en dialog föras för att ge bättre kompetens 

och kunnighet hos de anställda, då detta är något som ger goda resultat. Specifikt inom 

bussbranschen krävs ett regelstöd och en utveckling av det som finns, bland annat 

kring utrymning om placering av öppningsanordning till dörrar samt på vilket sätt 

som en brandsläckare ska vara placerad för att vara lätt tillgänglig. Dessutom saknas 

en hög klassning på material, såsom finns i tunnelbanan, vilket också skulle höja 

säkerheten på området. 

 

Det finns en lösning som till viss del har börjat användas redan med glaspartier som 

används placeras i området mellan plattform och rulltrappsschakt. Dessa fungerar 

bland annat som en rökgasavskiljning och ska bland annat kunna verka för att ge 

räddningstjänsten extra spelrum och möjlighet att komma längre in med slangar. 

 

DEL B – SPECIFIKA FRÅGOR 

11) I många fall vill personer på okända platser utrymma via den väg som de kom in. Vilka 

risker kan då uppkomma där tillträdeskontroll används vid huvudingångarna? Hur 

hanteras detta? 

 

Det är helt rätt att det fungerar på det sättet och den främsta lösningen är att se till att 

anläggningen är tillräckligt dimensionerad för en utrymning med hänsyn till 

personflödet genom de grindar som finns för intäktssäkring och via rulltrappor. En 

möjlighet som finns är plattformsskyltarna även de meddelar att en utrymning ska 

genomföras, de kan ställas i nödläge vilket slår ut tidtabellsinformationen men för 

detta krävs i dagsläget manuell handpåläggning. I mångt och mycket hänger en 

utrymning på den som tar täten varför personell undsättning som hänvisar folk till 

utgångar kan vara en lösning för att välja en annan väg än den som de kom in. 

 

Problem som kan uppkomma är att ett larm inte är synkroniserat mellan stationsdel 

och en eventuell ovanliggande galleria eller liknande som inte tillhör verksamheten, 

risken är att utrymning genomförs i en del medan de andra är ovetande om vad som 

händer. 

 

12) Hur tänker ni kring säkerhet vid utrymningsvägar som mynnar i det fria men som 

dagligdags inte används som entré för personer? 

 

Gällande ett scenario med utrymning så tänds gången innanför dörren i det läge som 

nödöppning nyttjas, detta går på backup-ström och ska alltid fungera. Det stora 

problemet uppkommer vid utrymning över spår där möjligheten finns att använda ljud 

och blinkande ljus som visar var personerna ska ta vägen. I dagsläget finns inte ljud 



14 

om det inte är trafikledningen som talar men i så fall går detta över larmet och blir det 

huvudsakliga meddelandet till utrymmande personer.  

 

I normalfallet hålls dessa dörrar låsta och larmade, det kan endast öppnas utifrån med 

nyckel och meddelande till ledningscentral om att den ska öppnas med hänsyn till 

larmet. Om larm går i annat fall är det väktare som skickas till platsen för att ta reda 

på vad som händer och eventuellt ingripa eller tillkalla förstärkning.  Det viktigaste 

blir att hålla dessa utrymningsvägar fria med hjälp av snöskottning, skrot, växtlighet 

eller annat som kan påverka en säker utrymning.  
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